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Förord 
 
Detta är en kandidatuppsats inom Företagsekonomi med inriktning Management och 
Organisation skriven vid Institutionen av data – och affärsvetenskap på Högskolan i 
Borås, under våren 2011. 
 
Vi som är författare av denna uppsats, Micaela Mattsson och Kristin Rudenstam, vill 
tacka flera personer vars stöd och hjälp under denna process har varit helt ovärderligt, 
utan deras hjälp hade vi heller inte kunnat nå de mål som vi sedan starten satt upp och i 
detta nu känner oss väldigt tillfreds med.  
 
För det första vill vi tacka vår handledare Bo Westerlund för hans stöd och inspiration i 
denna process av möjligheter och alternativa vägar till att utmana den givna och absoluta 
sanningen.  
 
Vi vill även skänka den varmaste och djupaste tacksamhet till vår uppdragsgivare Ali 
Davoodi, som givit oss mer än bara sin tid. Han har låtit oss få en enorm inblick i hans 
verksamhet och med största tillit låtit oss, i hans samverkan, revidera och rekonstruera 
företagets mål, vision och nya affärsplanering. Vi vill följaktligen tacka Anders Lindén 
och Sarah Schmidt som har varit till stor hjälp vid framtagandet av layout och media i 
den nya affärsplanen som vi har skapat, våra idéer hade inte kunnat förverkligas utan 
dem. 
 
Efter många och långa diskussioner senare och insikter och erfarenheter rikare står vi här 
nu med en berikad portfölj, vi har tagit oss igenom många samtal, mängder av litteratur 
och flera kast mellan förtvivlan och glädje, men så här i slutpläderingen ser vi att allt slit 
var värt mödan. I hopp om att inspirera och influera läsare av denna uppsats till att våga 
ta hjälp av det oförutsagda, att utmana och se bortom de för-givet-tagna föreställningarna 
om hur saker ska vara, vill vi på så sätt bidra till ett utrymme av nytänkande och 
kreativitet inom affärsplanering.      
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Abstract 
 
With this essay we want to bring some ideas on alternative approaches to the existing 
structures within the institutions, we have chosen to put our focus on one of the first steps 
in the business profiling, the business planning. Business planning is a generally known 
concept in our organisational community and a good business plan has within the last 
decades almost become synonymous with success. Our intention with this thesis is to 
shred a glimmer of light on the big focus on business plans and the institutional role it has 
today and then show how a creative tactic can highlight the business profile in the 
drafting of the plan, in more visual and attractive ways.    

 
We wanted to first write a business plan the way it is intended and recommended to look 
like, we felt that our study would provide the best outcome if we applied this in the 
context of a practical case. We therefore searched for an organization and then found a 
company that has been run for five years without a designed business plan. Now, 
however, the owner of the company felt that the time was right and that it was of great 
importance that it was conducted before the company could take the next step. In our 
study we have enhanced in the history and the function of business planning, we wanted 
to get a deeper insight into the subject to be able to create an accurate and proper business 
plan as possible. Our purpose with this study was to recreate the business plan in hope of 
making it communicate the profile of the company even better, we wanted to challenge 
the given structure of the business plan. During our study we have chosen to get inspired 
by alternative theories and studies, like esthetics and narrativism, which are not common 
in this context. We want to use these to try to free ourselves from preconceived beliefs 
about the given structure of the business plan, try to think outside the box. In our next 
step in forming the plan we took help of these creative ideas that we got and used them in 
trying to create a more appealing and inspiring business plan as possible. 
 
 
 
Language: Swedish           
 
 
 
Keywords: Business plan, business branding, image rhetoric, aesthetics and 
narrativism. 



 

III 

Sammanfattning 
 
Med denna uppsats vill vi väcka tankar om rådande synsätt inom företagsutveckling. Vi 
har valt att fokusera på ett av de första stegen i en verksamhets profilering, nämligen 
affärsplanering. Affärsplanering är ett allmänt känt begrepp i vårt företagssamhälle och 
en god affärsplan har under de senaste decennierna nästintill klassats som synonymt med 
framgång. Vår avsikt med denna uppsats är att kasta en ljusglimt över affärsplanens fokus 
och institutionaliserade roll för att sedan visa på hur man med ett kreativare synsätt kan 
lyfta fram verksamhetens profil i utformandet av planen, och det på ett mer visuellt och 
tilltalande sätt.  
 
Då vi önskade att först skriva en affärsplan, som den är tilltänkt och rekommenderad att 
se ut, kände vi att vår studie skulle ge bäst utfall om vi applicerade detta på ett praktikfall. 
Vi sökte därför upp ett företag och fann då en verksamhet som har drivits i fem år utan en 
utformad affärsplan. Nu kände ägaren till företaget att tiden var inne och det var av stor 
vikt att det genomfördes innan verksamheten kunde ta nästa steg i utvecklingen. Vi har i 
vår studie fördjupat oss i affärsplanens historia och dess funktion, allt för att få en så djup 
insikt i ämnet som möjligt samt för att kunna skapa en så tillförlitlig och korrekt 
affärsplan som möjligt. Under arbetsprocessen har vi sedan valt att låta oss inspireras av 
alternativa teorier och studier som inte är vanligt förekommande i denna kontext, vi ville 
med hjälp av dessa försöka frigöra oss ifrån förutfattade meningar om affärsplanens givna 
struktur, att försöka ”se utanför boxen”. Detta för att i vårt nästa steg i utformandet av 
affärsplanen ta hjälp av dessa ”alternativa” teorier, så som vi finner till exempel estetik 
och narrativism, och på så sätt försöka skapa en så tilltalande och inspirerande affärsplan 
som möjligt. Syftet med denna uppsats utgörs av studier av de teorier som hjälpt oss att 
beskriva och vidare analysera begreppet affärsplan, för att på så sätt kunna komma fram 
till det mål vi hade, det vill säga att göra en affärsplan åt ett specifikt företag.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Affärsplan, affärsprofilering, bildretorik, estetik och narrativism. 



 

IV 

1 Kära läsare 
 

Innan Du, vår läsare inleder studien av denna uppsats skulle vi vilja klargöra vår tanke 
med detta projekt. För visst skulle man kunna kalla det ett projekt. Förutom att utgå från 
ett syfte och göra en traditionell teoretisk uppsats, såsom den förväntas att vara utformad, 
har vi även tillämpat vår kunskap i praktiken och gjort ett verktyg som utgörs av vårt mål. 
Uppslagsverket Nationalencyklopedin redogör för projekt och ger följande förklaring; 
”Idé eller plan för uppnåendet av ett visst resultat; ofta även arbetet med att genomföra 
planen.”1 Vårt mål är här att göra vad vi kallar en ”alternativ affärsplan”. Syftet utgörs av 
den resan som vi gör för att kunna uppnå vårt mål, alltså att analysera, beskriva och 
studera vårt forskningsområde.  
 

Av tradition har inte praktisk kunskap fått särskilt stort utrymme i akademisk utbildning. 
Detta är inte heller något som vi upplevt under våra närmre sex terminer inom akademin. 
Vi har tagit oss igenom all den teori och litteratur som krävs och förväntas för att 
slutligen kunna ta den examen som ska ge oss biljetten in i en given och framgångsrik 
karriär. I och med examinationsdagen ska vi ha fyllt ryggsäcken med kunskap och i detta 
byggt en stark referensram som ska vägleda oss genom vår yrkesprofession. Varför känns 
det då så skakigt, varför känns arbetslivet som en annan verklighet, skrämmande och vilt 
främmande för oss som akademiker?  
 
Missförstå oss inte då vi faktisk menar att vi lärt oss oändligt mycket och viktig teoretisk 
kunskap, men enligt vår mening ger denna teori oss inte det självförtroende som vi 
behöver för att möta den verklighet som väntar oss, inte förrän vi faktiskt har fått 
praktisera den kunskapen vi lärt oss. Denna känsla har gjort att vi inte ännu en gång 
tänker underförkasta oss texten och reproducera innehållet med dess absoluta sanning. Vi 
tänker inte heller nöja oss med att analysera och endast förstå meningen med texten, utan 
denna gång vill vi ge oss i kast med att utforska och praktisera vår kunskap, samt ge vår 
läsare en möjlighet att ta del av våra erfarenheter ifrån detta projekt.  
 
För att visa Dig, vår läsare, hur vi tänker, ska vi nu förklara vårt upplägg för att minska 
eventuella otydligheter i vår disponering. Genom att kasta om den ”naturliga” 
disponeringen av en uppsats, där teorin inleder och sedan mynnas ut i empiri, vill vi göra 
ett försök till att skapa en undran inför teorin som vårt genomförande grundar sig i. Då vi 
ser till vår egen erfarenhet vet vi att det är mer stimulerande att ta till sig av teoretisk 
kunskap först efter praktiken. Först i det faktiska skapas en nyfikenhet och ett nyfiket 
behov av att undersöka.  
  
Ur denna tanke föddes idén om vår uppsats disponering. Genom att presentera vårt 
praktiska genomförande i början av uppsatsen ville vi ge läsaren den produkt som 
utgjorde vårt mål, resultatet av vår uppsatsprocess. Efter denna presentation följer vårt 
syfte, metod, bakgrund samt teoretisk referensram som slutligen mynnar ut i analysen. 
Här redogör vi för hur vi gått till väga och vilken teoretisk kunskap som vi tagit till oss 

                                                
1 www.ne.se/projekt 
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för att kunna analysera materialet som krävdes för vårt praktiska genomförande. Slutligen 
i analysen kommer vi att delge läsaren varför vi gjorde som gjorde. Vilka tankar som 
ligger till grund för de moment som vi genomfört i praktiken. Här kommer förklaringen 
till syftet med uppsatsen och här får läsaren även ta del av våra slutsatser. Med denna 
paketering hoppas vi kunna skapa en nyfikenhet och underhållande läsning genom hela 
denna uppsats.  
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2 Inledning 
 

Huruvida någonting kan klassificeras som konst avgörs utifrån den position konstverket 
har. Varje område har sin praxis om vad som kan etablera sig i den rådande sfären. En 

sådan redan etablerad världsbild kallas ibland för institution. Den institution som 
konstverket befinner sig i kallas konstsfären. (Bale, 2010) Världsbilden är uppbyggd av 
otaligt många olika institutioner som bestämmer vad som får klassificera sig inom det 

specifika ram- och nätverket. Detta gäller givetvis inte endast konstsfären, de för-givet-
tagna föreställningarna är även till synes starkt rotade i strukturer kring organisationer, 

om vad som är rätt och fel. Publiken vet här vad de kan förvänta sig och känner sig 
bekväma innanför de satta ram- och nätverken.  Men det kommer alltid finnas de 
personer som utmanar institutionens ramverk. Genom att öppna upp för ingivelse 

provocerar denne publiken och reducerar deras förutfattade meningar så pass att de till 
och med kan utsättas för chock. Härmed öppnar denne upp för en potentiell 

värdeöverföring och oändliga möjligheter.   
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3 Affärsplan 
 
Som nämnt i dispositionen har vi valt att kasta om ordningsföljden i vår uppsats och 
därmed vill vi först presentera vårt mål, alltså den affärsplan som vi skapat för företaget 
Fresh Fish. Vänligen öppna den bifogade filen först. 
  
……………………………………………………………………………………………. 

3.1 Canvas 
 
På första bladet av affärsplanen finner du en prototyp på vår digitala version av 
affärsplanen, Canvasen. Som ni ser kan man klicka sig vidare genom rubrikerna i 
canvasen och komma till en presentation. Missa inte att se vart du hamnar om du klickar 
på Ägarstoryn och Bildgalleriet… [en fullständig läsning av vår affärsplan kräver pdf reader 9 
professionell] 

 
 

 
 
 
 
 

Bon apetit! 
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4 Resans begynnelse 
Ni har nu fått ta del av vårt mål, affärsplanen för Fresh Fish. Men för att ni ska kunna få 
en bättre förståelse för den produkt som vi har skapat vill vi nu ta med er från resans 
begynnelse.  
……………………………………………………………………………………………… 
 

4.1 Affärsplanen genom tiderna 

 
”A business model describes the rationale of how an organization creates, 
delivers, and captures value.”2 
 
Första gången begreppet Business plan omtalas i litteratur är någonstans kring mitten av 
1900-talet enligt Tim Berry (2011) som skriver om ämnet på sin webbsida 
www.bplans.com3. Tim Berry har studerat entreprenörskap och företagsamhet under 
många år och i en undersökning har han kommit fram till att affärsplanen finns omnämnd 
redan så tidigt som under 1940 – talet. Dock väntade det stora uppsvinget tills omkring år 
1960, som då verkade i korrelation med IT-boomen och expansionerna i Silicon Valley, i 
norra Kalifornien. Vid denna tid var det nästintill ett tvång som företagare att skriva ned 
din affärsidé, specificera dina mål, din vision och din marknad. Tim Berry uttrycker även 
en egen åsikt om att affärsplanen i dagens läge har fått ett dåligt rykte om att endast vara 
ett tomt och formellt dokument utan innebörd. Men han menar ändå på att formatet är ett 
verktyg för förbättring av affärsidén och utveckling av förmågor. Han förklarar även att 
det inte ska ses som ett fast dokument utan att funktionen främst är avsedd för att 
underlätta i planeringsstadiet, inte minst menar han att det ska vara ett stöd under 
processen och genomförandet. Tim Berry diskuterar samtidigt vikten av att gå tillbaka 
och kontinuerligt revidera affärsplanen då företaget är ständigt föränderligt.  
 
Affärsplanen är ett omdiskuterat verktyg och många tycks bära på en åsikt om dess 
funktion och utvecklingsområden, inte minst kan vi se detta intresse bland de ofantligt 
många böcker som har skrivits på ämnet. Thomas Kubr, Daniel Ilar och Heinz Marchesi 
är författarna bakom boken Affärsplanering- en handbok för nya tillväxtföretag (2004). 
Deras syfte med denna bok är att omsorgsfullt beskriva hur man grundar innovativa och 
tillväxtstarka företag. Affärsplanen är här enligt författarna nyckeln till att lyckas i 
uppstartningsfasen av ett framgångsrikt företag. Den ska fungera som ett effektivt 
verktyg internt, men även för att bättre kunna kommunicera med externa intressenter. 
Syftet med affärsplanen förklarar de som att den ska särskåda entreprenörens idé i 
relation till verkligheten, i affärsvärlden (ibid). Då du som entreprenör vill genomföra 
din affärsidé och behöver kapital är det vanligt att man tar hjälp av investerare. 
Eftersom att riskkapitalister tar en stor risk vid investering av en affärsidé anser 

                                                
2 Osterwalder och  Pigneur, 2009 s. 14 
3 Berry, 2011, www.timberry.bplans.com 
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författarna att entreprenörer bör se på företagets etablering och framväxt ur potentiella 
investerares synvinkel och anpassa affärsplanen utefter de krav som de ställer (ibid).  
 
Det finns även påtryckningar från annat håll om vikten av att ha en affärsplan. Det har på 
senare år utvecklats en hel business i att som konsultföretag gå in och skapa en affärsplan 
mot en mindre ansenlig summa pengar. Som entreprenör och oetablerad är man ganska 
liten på marknaden och det är lätt att i sin ovisshet falla offer för stark marknadsföring av 
den institutionaliserade mallen. Många tjänsteföretag som lever på att skriva affärsplaner 
åt andra vill starkt hävda att det är den enda vägen till framgång.  
 

“Whether you're just starting out, need funding or want to monitor the health of your business, creating a 

business plan is your first step on the path to success.” 4 

 
Verktyget kan i sin sanningsenliga förklaring låta vackert till ytan, men hur ser vi 
egentligen på sanning? Finns det ett enda rätt sätt att lyckas på? Går det att konstruera 
en sanning och en lösning som kan anses allmängiltig för samtliga företag? Frågorna är 
under diskussion där meningsskiljaktigheterna om affärsplanens vikt och funktion är 
många. Trots detta finns det en institutionaliserad uppfattning hos många nyblivna 
företagsledare att det krävs en affärsplan som kan redogöra för bland annat 
verksamhetens strategier, mål och visioner. Tomas Karlsson (2005) på Internationella 
Handelshögskolan i Jönköping har forskat i ämnet om affärsplaners nytta för nystartade 
företag. Tillskillnad från författarna till boken Affärsplanering- en handbok för nya 
tillväxtföretag (2004) har han ett mer kritiskt förhållningssätt till affärsplanen. Karlsson 
(2005) menar på i sin avhandling Business Plans in New Ventures att en affärsplan kan 
skapa förtroende och legitimitet hos vissa externa aktörer men att det trots affärsplanens 
förlovade framgångsfaktorer i efterhand är svårt att hitta ett samband mellan en 
affärsplan och ett företags framgång. Detta framförallt då många nystartade företag inte 
använder sig aktivt av sin affärsplan. Vidare anser han att filosofin om affärsplaner är 
god, vad han ifrågasätter är funktionen av den. Han är noga med att poängtera att den 
ansträngning företag lägger ned, måste stå i relation till det verkliga behovet. Hans 
kritik mot affärsplaner lyfter han framförallt till att affärsplaner görs i tanken om en 
förutsägbar framtid, en framtid som särskilt för ett nystartat företag är snabbt 
föränderlig. Avslutningsvis ifrågasätter Tomas Karlsson (2005) huruvida affärsplaner 
verkligen leder till handling eller om det finns ett mer effektivt sätt att visa på 
förtroende och stark legitimitet? Vad händer exempelvis då företagsledningen inte lever 
upp till det som sägs i affärsplanen? Om de institutionaliserande regler och strukturer 
som är skapade för den goda ordningen inte upplevs, finns det då en risk att anställda 
blir oroliga och omotiverade?  
 
I en artikel skriven av Jonas Gustafsson på Esbri, institutet för entreprenörskaps- och 
småföretagsforskning (2010) läser vi om professorn John Mullins från London Business 
School. I intervjun återger även Mullins, med viss kritik, om behovet som ställs på 
nyföretagare om att de bör skapa en affärsplan. ”De flesta riskkapitalister efterfrågar en 
affärsplan och håller sedan fast vid den med näbbar och klor. Och handelshögskolorna lär ut att vi ska 

                                                
4 www.entrepreneuer.com/businessplan 2011 
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lägga stor vikt vid affärsplanen.”5 I samma artikel redogör serieentreprenören och 
affärsängeln Katarina Bonde för att riskkapitalister som ska investera i ett företag ofta 
har en låst vision av slutmålet. Hon menar vidare att det inte finns något som försäkrar 
att företaget når dit, och därför måste investerarna vara beredda att tänka om, anpassa 
sig och vara öppna inför en revidering av affärsplanen.6 
 
I artikeln Företag har liten nyttan av tjusig affärsplan skriven av Per Rönnberg (2005)  
på Kungliga ingenjörsvetenskapsakademin kan vi även läsa om Eric Martin som är 
riskkapitalist och uttrycker sin åsikt om just ämnet affärsplanering. Eric Martin ställer sig 
inledningsvis positiv till idén om affärsplanen och menar att den absolut är ett användbart 
verktyg. Men trots hans roll som riskkapitalist, menar Eric Martin att hela tre fjärdedelar 
av värdet i en affärsplan ligger i att åstadkomma den. I samma diskussion understryker 
han vikten av att en affärsplan måste spegla entreprenören eller ledarna bakom företaget, 
att personen eller personerna bakom är minst lika viktiga som affärsidén i sig. Han drar 
där paralleller till sin post som riskkapitalist och hävdar att planen är mer ett prospekt 
inför ett eventuellt möte med entreprenören.7  
 

4.2 Vår nyfikenhet  

 
Ovanstående genomgång om affärsplanen skapar en nyfikenhet hos oss att fördjupa oss 
i probematiken kring affärsplanens traditionella funktion och form. Vår tanke är att 
affärsplanen med sin institutionella förankring är bra. Men det finns samtidigt en kritik 
emot affärsplanens funktion. Vi kan därför inte sluta undra över om man inte kan göra 
den starkare och mer levande i organisationen. Kan den därmed bli attraktivare att läsa? 
Bara för att det är en modell allmänt accepterad av auktoriteter betyder nödvändigtvis 
inte detta att den är mest lämpad för alla företag i alla situationer. Finns det då 
alternativa vägar för att visa upp en verksamhets profil, affärsidé och värdegrund?  
 
Tankarna skapar frågetecknen som ger oss anledning att fundera vidare. Svaret på dessa 
frågor ger oss motiv att skapa oss en inre bild, en illusion om hur en alternativ 
affärsplan skulle kunna se ut. Med en retorisk skicklighet och litteratur som stärker våra 
åsikter skulle vi kunna argumentera för vår idé, men skulle detta vara tillförlitligt? 
Troligtvis till en viss grad, men vi anser att du som läsare får större förtroende inför vår 
argumentation om vi visar på vår kunskap med ett praktiskt exempel och därmed prövar 
vår kompetens. I vår sista prestation vid universitetet ska vi inte återigen endast återge 
ett referat över kunskapen vi lärt oss. Oavsett vad resultatet blir, bra som dåligt, ska vi ta 
steget från passiv kunskapsbildning till att pröva vår kompetens. Genom orden ska vi 
försöka att skapa en reaktion, som vidare ska leda oss fram till handling. Vid 
examinationsdagen vill vi stå klara med ett verktyg, en produkt som vår uppdragsgivare 
ska finna nytta med, samt önskar vi få mer praktisk kunskap och erfarenhet för vår 
fortsatta utveckling inom området management. 
 

                                                
5 John Mullins, Gustafsson, 2010, Esbri- institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning,  
6 Gustafsson, 2010, Esbri- institutet för entreprenörskaps- och småföretagsforskning 
7 Rönnberg, 2005, unga, Kungl. Ingenjörs Vetenskaps Akademin  
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För att kunna pröva våra idéer behövde vi ett objekt, ett företag med en affärsidé och en 
stark entreprenör. I jakten på uppdragsgivare fann vi Ali Davoodi, ägare och grundare 
av Fresh Fish. Fresh Fish är en verksamhet som drivs av eldsjälar och verksamheten 
syftar till att lyfta upp oetablerade och begåvade designers och konstnärer i olika forum. 
Under de senaste fem åren har de genomfört en årlig modemässa och designtävling, 
samt vid sidan av detta drivit Fresh Fish Galleri där konstnärer kan ställa ut sin konst 
och alster. Företaget drivs som tidigare nämnt av ägaren och skaparen Ali Davoodi, men 
han har även flera medarbetare som hjälper till i företaget utan att få ekonomisk 
ersättning. Hos Ali Davoodi finns ett intresse av att vi, i rollen av ”företagskonsulter”, 
ska göra en affärsplan för hans företag. Han uttrycker i detta ett stort behov av struktur 
och styrning, samt en värdegrund att kunna visa upp inför externa intressenter. Vårt mål 
är att tillfredsställa Davoodis önskan, men vi har även ytterligare en tanke som vi 
hoppas kunna pröva.  
 
Vår övergripande problemdiskussion utspelar sig i problematiken kring hur en 
affärsplan kan bidra till bättre organisering och styrning för ett enskilt företag, samt ett 
mer kommunikativt värdeskapande. Vi har den uppfattningen att företag i allmänhet 
borde bli bättre på att inte enbart prata om sin existens och kunskap utan även visa prov 
på ett faktiskt varande och kompetens i just affärsplanen. Vår första uppfattning av 
Fresh Fish är att de sitter inne på mycket värde som skulle kunna kommuniceras mer 
effektivt. Vi fick då en tanke att vi ville lyfta fram den kulturella och kreativa 
kompetens som företaget bär på och ge riskkapitalisterna möjligheten att uppleva Fresh 
Fish med flera sinnen, att få ett ”smakprov” på verksamheten.  
 

4.3 Problemformulering 

 
 
Problemdiskussionen ovan mynnade ut i följande problemformulering. 
 
Kan man tänka sig att det är av större vikt för ett kreativt och romantiskt företag som 
Fresh Fish att skapa en affärsplan då struktur och ordning inte ses som centrala 
begrepp? Hur kan vi, i affärsplanen för Fresh Fish, kombinera kreativitet och struktur 
för att på ett mer levande och tilltalande sätt förmedla de budskap som just Fresh Fish 
står för, allt för att kunna visa upp en värdegrund där företagets profil förmedlas på ett 
transparent och tillförlitligt sätt?  
 

4.4 Mål 
 
Vårt mål med denna uppsats är att skapa en affärsplan för företaget Fresh Fish. Då det är 
en verksamhet som rör sig i den kulturella sfären och ses som ytterst kreativt anser vi att 
även affärsplanen skall spegla företagets profil, och därmed vill vi göra den mer visuellt 
tilltalande. Vi vill inte skriva om hur kreativa Fresh Fish är utan vi vill visa prov på detta 
i affärsplanen och då med hjälp av alternativa tekniker och media. Att skapa en affärsplan 
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som är lik andra företags till form och formulering är inte vårt mål. Utan genom ett 
narrativt och estetiskt synsätt vill vi skapa en affärsplan som till yta och innehåll är 
överensstämmande med företagets värderingar, kompetens, smak och profil. Målet är att 
fylla det behov hos företaget som önskar en affärsplan för strukturering och organisering, 
men samtidigt för att kunna visa på en struktur inför externa intressenter. 
 

4.5 Syfte 

 
Vår grundläggande strävan i detta arbete är inte att ge oss in på att revidera begreppet 
affärsplan i vida kontexter, vi söker ingen revolutionerande sanning kring strukturen. 
Vårt syfte i detta uppsatsskrivande är därför att studera, beskriva och analysera för de 
olika teorier som finns inom vårt forskningsområde. Vi har här valt att studera erkända 
teorier inom kontexten av affärsplanering men även de som inte direkt är kopplade till 
ämnet. I detta har vi uttryckt en vilja till att utveckla vår kunskap och erfarenheter inom 
affärsplanering för en kreativ verksamhet. 
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5 Metod  
 
I detta kapitel av vår uppsats har vi för avsikt att delge er den diskussion vi fört om de 

metodval som vi har gjort. Vi har valt att utforma vår metod likt en fallstudie och nedan 

kommer vi att delge den kunskap – och verklighetsuppfattning som vi har. Vi vill 
följaktligen motivera överförbarheten, validiteten och våra begränsningar i vår studie 
samt att beskriva vilket tillvägagångssätt som vi har antagit i vår analysdel.  
…………………………………………………………………………………………………… 
 

5.1 Vetenskapsteoretiska ställningstaganden  
 
I detta stycke ges en förklaring till några av de begreppen och ideologier som vi har valt 
att fläta samman med vår uppsats, vi tar här upp ontologin, epistemologin samt berör 
människans negativa och positiva frihet.  
 

5.1.1 Ontologi  

Ontologi är läran om vad människan uppfattar som verkligt eller vad som existerar. Vår 
ontologiska utgångspunkt är betydande i allt vi gör men det finns ingen absolut ontologi 
som kan tala om för oss hur vi uppfattar världen, alla människor bär på sin trosyttring om 
vad det innebär ”att vara”. Människans ontologiska verklighetsuppfattning kan vara allt 
ifrån att; ingenting utom vårt medvetande om att existera är verkligt, till att världen 
verkar oberoende av oss som lever i den där uppfattningen om den är gemensam för alla. 
(Jackson och Carter 2002) 
 
Vi har inte gett oss ut i jakten på sanningen, vårt vetenskapsteoretiska ställningstagande 
är att det inte finns någon absolut sanning, snarare beror det av vilken uppfattning du som 
människa har om din plats i världsbilden. Författarna till boken Organisationsbeteende i 
nytt perspektiv (Jackson och Carter 2002) relaterar ontologin till hur vi ser på strukturer. 
De menar på att vår världsuppfattning formas av att vi ser något som verkligt eller inte 
verkligt. Att vårt sätt att se på världen är avgörande för vårt handlande och alla våra 
beslut. Då vi relaterar ontologi i den vida kontext av vad vår problematisering handlar 
om, nämligen struktur, kan vi inte undgå frågan huruvida strukturen bestäms av handling 
eller om det är handlingen som bestäms av strukturen? Liksom Poststrukturalisterna8 
menar vi att den verkliga strukturen inte existerar och därför kan inte ses som källan till 
ordning i mänskliga relationer, utan det är när människan konstruerar ordningen som 
struktur skapas. 
 
”(…) Struktur kan inte ses som bestämmande av handling eftersom den inte är verklig och transcendent, 
utan en produkt av den mänskliga hjärnan”.9  
 

                                                
8 ”Poststrukturalismen har revolterat mot strukturalismen och dess tilltro till vetenskapen och möjligheten att nå en exakt och 

systematisk kunskap om den sociala verkligheten.” www.ne.se, 2011 
9 Jackson och Carter, 2002, s. 57 
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5.1.2 Epistemologi  

Eftersom att det endast är möjlig att ha kunskap om någonting som i betraktarens ögon 
kan uppfattas som verkligt, existerar endast epistemologin som till följd av ontologin då 
kunskapskällan alltid beror av personens verklighetsuppfattning (Jackson och Carter, 
2002). Att bestämma vad som är kunskap eller ej är mycket komplext. Vi utgår ifrån 
ovanstående påstående om att kunskapen beror av ontologin. Att ditt sätt att se på världen 
utgörs av tidigare erfarenheter och det är detta människan baserar sin kunskap på, alltså 
är den kunskap som vi tillämpar subjektiv. Jackson och Carter (2002) menar att på 
samma sätt som det finns oändligt många olika tolkningar av kunskap, finns det oändligt 
många olika och varierande organiseringar, meningsskapande och strukturer. Därmed kan 
inget ses som mer korrekt än något annat utan poststrukturalismen menar att struktur och 
mening skapas av upplevelsen och erfarenheten. (ibid) 
 

5.1.3 Idéläran om människans frihet  

Negativ och positiv frihet ingår som begrepp i den filosofiska diskussionen om 
människans fria vilja. Vi kan på Stanfords Universitets Filosofiska Encyklopedi (2007) 
läsa att de första om denna filosofi var bland annat Immanuel Kant, vilken senare under 
1950- och 60-talet kom att utvecklas av Isaiah Berlin.10 I boken Axplock ur idéhistorien 
av Carl Michael Edenborg (2006) kan vi ytterligare läsa om Kants syn på människan 
under upplysningstiden, för att citera.  
 
”Omyndigheten är självpålagd ity dess orsak inte ligger i att hon saknar förstånd utan att hon saknar 
beslutsamheten och modet att använda sig av sitt eget förstånd!(…)Lättjan och fegheten är orsaken till att 
så många människor, trots att naturen för länge sedan har befriat dem från främmande styrelse, ändå mer 
än gärna förblir omyndiga livet ut: och till att det är så lätt för andra att göra sig till deras förmyndare” 

 – Immanuel Kant 11 
  

5.1.4 Vårt vetenskapsteoretiska ställningstagande  

Som man kan läsa i Axplock ur idéhistorien (2006) har människan alltså valmöjligheten 
att välja emellan att underkasta sig alla stadgar som finns inom institutionen, den positiva 
friheten, eller kan hon välja att förkasta dessa stadgar och istället lita till sitt eget förnuft 
om vägen till sin sanning och den negativa friheten. Att se på människan som en 
förnuftig men feg varelse är inget nytt i historien, det är dock en diskussion som alltför 
sällan kommer upp till ytan. Det myntade uttrycket ”Det man inte pratar om, det finns 
inte” ursäktar oss från att revidera oss själva, och därför anser vi att människan lätt faller 
utanför ramen av sin egen självinsikt. Vilket leder till att vi allt för ofta underkastar oss 
den förutbestämda sanningen skriven av auktoriteter och förmyndare. 
 
Fresh Fish är ett företag vars existens befinner sig i ett modernt västerländskt samhälle, 
där det primitiva behovet av trygghet eller att kunna äta sig mätt lätt tags för givet. 
Branschen lever på omgivningens hunger av estetik, eller som vissa skulle säga, 
förnimmelsen av det sköna. Av just denna anledning anser vi att den branschen som 

                                                
10 Carter, 2007, www.plato.stanford.edu 
11 Edenborg, 2006, s. 7, 8 
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Fresh Fish befinner sig i, lever i en verklighet som rör sig i termerna av den negativa 
friheten, om inte så borde den göra det. Genom att anta detta synsätt ser vi bortom den 
negativa friheten där företag endast gör vad som förväntas av dem. Estetik och smak 
lever i en värld bortom de grundläggande behoven i Maslows behovshierarki12 och då 
Fresh Fish driver en verksamhet inom denna diskurs måste de också prata samma språk. 
Lika väl måste vi som konsulter på Fresh Fish kasta av oss skulden för att inte leverera 
inom de givna ramarna av vad som förväntas av oss från auktoriteter och i stället klä oss i 
rollen av nytänk. Vad vi ska göra är alltså ett försök till att inte bete oss som om vi 
befinner oss i den positiva friheten där etnocentrismen begränsar vårt handlande. Alltså 
har vi ur denna synvinkel antagit ett mer objektivt förhållningssätt och försökt att se 
utanför de för-givet-tagna föreställningarna som finns inom organisationsteori och 
affärsplanering. I detta avsnitt har vi därför med vår yttersta kapacitet gett oss i kast med 
att försöka artikulera på nytt, utanför det som redan är sagt.  
 
Det låter vackert men vi nöjer oss inte med en smart diskussion om vad man borde vara 
men inte är. Och nej, vi har inte fått hybris eller lider av övermod, även vi har insett att vi 
är tvungna att vara medvetna om vår omgivning och den verklighet som vi befinner oss i. 
För att vinna respekt och tillit gentemot vårt arbete förstod vi därför vikten av att börja i 
rätt ände. Därför inledde vi detta arbete med att hänge oss den positiva frihetens 
premisser och skrev då en affärsplan så som den förväntas vara utformad. Det var här 
ytterst viktigt för oss att få med alla de avsnitt som fordras av en korrekt affärsplan, enligt 
vår valda litteratur. När vi kände oss trygga med det innehåll som vi lyckats få fram var 
det dags att börja tänka utanför de givna ramarna. 
 

5.2 Slutdelningsmetod  

5.2.1 Abduktion 

I vår process valde vi att utgå ifrån teoretisk fakta för att skapa en så trovärdig och 
fulländad affärsplan som möjligt, som skulle innehålla allt som förväntas av dess struktur. 
Vårt andra steg var att utveckla affärsplanen med en mer estetisk och narrativ inriktning. 
Hur denna alternativa affärsplan skulle komma att bli i slutänden visste vi inte, vi visste 
inte heller om den skulle bli ”bättre” än den första. Med bakgrund till detta anser vi att 
abduktion bäst beskriver vår ansats, då vi inte var helt säkra på vilket svar vi skulle finna. 
På www.wikipedia.se (2011) kan man läsa följande förklaring för begreppet abduktion: ”En 
filosofisk term besläktad med både induktion och deduktion, där forskaren rör sig mellan teori och empiri 
och låter förståelsen successivt växa fram.”  
 
Vi är inte ute efter att tala det perfekta språket, utan vi vill istället öppna upp för 
alternativa sätt att kommunicera. Eftersom att abduktion inte avgränsade oss i vårt 
förhållningssätt så kunde vi se till många olika och alternativa teorier, här kan det alltså 
skapas flera sanningar. Detta relaterar vi till Barbara Czarniawaska där hon diskuterar 
kring abduktion i sin bok In Social Science Research (2004). 
 
                                                
12 Maslows behovshierarki är en känd teori om vad som motiverar människan. Abraham Maslow var filosofen som utvecklade teorin 

där de första stegen i hierarkin behandlar de grundläggande behoven som är krävs för vår existens. Dessa behov måste sedan vara 
tillfredsställande för att hon ska kunna känna att behov att högre nivåer i hierarkin upplevas motiverande. (Tonnquist , 2007, s.227) 
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 ”(…) application of abduction (a guess, a tentative plot), which introduces a hypothetical connection – just 
like hypothesis but still claiming openness. Yet another story might offer a better or more convincing 
explanation, without ever challenging the truth or falsity of the story elements.” 13 
 
 

5.3 Fallstudie 
 
En forskningsstrategi för att undersöka ett avgränsat område, där fokus ligger på att samla 
på sig så mycket information som möjligt om ett okänt eller delvis okänt fenomen kallas 
ofta för en fallstudie. En fallstudie är relevant då man har för avsikt att fördjupa sig inom 
ett definierat område och då det inte ses som en metod kan man använda sig av både 
kvalitativa och kvantitativa ansatser. (Johannessen och Tufte 2002) För att referera till 
boken Introduktion till samhällsvetenskaplig metod beskriver författarna det som följande 
”Fallstudier kan med fördel genomföras genom att man kombinerar olika ansatser för att samla in mycket 
och detaljerad data”14  
 
Fortsättningsvis förklarar författarna att inom strategin ingår två typer av studier, 
enkelfallsstudie och flerfallsstudie. Enkelfallsstudie syftar ofta till att undersöka en 
enskild individ till skillnad från flerfallsstudie som har för avsikt att bestå av fler fall där 
man sedan kan jämföra dessa. Vi har som tidigare nämnt ett enskilt fall var i vi ska 
problematisera en affärsplans funktion samt revidera och anpassa upplägget efter Fresh 
Fish företagsprofil. Vår studie kan därmed ses som en enkelfallsstudie då vi avgränsat oss 
till ett fall och därmed inte hade för avsikt att skapa någon generell sanning. För att 
värdera studiens utfall kan man använda sig av evaluering som ett andra steg i fallstudien 
som då betyder just utvärdering, det finns där två fokusområden. Det ena som vi valt att 
fokusera på är utvärdering av processen, processevaluering, och den andra är 
resultatevaluering som syftar till att redogöra för de mål som satts upp samt hur man 
nådde dem. Författarna förklarar evaluering som ett medel för att samla information om 
ett projekt, där avsikten är att skapa förändring och sedan se till om utfallet gav någon 
eller önskad verkan samt hur denna eventuellt blev. (Johannessen och Tufte 2002) 
 

5.4 Undersökningsmetod 

5.4.1 Kvalitativ metod  

Eftersom att vårt mål var att göra en affärsplan för ett företag som vi har begränsad 
kunskap om var vi tvungna att först se till syftet som var att undersöka, beskriva och 
analysera. Vi ville gå på djupet i företagets bakgrund, veta var de står i dag samt hur 
framtidsutsikterna kan tänkas se ut. För att vi skulle få en helhetsförståelse av vår 
undersökning som utgörs av ord, handling och symboler var en kvalitativ metod aktuell 
för oss. Lars Christensen, Nina Engdahl, Carin Grääs och Lars Haglund är författarna till 
boken Marknadsundersökning – en handbok (2001). Här beskriver de hur tingets 
underliggande mening och innebörd ligger i fokus vid en kvalitativ undersökning. Vidare 

                                                
13 Czarniawaska, 2004, s 9 
14 Johannessen och Tufte 2002, s. 56 
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förklarar de att det här läggs vikt vid att lyfta upp problem och belysa samband. Då vi 
refererar till detta anser vi att deras ord beskriver vår valda metod, som till största delen 
utgörs av en kvalitativ undersökning. Eftersom att Fresh Fish endast har en anställd, 
ägaren Ali Davoodi, har han varit vårt främsta intervjuobjekt. Intervjuerna förväntades att 
kräva mycket av vår tid. Det var här ytterst viktigt för oss att få en god inblick i företagets 
värden och processer, allt för att kunna ge en så rättvis helhetsbild av affärsplanen som 
möjligt. Att sätta ord på en annan persons visioner, inre tankar och mål har varit en lång 
resa. Då vi ser till semiotiken låg vår utmaning som intervjuare i att kunna tolka en 
människas mening genom hur denne uttrycker sig. Författarna Johannessen och Tufte 
(2002) menar att kvalitativa tekniker öppnar upp för en diskussion där samtalen kan ge 
intervjuaren en förståelse till meningsdimensionen. Enligt författarna innebär detta att 
alla människor bär på personliga uppfattningar och tolkningar av det som sker i deras 
omgivning. Detta är i sin tur avgörande för att en forskare ska förstå det som sker. Genom 
samtal och att vi på ett konstruktivt sätt har ifrågasatt många av Ali Davoodis 
ställningstaganden har vi väckt nya tankar hos honom, och i detta kunnat belysa hans 
företags värden med andra ögon och ur ett annat perspektiv. Härmed gjorde vi ett försök 
till att öppna upp för ett diskussionsforum där vi i samtal delvis rätade ut en del 
frågetecken som tidigare kan ha uppfattats som oklara inför omvärlden. 
 

5.4.2 Delvis strukturerad intervju och ostrukturerad intervju 

För att kunna hålla oss till strukturen och få ut relevant fakta till affärsplanen men 
samtidigt kunna skapa en gemytlig stämning öppen för diskussioner, valde vi att följa 
riktlinjerna av en delvis strukturerad intervju samt ostrukturerad intervju. Enligt 
Johannessen och Tufte (2002) är en ostrukturerad intervju en effektiv metod då 
intervjuaren vill skapa en avslappnad atmosfär och formen av ett samtal där 
intervjuobjektet kan känna sig bekväm i dialogen. Vi har under våra intervjuer med Ali 
Davoodi varit ytterst observanta på att vi som intervjuare kan ha haft en påverkan i hur 
intervjuobjektet har svarat. Likaväl menar Johannessen och Tufte (2002) att den 
information som kommer fram beror av relationen mellan forskare och informant. Då 
våra intervjuer många gånger slutade i samtal där vi tillsammans kom fram till det bästa 
uttryckssättet, har vi haft en avgörande roll för hur datamaterialet har presenterats i 
affärsplanen. Men då vi haft en nära kontakt med Ali Davoodi har han ständigt varit med 
och kontrollerat att våra ord är hans mening. För att kunna hålla oss till relevanta teman 
för affärsplanen använde vi oss av en intervjuguide där vi hade strukturerat upp samtliga 
rubriker som en affärsplan bör innehålla. Vi lät samtalen flyta så länge vi ansåg att de var 
relevanta för affärsplanen. Men då vår informant ofta gled ifrån temat blev utmaningen 
för oss att leda diskussion in på rätt spår igen.  
 
Vi valde inledningsvis att göra fyra stycken långa intervjuer med Ali Davoodi där vi satte 
av tre till fyra timmar vardera. Då vi fann att ingen annan kan Fresh Fish bättre än ägaren 
själv anser vi att validiteten av dessa intervjuer är relativt hög och tillförlitlig. För att inte 
riskera att bli missuppfattade analyserade vi och utformade affärsplanen stegvis och 
parallellt med intervjuerna så att Davoodi skulle kunna vara med i processen och tidigt 
säga till då han inte tyckte att något stämde överens med hans ord. Att på detta sätt 
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integrera analysen och datainsamlingen för att kontinuerligt tolka informationen menar 
Johannessen och Tufte (2002) är ett tecken på en kvalitativ ansats. 
 

5.4.3 Kvantitativ metod 

Johannessen och Tufte (2002) menar att det mycket väl går att kombinera kvalitativa och 
kvantitativa ansatser i samma undersökning. Då vi var begränsade i tid valde vi att skicka 
ut ett frågeformulär, en enkät där vi bad medarbetarna på Fresh Fish att besvara några 
korta frågor om dem själva samt hur de ser på företaget. En enkät betraktas som en 
kvantitativ metod till formen då du som forskare vill studera det specifika i ett 
sammanhang (ibid). Christensen et alt. (2001) menar att en kvantitativ undersökning är 
strukturerad till formen där utgångspunkterna är bestämda på förhand, de utgör alltså 
undersökningens ramverk. Frågorna i vår enkät var utformade på så vis att respondenten 
fick fria händer att uttrycka sig med egna ord och formuleringar, detta för att deras 
formuleringar skulle vara talande för deras syn på den verklighet som Fresh Fish lever i. 
Liksom Christensen et alt. (2001) förklarar en standardiserad enkät valde vi att utforma 
vår enkät med frågor som var av samma karaktär där samtliga frågeställningar var 
formulerade på samma sätt till alla respondenter. Däremot var svarsalternativen icke-
strukturerade, vilka Christensen et alt. (2001) förklarar som mycket fria och inte helt 
bestämda sedan innan. Svaren presenterar vi med deras ord direkt i affärsplanen, där vi 
lämnar tolkningen fri till läsaren. Syftet med detta var att undvika tolkningsproblem och 
missförstånd för att på så vis kunna ge en transparent och ärlig bild av medarbetarna. Då 
vi frågar om vad våra respondenter gör, personliga värderingar samt vad de anser om 
företaget, ger detta ett stort utrymme till förskönade svar där validiteten kan ifrågasättas. 
Men eftersom att detta var en undersökning i syfte att ge en individuell bild av en person 
var vi här endast ute efter att ge korrespondens mellan text och verklighet. 
 

5.5 Analysmetod  
 
Syftet med vår analysprocess var att genomgående under arbetets gång testa våra 
empiriska fakta mot varandra för att slutligen kunna närma oss problemställningen. Att 
på detta sätt varva datainsamling och analys är enligt Christensen et. alt (2001) ett tydligt 
tecken på en kvalitativ analys. Vidare rekommenderar de denna metod, att parallellt 
arbeta med datainsamling och analys, då analysarbetet annars kan bli för tungt och 
därmed riskerar du som forskare att få en ytlig och innehållslös analys. Genom att 
kontinuerligt analysera utfallet av den data vi samlat in har vi utefter processen kunnat 
delge Ali Davoodi våra tankar, dels för att det var av största vikt för oss att införliva hans 
syn på företaget samt för vi ville få hans medhåll i det vi skrev.  
 
Vi har för avsikt att genom en djupgående studie sätta oss in i ämnet affärsplanering, där 
vi först genom att utgå från de klassiska teorierna och strukturerna vill förstå innebörden 
och syftet med en affärsplan. När vi sedan tagit till oss denna kunskap önskar vi försätta 
oss i en friare tankebana. Som hjälpmedel för att kunna se utanför de givna ramarna 
väljer vi att studera alternativa teorier och synsätt som vanligen inte faller inom ramarna 
för uppbyggandet av en affärsplan. Då vi inte sedan innan vet vad vi kommer att skapa 
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och hur det kommer att se ut kan man säga att detta ses som ett explorativt syfte (Tufte et 
alt. 2002). Det vi vet är att en affärsplan i dess ”originalformat” inte känns aktuell att 
applicera på ett så pass kreativt och medvetet företag som Fresh Fish där god smak inte 
längre ses som ett begrepp, utan en livsstil. Vi vill därför beskriva vår ambition om att 
revidera affärsplanen inom ramen för det institutionella sammanhanget den befinner sig i. 
 

5.5.1 Hernadis hermeneutiska triad 

I analysmetoden har vi valt att följa Hernadis hermeneutiska triad (Czarniawska 2004), 
en läsning i tre steg. Där första steget i triaden kan spegla det inledande steget i vår 
process, som vi ovan förklarar, så som att vi ger oss hän inför de givna mallar och ramar 
som finns etablerade i kontexten av affärsplanering. Denna ”klassiska” teori har vi valt att 
använda oss av som förhållningssätt i första delen av varje stycke i analysen för att 
klargöra processen av arbetet med affärsplanen. Del två i varje kapitel består av en 
diskussion om hur vi kan formulera oss och uttrycka oss annorlunda med hjälp av andra 
teorier som inte är direkt kopplade till affärsplanering. Denna interaktion med oss själva, 
branschen samt annan teori mynnar sedan ut i hur vi praktiskt går till väga för att 
genomföra våra nya idéer om hur man enligt oss kan uttrycka och visualisera budskap 
mer tilltalande och göra affärsplanen mer representativ, och därmed stå över texten.  
 
Nedan följer en beskrivning av Hernadis hermeneutiska triad, en läsning i tre steg. 
Barbara Czarniawska (2004) förklarar modellen i sin bok Narratives in Social Science 
Research enligt följande.  
 

1. Beskrivning är första steget i Hernadis hermeneutiska triad och syftar till att göra 
en redogörelse och sammanfattning av texten. Läsaren underkastar sig texten och 
reproducerar innehållet på nytt där sanningen är absolut.  
 

2. Förklaring är andra steget i triaden där läsaren försöker förstå sig på innehållet 
om vad texten egentligen säger och vad den vill uttrycka. Läsaren står över texten 
och i ett försök till att tolka texten letar läsaren efter läckage från verkligheten, 
genom att referera till den empiriska verkligheten. Att komma till steg tre utan att 
passera steg två är praktiskt taget omöjligt då du som läsare vill förstå vad 
författaren faktiskt menar och vad tanken bakom dennes text är.  
 

3. Utforskning är det tredje och sista steget i Hernadis hermeneutiska triad. Här 
utforskar läsaren sina egna erfarenheter och praktiserar dem genom att svara på 
frågan om vad jag som läsare anser om texten och dess innehåll. Genom 
reproduktion står läsaren nu istället för och ersätter textens författare. Du som 
läsare ser din chans till att dels införliva din egen moral och reflektera över egna 
tankar och åsikter, och dels till att utveckla ditt JAG för att på så sätt kunna 
rekonstruera texten. 
 (Czarniawska, 2004) 
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5.6 Överförbarhet  
 
Reliabilitet var för oss inte relevant i vår undersökning då vi utgick ifrån hur Johannessen 
och Tufte (2002) beskriver begreppet som tillförlitlig data. De menar på, för att uppnå 
hög reliabilitet måste en undersökning kunna uppnå samma eller liknande resultat vid 
upprepad undersökning. I boken Den uppenbara verkligheten (Andersen, 1998) läser vi 
att reliabilitet anger hur exakt och säkert ett resultat är utifrån mätinstrument och 
tillfälligheter. Eftersom att vår undersökning till största delen består av en kvalitativ 
ansats är reliabiliteten svår att uppnå då kvalitativa svar alltid förändras beroende på 
situationen som personen befinner sig i (Johannessen och  Tufte 2002). Inte heller går det 
att säga att de svar som våra respondenter gett oss eller de fenomen som vi kunnat 
identifiera är överensstämmande med andra småföretags affärsplanering. Vi har alltså 
inte varit ute efter en generalisering av kunskap utan i stället har vi valt att se till hur pass 
överförbar vår studie är. Liksom Johannessen och Tufte (2002) beskriver överförbarhet 
vill vi förstå en verklighet för att kunna generera kunskap och tolkningar. Genom att 
utforska affärsplanering hoppas vi kunna utveckla en förklaringsprocess där vi och andra 
kan få en ökad förståelse till hur kvalitéer inom affärsplanering kan gå till, och som sedan 
kan skapa nytta utanför vårt enskilda projekt.   
 

5.7 Validitet 

 
Ett begrepp som vi kan koppla vår undersöknings tillförlitlighet till är hur pass valid den 
är. Forskningslitteraturen förklarar validiteten som en dimension av hur bra eller relevant 
data representerar fenomenet (Johannessen och Tufte, 2002). Likaså förklarar författaren 
Ib Andersen (1998) i sin bok om begreppet validitet som en överensstämmelse mellan 
människans empiriska och teoretiska begreppsplan och dess relevans och giltighet. 
 
I första hand skulle vi göra en affärsplan utformad av den mening som endast Ali 
Davoodi, grundare av företaget, kan stå för. Vid detta steg i processen var Davoodis ord 
vår verklighet och genom att vi med stor respekt formulerade hans mening där han själv 
kontinuerligt kontrollerade så att allting stämde, kan vi anse att texten är en god 
representation av hans verklighet. Johannessen och Tufte (2002) beskriver även 
begreppsvaliditet där relationen mellan det generella fenomenet och insamlad data avgör 
validiteten. Liksom Johannessen och Tufte (2002) menar, är vi här medvetna om att det 
fanns en risk att resultatet kunde förändras då vårt intervjuobjekt kontrollerade materialet 
och därmed blev medveten om vad han sagt och då hade möjlighet att ändra svarens 
utfall. Vi ser här dock inte att det utgör ett större problem för vårt arbete då allting i 
slutänden handlar om att vi ska förmedla en persons sanning och vision, snarare än en 
sanningsenlig teori som är gällande i allmänhet.  
 
Vårt syfte var alltså inte att utforma ett recept som kan vara överensstämmande med 
andra företags, utan poängen var här att påvisa vikten av att vara unik i sin utformning av 
affärsplanering där olika medel kan uttrycka budskap mer effektivt. Då vi ser till vad 
Christensen et alt. (2001) kallar arbetshypotes och validitet i en yttre dimension kan vi se 
att vår undersökning kan bidra till vidare forskning och inspiration till andra företag. 
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Vidare förklarar Christensen et alt. (2001) arbetshypotes som följande, ”En arbetshypotes är 

ingen absolut sanning, utan den för närvarande bästa ”helhetsbilden” om man har ett visst fenomen.”
15 

Alltså kan man enligt författarna inte presentera någon absolut sanning eller kvantifiering 
med hjälp av kvalitativa analyser. Vi vill härmed inte påstå att det fenomen som vi 
studerar går att generalisera till andra företag i liknande situationer, vad vi dock kan 
uppvisa är ett praktiskt exempel där budskap kan uttryckas mer påtagligt och transparent 
hos vår uppdragsgivare. Trovärdigheten ligger inte i vad vi påstår eller det resultatet som 
vi kommer fram till, utan snarare vad läsaren själv kan blotta med egna sinnesintryck och 
på så sätt skapa sig en egen uppfattning av värdet. Då vårt uppdrag som forskare i detta 
var att ge en så rättvis bild av Fresh Fish som möjligt beror validiteten snarare på vår 
förmåga att kunna tolka Fresh Fish unika situation än att ge läsaren än allmän sanning om 
affärsplanering. 
 

5.8 Avgränsningar  
 
I den struktur som vi har valt möjliggörs vissa mål och syften, men ett val medför även 
begränsningar (Jackson och Carter, 2002). Inledningsvis har vi begränsat oss till att inte 
finna en lösning eller en absolut sanning. Vi avgränsar oss även till att inte beröra alla de 
teoretiska aspekter som finns inom vårt område. Vi har avgränsat oss till Fresh Fish som 
enskilt fall, och då vi har problematiserat begreppet affärsplan i kontexten av Fresh Fish 
har vi begränsat oss till att vårt resultat inte är direkt applicerbart på andra företag. Vår 
tes var här att varje affärsplan måste utformas unikt för varje företags unika situation. 
Tiden kan ses som en fysisk avgränsning då vi endast hade cirka sex veckor på oss att 
genomföra detta projekt. Ekonomin var även den fysisk och hårt begränsad för oss som 
studenter, men eftersom att vi hade goda kontakter samt en uppdragsgivare som kunde 
bistå med kapital lyckades vi komma över tillräckliga tillgångar för att kunna genomföra 
vårt mål. Vad vi med detta arbete vill visa är ett praktiskt exempel på hur man kan göra 
för att införliva annan teori vid utformandet av affärsplanen. För att kunna genomföra vår 
idé om att förena andra filosofier för att kunna utveckla strukturen av en affärsplan har vi 
valt att fokusera till ett antal teoretiska områden, nämligen semiotik, estetik, narrativism, 
organisationsteorier samt affärsplanering.  
 

5.9 Källkritik  
 
Med bakgrund till vår problematisering samt vårt syfte och mål har vi valt att använda 
oss av litteratur som vi anser berör området och har relevans inför vår uppsats. Vi har 
antagit ett kritiskt förhållningssätt och kontrollerat tillförlitligheten då vi studerat 
litteraturen, artiklar, vetenskapliga artiklar och elektroniska källor. I de källor som vi har 
valt att tillämpa i vårt arbete kan vi med stor sannolikhet fastställa dess tillförlitlighet då 
vi haft för avsikt att stärka påståenden och fakta av stor relevans med källor, i många fall 
även med minst två refereringar. Då mycket av den litteratur vi har valt att tillämpa är 
från författare som skrivit flera böcker på ämnet samt att det i många fall även är vår 

                                                
15 Christensen et alt. 2001, s. 310  
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kurslitteratur från tidigare terminer, kan vi se att tillförlitligheten och tillämpligheten i 
källorna stärks. I de fall vi valt att använda oss av elektroniska källor och uppslagsverk 
har vi inte gett refereringen en lika stor tyngd som litteraturen. 
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6 Fallbeskrivning av Fresh Fish  
 
I detta kapitel avser vi beskriva vårt uppdragsfall då vi går in på bakgrunden till det 
behov vi skall fylla, samt syftet med utförandet för verksamhetens räkning.  
……………………………………………………………………………………………. 

6.1 Bakgrund 

 
Tanken implementerades redan i tidiga år. I rollen av butiksförsäljare 
växte behovet av att lyfta all den talangfulla design som ännu inte hade en 
given plats bland butikshyllorna. Min entusiasm inför säsongens nyheter 
hade nått sin nivellering, jag kände mig oinspirerad och ville skapa något 
helt annat. År 2005 transformerades tankarna till handling, jag sa upp mig 
för att kunna genomföra min allra största dröm. Jag ville skapa en 
plattform som kunde göra det möjligt för kreatörer inom mode och konst 
att verka i ett öppet forum. I ett mötande behov från den medvetne kundens 
sida ville jag göra denna åtråvärda och kreativa sfär nåbar. Detta 
resulterade i fem år av hårt arbete där pressen ökade ju längre tiden led. 
Till slut blev belastningen för stor där behovet av struktur och styrning 
blev uppenbar, jag var tvungen att dels inse att jag inte ensam kunde bära 
ansvaret, inte heller kunde jag fortsätta att driva verksamheten utan en 
fast struktur.  

 
Ali Davoodi hade drivit Fresh Fish i fem år när han en dag kände att det inte längre var 
hållbart att organisera ett företag utan en bestämd affärsplanering. Han tänker inte 
försöka att inträda rollen av omänsklig tillgänglighet en gång till, utan han måste våga 
lita på att det som ombeds från medarbetarna, också görs. Kommunikationen måste bli 
mer effektiv, alla måste vara införstådda i samma vision och mål som Davoodi själv bär 
på, trots den snabbt föränderliga värld de lever i. Han ansåg att Fresh Fish måste samla 
all den information som är väsentlig för företaget och den kontext som de omger sig av, 
för att den på lika villkor ska finnas tillgänglig och motivera alla som berörs.  
 

6.2 Uppdraget 
 
Fresh Fish är i dag ett väl etablerat icke-vinstdrivande företag. Företaget har ett koncept 
som syftar till att lyfta lovande kreatörer inom olika kreativa sektorer, där visionen är att 
fungera som en plattform för samverkan mellan olika aktörer inom kultur och 
näringsliv. Även om det finns stora ambitioner om att utöka målgruppen är fokus just 
nu konst och modescenen. Ali Davoodi grundade Fresh Fish 2005, han är en eldsjäl och 
en sann visionär som står ensam ansvarig för Fresh Fish överlevnad. Fresh Fish är en 
växande verksamhet, men ur ett företagsekonomiskt perspektiv har verksamheten ingen 
fast struktur och grund att visa upp. I brist på tid har ingen riktig organisering byggts 
upp i företaget, prestationer och åstadkommande har heller inte dokumenterats i en 
samlad form. Hittills har organisationen varit relativt liten med ett antal sporadiska 
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medarbetare där flertalet arbetar helt ideellt. I takt med att Fresh Fish utvecklas känner 
ägaren nu att det inte längre är hållbart att driva en verksamhet utan uttalade och 
formulerade mål, värde eller visioner. Dessutom har nu Ali Davoodi en ny affärsidé för 
Fresh Fish med syfte att utveckla företagets plattform från att enbart vara en fysisk 
sådan, i form av en mässa och ett galleri, till att även innefatta en digital plattform. 
Denna nya affärsidé har som syfte och mål att skapa affärsnytta för företaget och på sikt 
även lönsamhet. Ägaren har insett vikten av att utöka verksamheten i form av nya 
projekt som kan agera kassako i längden. Detta är till stor del anledningen till behovet 
av en affärsplan, där Ali Davoodi vill kunna visa på struktur och värde inför externa 
intressenter och finansiärer.     
 
Vi hade för avsikt att skapa en affärsplan som innehöll det väsentliga och det förväntade, 
eftersom riskkapitalister och sponsorer troligtvis har förutfattade meningar om vad en 
affärsplan ska innehålla samt vad som ska framhävas i den. Men vi önskade även att göra 
en affärsplan som speglar företaget Fresh Fish och dess kompetens. Fortfarande får man 
inte glömma att verksamheten har överlevt dessa fem år utan en affärsplan och vi kan inte 
sluta fascineras över tanken om vad som lockat intressenter och frambringat deras 
intresse för Fresh Fish. Vad är det för tyst retorik som Fresh Fish förmedlar, vilka värden 
sprider verksamheten och vad är det som väcker intresset hos andra företag att vilja synas 
med dem? Detta är bara några av de frågor som vi har ställt oss. Det finns inga givna svar 
på dessa frågor men vad vi önskade skapa med affärsplanen är att förtydliga Fresh Fish 
ställning på marknaden och att få fler att intressera sig för verksamheten.     
 

7 Teoretisk referensram 
 
Vilka sinnen har vi valt att appellera? Vilka alternativa synsätt har vi valt att ta lärdom 
ifrån? Vilka värden finner vi i ett kulturellt betingat företag? Detta är bara några av de 
frågor som vi har för avsikt att besvara i följande kapitel. Utifrån ovanstående 
fallbeskrivning och ifrågasättanden har vår studie mynnat ut i nedanstående referensram 
och litteraturstudie. Följande del i uppsatsen är formad för att ta oss från en strategisk 
nivå till en mer operationell nivå, alltså mot ett handlande.  
 
……………………………………………………………………………………………… 
 

7.1 Semiotik  
 
Den kommunicerande och expressiva människan har använt sig av tecken, bilder, toner 
och rörelser genom alla tider för att uttrycka sig bland sina medmänniskor. Semiotik är 
hur vi upplever tecknens och bildernas funktion i relation med människan, och det är här 
vår tolkningsförmåga ligger. Hur ser vi på världen och vad uppfattar vi av det som sker 
runt omkring oss? Hur skapas betydelsen och hur förmedlas den? (Jackson och Carter, 
2002) 
 



 

22 

Om man slår upp begreppet semiotik i nationalencyklopedin får man det förklarat för sig 
att det är en systematisk studie av språkliga och icke-språkliga betydelsebärare och 
tecken. Semiotiken har på senare tid fått en mer självständig ställning ur filosofin. Vidare 
redogör uppslagsverket, “På en mer empirisk grundval har samtida semiotik kunnat 
belysa sådana semiotiska grundfrågor som hur bildtecken liknar och skiljer sig från 
språkliga tecken.”16 
 
Symboler och bilder kan ses ha en inneboende kraft att representera värden, åsikter eller 
förhållningssätt. Avsikten med symboler är att kommunicera en innebörd, men denna 
innebörd och dess värde är inte fast i tecknet i sig självt utan tolkningen ligger i 
åskådarens händer. Ett tecken är sällan ensam bärare av en betydelse om det inte sätts in i 
en kontext med fler tecken, stödjande bilder eller rent av förklarande text. Ett känt 
exempel är trafikljuset, om vi bara ser en röd eller grön cirkel säger inte det oss särskilt 
mycket men de tre cirklarna i samspel skapar inför mottagaren en innebörd genom en tyst 
överenskommelse mellan användarna. Vidare kan man läsa i Organisationsbeteende i 
nytt perspektiv (2002) att Ferdinand de Saussure är lingvistikens fader och redan i slutet 
av 1800-talet diskuterade han språkets och tecknens betydelse för människan. (Jackson 
och Carter, 2002) 
 
I skriften Tilde ~ Rapporter från Institutionen (2009) skriven av Anders Marner och Eva 
Skåreus kan vi läsa om hur tecken skapas för att påverka och säga mottagaren något, 
likaså är bildens semiotik densamma, om än mer komplex. För att kunna tolka en bild 
eller en tavlas färg, fläckar och form krävs att vi kan se utanför tavlan. En målning på en 
människa är platt och fyrkantig, inte ofta av verklig storlek och inte heller rund och fyllig 
som vi uppfattar människor i vår omgivning. Vår förmåga att genom fantasin översätta 
bildens språk beror av våra tidigare referensramar och vår varseblivning. För vad vår 
illusion egentligen är baserad på är bara papper och färg, men som sedan för oss blir 
något helt annat. En åskådare ser inte heller bilden eller tavlan ur dess rum och tid. Då vi 
avläser och låter vår fantasi tolka bilden skapar vi oss en uppfattning av: i vilken epok vi 
befinner oss i, hur gammal människan är, hur hon eller han lever sitt liv och många 
åskådare kanske rent av även ser resten av omgivningen framför sig, långt utanför tavlans 
ramar. Man kan säga att väldigt mycket av bilden därmed ligger utanför bilden, dess 
dimension stoppas bara där åskådarens fantasi, eller intresse tar slut. (ibid) 
 

Uttrycket ”en bild säger mer än tusen ord” är en vanlig och mycket talande fras, man vill 
hävda att det skrivna eller talade ordet inte kan mäta sig med omfattningen av det värde 
som kan skapas hos en människa som tolkar en bild. Visst är det så och visst är det sant 
att ordet begränsar människans förmåga att uttrycka sig då mottagarnas referensramar 
inte är de samma och tolkningen ligger i deras händer. Men för att försöka eliminera 
missförstånd och feltolkningar av ett budskap krävs enligt oss en kombination av de 
verktyg som kan beröra människans olika sinnen, ett flerstämmigt språk. Flerstämmighet 
kan även förklaras som polyfoni vilket Barbara Czarniawaska (2004) beskriver i sin bok 
och menar där att det inte finns en absolut sanning då verkligheten tolkas olika av alla 
människor, alltså flerstämmigt. Genom att visualisera mål och medel bildligt men 
samtidigt använda sig av ordets retorik kan vi förtydliga ett budskap och övertyga 

                                                
16 www.ne.se/semiotik 2011 
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åskådaren om vad vi vill säga och vilka vi är. I Tilde ~ Rapporter från Institutionen 
(2009) diskuterar författarna begreppet Bildretorik och dess förmåga att skapa innebörd. 
De menar på att genom att laborera med människans förväntningar och förutfattade 
meningar, då det kommer till bilder, kan man genom att kombinera symboler, ord eller 
utesluta det som faller inom normen, skapa effekter och styra uppmärksamheten. Man vill 
uppnå en värdeöverföringssituation genom att låta lägga till något i bilden som inte borde 
vara där eller att ta bort något som borde finnas med i bildens element. Genom att skapa 
denna reaktion och nyfikenhet inom en människa har man öppnat upp sinnena och har då 
möjligheten att föra över värderingar då man äger hennes fulla fokus. Här skapas 
retoriken, man fångar intresset och nyfikenheten för att i det ögonblicket utnyttja de 
tomrum där åsikter kan implementeras och värden kan överföras. För hur många gånger 
har man inte blivit totalt avbruten i sin vardagsstress och förhäxats av en bilds rika 
förmåga att uttrycka sig, dess visuella och semiotiska förmåga att tilltala en och få ens 
tankar att vandra iväg till främmande platser, eller rent av väldigt bekanta. Att en bild 
skulle kunna säga mer än tusen ord känns inte främmande, symboler och avbildningar på 
vackra ting eller platser kan få en att förflyttas från tid och rum. (Skåreus och Marner, 
2009) 
 

Jag har fastnat framför en gestaltning av fotografen och konstnären 
Elisabeth Ohlsson, ur en serie som heter Ecce Homo. På fotografiet finns 
åtta män och pojkar varav en ska föreställa Guds avatar och son. Man kan 
med lite hjälp av fantasin känna den vind som fångar ”Jesus” hår och 
leker med hans lockar, jag förnimmer hur den saltstänkta vinden sliter i 
mina kläder medan jag står mitt emot denna laddade formation av 
omfamnande män. Jag hör hur kedjorna klingar samman vid minsta 
rörelse och ljudet av friktion då lädret i männens kläder vidrörs i 
omfamningarna. På avstånd kan jag nästan ana hur åskan har börjat rulla 
in vid horisonten. 
 
För visst är denna bild ur Ecce Homo ett foto som får åskådaren att känna. 
Med bakgrund till min egen referensram bubblar det upp starka intryck, 
och åsikter formas i mitt inre. Vad vill Elisabeth säga mig, hur känner jag 
mig när jag ser denna bild? Framförallt, vem är jag? Är jag en katolik som 
ser detta som en förkastelse och ett vanhedrande av det renaste som 
jordens historia äger? Eller är jag en medmänniska som vägrar döma 
andra människors livsval och då kanske har förmågan att se en djupare 
satirisk ironi i bilden. Blir jag då så förhäxad att jag önskar förstå 
konstnärens yttersta tankar då hon regisserade denna provocerande 
formation av symboliska män.  

 
För visst är det så att tolkningen av en bilds syfte och mening ligger helt hos åskådaren. 
Vilken referensram har åskådaren sedan innan som gör att denne känner igen sig och 
fängslas av bilden och blir nyfiken på att veta mer? Semiotiken är många gånger 
kulturellt betingat, men symboler har även ofta en egen betydelse för olika människor. 
Lika många åskådare som det finns av bilden, lika många skilda tolkningar kan man 
nästan förutsätta att det finns. (Skåreus och Marner, 2009) För hur mycket kan vi ta för 
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givet av åskådarnas tolkningsförmåga och hur stor är chansen att de skulle känna lika 
inför bilden? 
 

7.2 Narrativism 
 
Om vi återigen ska ge oss i kast med uttrycket ”En bild säger mer än tusen ord”, hur 
mycket säger i så fall tusen ord? Hur mycket känslor och hur många människor 
framförallt har man möjligheten att beröra med det skrivna ordet? Visst är det en mindre 
ansträngning för en stressad människa i vår brusiga värld att uppslukas av en bild eller av 
ett foto, i jämförelse med skriften är här bilden helt klart konkurrenskraftig. Att fastna 
och låta sig förföras av en text eller en berättelse kräver mer av en människas tid, det 
kräver att man stannar upp och verkligen tar till sig det skrivna ordet. Bildens betydelse 
och påverkan diskuteras som vi nämnt ovan i en rapport från Tilde - Institutionen för 
estetiska ämnen (Marner och Skåreus 2009). Här beskriver de att det även finns en 
allmän uppfattning om att många människor föredrar att stimuleras av att läsa en bok 
framför att se en bild, anledningen till det skulle vara att fantasin blir begränsad av en 
bild då den visar verkligheten ”rakt upp och ned”, medan en bok låter fantasin spela fritt. 
Författarna menar därför att man måste ha minst lika mycket fantasi för att kunna uppleva 
en bild som för att läsa en bra bok.  
 
”Det beror på att en bild ofta är ett utsnitt ur tiden och rummet. Där finns alltid något som måste läggas 
till av den som betraktar bilden. Bilden kan aldrig visa allt. Vi föreställer oss en fortsättning. Därför ligger 
väldigt mycket i en bild utanför bilden.”17  
 
Skåneus och Marner (2009) vill här påvisa att en text i sin ensamhet fungerar bra som en 
informationsgivare men kräver stor fokus och förståelse av läsaren, medan en bild kan 
säga så mycket mer. Med bilder kan man skapa nyfikenhet och som beskådare av en 
illustration drivs man lätt av en önskan att vilja veta mer om sammanhanget, då inte 
förklaring finns till hands är vi sällan sena med att ta hjälp av fanatsier och minnen för att 
rekonsturera ett troligt sammanhang. Komplexiteten ligger däremot i att alla betraktare av 
bilden har sin egen referensram och betydelsen blir sällan densamma hos åskådarna. Men 
om man däremot kopplar samman en stark bild med ett talande budskap i form av 
berättelse eller text kan man öka förståelsen och troligtvis skapa en mer homogen 
tolkning och respons. Likaså kan vi se att beskrivningen i ovanstående stycke av 
Elisabeth Ohlssons bild kan få fler människor att visualisera mer likartade bilder för sitt 
inre, snarare än om vi bara hade överlåtit tolkningen till er läsare genom att klippa in 
illustrationen i texten. Kan hända att vi driver en stark retorik i denna story där risken att 
vi begränsar den subjektiva tolkningen och fantasin av illustrationen är överhängande.   
 
Om vi nu ska ge oss in på att jämföra bildens förmåga att uttrycka åsikter, och i vissa fall 
moraldilemman, med språkretorikens förmåga att väcka tankar och känslor, borde vi då 
gå tillbaka en aning i historien. Författarna Lena Mossberg och Erik Nissen Johansen 
beskriver i sin bok Storytelling, Marknadsföring i upplevelseindustrin (2006) om hur 
människan genom historien har fascinerats och fängslats av berättelsens kraft. Berättelser 

                                                
17 Skåreus och  Marner 2009, s.15 
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och dramer har genom tiderna varit det främsta forumet för att ta upp moraldilemman och 
känsliga ämnen till ytan. I dessa forum kan man få fler människor att känna hopp, 
förtvivlan, kärlek och sorg på samma gång. Som åhörare försätter man sig i en friare 
sinnesstämning där det är lättare att förföras av en annan verklighet, eller någon annans 
fantasi med för den delen. Då åhörarna har förförts och därmed förflyttat sig i tid och rum 
äger berättaren eller skådespelaren mycket makt att inkräkta på åhörarnas tankeflöde, de 
har nu makten att överföra åsikter, attitydförändringar och känsliga moraldilemman. Men 
det mest kraftfulla med berättelser är att man äger åhörarens uppmärksamhet under precis 
så lång tid som önskas då man är en god retoriker eller författare. Om man jämför det 
med att förhäxas av en bild så ser vi att det är svårt att öppna upp en åskådares sinnen och 
just överföra starka åsikter och attityder till dessa. För att referera till retorikens historia, 
som vi kan läsa om i boken, Människans undran av Ronny Ambjörnsson (1997) berättar 
han om de framträdande sofisterna i Aten på 400 talet f.Kr. De förde här sin filosofiska 
och pedagogiska retorik vilket ansågs vara en konst för att förmedla åsikter, sprida goda 
attityder och lära samhällsmedborgarna dygd, allmänbildning och politiskt kunnande. 
Dessa sofister reste riket runt för att mot betalning sprida sin kunskap av det retoriska 
verktyget, att genom praktisk och filosofisk karaktär delge grundstenarna som innebar att 
tala med en estetisk tilltalande teknik genom ordets valör, verkningsfulla bilder och 
kompositionens struktur för att skapa meningsöverförande. 
 
Enligt författaren Stephen Denning (2005) är just storytelling ett starkt verktyg för att 
förmedla kunskap och varseblivning om ett företag och dess varumärke. ”The narratives 
is a promise about what value the company will deliver to costumers.”18 Han förklarar 
fortsättningsvis att berättelsen äger en kraft att bygga relationer med kunder men 
samtidigt skapar man i denna perception även höga förväntningar och löften som måste 
uppfyllas. Likaså tar Mossberg och Johansen (2006) upp varumärkeshistoria i deras bok. 
De redogör för hur man genom storytelling kan fylla varumärken med känsla och mening 
i en värld där varumärken alltid bör bära med sig följande motto; ”syns du inte så finns du 
inte”. De förklarar vidare att detta fenomen infinner sig mer och mer även på individnivå 
där man i dagens samhälle strävar efter att berätta något om vem man är, sin story, genom 
att bland annat bära vissa varumärken och befinna sig på vissa platser (ibid). Därmed ser 
vi det som fullt möjligt att med hjälp av bilder och storytelling förmedla och uttrycka 
smak och en känsla för estetik, och det är just vad vi har för avsikt att laborera med i vår 
alternativa affärsplan.  
 

7.3 Estetik  

 
Kjersti Bale författare till boken Estetik en introduktion (2010) har inspirerat oss till att 
koppla vår presentation av organisation och affärsplanering till begreppet estetik. 
Estetik kommer ursprungligen ifrån grekiskans aisthesis, vilket betyder varseblivning 
eller sinnlighetslära. Med detta menas en lära eller ett tänkande som utvecklas i hur 
människor närmar sig världen via sina sinnen, och detta gör hon antingen för att 
tillgodose sig kunskap om den eller för att njuta och behagas av den. Kopplat till denna 

                                                
18 Stephen Denning 2005, s.106 
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teori vill vi här undersöka huruvida teorier om estetik kan vara ett hjälpmedel i vår 
utformning av den alternativa affärsplanen. Kjersti Bale (2010) diskuterar vidare i sin 
bok om föreställningen kring konst som representation, och frågan om huruvida det 
finns en standard för att skilja mellan god och dålig smak. 
 
Kjersti Bale (2010) skriver om Hans Georg Gadamer som menar att konstverkets 
egenskap inte endast är bärare av mening utan att ett konstverk är unikt och bärande för 
atmosfär och aura. Symboliken i konstverket bidrar även till en möjlig gemenskap som 
förverkligas och samlas kring konstverket. I boken Estetik en introduktion redogör Bale 
(2010) för Gadamer som nämner Beatles cd:n som exempel för att gestalta sitt påstående. 
Han menar då att cd:n i sig är identisk men beroende på sättet den ges och mottags kan ett 
mervärde uppstå (ibid). Att konst speglar erfarenheten och skapar kommunikation var 
Gadamer inte ensam om att tycka. John Dewey, ytterligare en filosof som Bale tar upp i 
sin bok, var av liknande åsikt då han en kall vinterdag i januari 1934 inledde ett projekt 
med syftet att etablera sammanhanget mellan estetisk, erfarenhet och allmänna 
livsprocesser. Dewey menar att konstens roll kan liknas med erfarenhet där konsten 
historiskt sätt grundar sig i den antropologiska läran bland riter och firanden. Men att det 
moderna samhället har skilt konstens ursprungliga funktion, att verka i det faktiska, med 
dagens funktion av den. Han betraktade modernismen19 att vara ansvarig till att konsten 
togs ur sitt viktiga sammanhang. Han sätter sig starkt kritisk emot att konst betraktades 
som avslutade verk bakom stängda dörrar på museum. Dewey menar här att då konsten 
står separat från andra erfarenheter isolerar teorierna konsten som sådan, men även 
mottagandet av konsten. Han anser istället att konsten måste leva i samspel med flera 
erfarenheter, de allmänna livsprocesserna. Erfarenheterna i sin tur beskriver han som 
förhöjd vitalitet vilket kan förklaras som aktivt och vaket samspel med världen. När 
människan möter sin omgivning uppstår en interaktion och då denna når sin höjd 
transformeras interaktionen till deltagande och kommunikation. (Bale, 2010) I denna 
diskussion är målet för Dewey en så rik upplevelse som möjligt, där det 
naturvetenskapliga begreppet om sanning varken är intressant eller relevant. I anknytning 
till detta resonemang kan vi konstatera att det inte går att döma konst och smak, det finns 
inget rätt och fel, eller sant och falskt utan det enda som existerar är varje enskild individs 
åsikt grundad på hennes personliga referensram. (ibid) 
 

7.4 Smak 
 
Smaken är enligt Bale (2010) den förnämsta förmågan hos estetiken, men då vi ser till 
smaken som ett av våra fem sinnen är den betraktad med lågt anseende i sinneshierarkin. 
Vidare beskriver författarinnan att sinnena är invävda i sociala betydelser som skapar 
mening. I detta skapas en spänning mellan smak som estetisk njutning och smak som 
förmågan att bedöma. I en utvecklande mening menar hon att smakens problematik 
grundar sig i att de kriterier som krävs för att kunna värdera konst, beror av subjektiva 
och därmed olika värderingar som människan bär på.  
  
                                                
19 Modernismen blomstrade under mitten av 1800-talet och kan förstås som människans tro till det allmänna förnuftet samt 
vetenskapens förmåga att lösa sociala och samhällsmässiga problem (Jackson och  Carter, 2002, s.324). 
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Diskussionen kring om det finns ett riktigt och sant smakomdöme eller om allting beror 
av individens subjektiva värderingar, grundar sig i en djupare debatt. Tidigare i 
metodkapitlet redogjorde vi för ontologin om hur människan ser på världen. Här 
klargjorde vi huruvida vi ställer oss till detta begrepp, om vår uppfattning om att det inte 
finns en given sanning. Vi ser världsbilden som konstruerad av varje individs uppfattning 
av den, och därför borde vi liksom i ovanstående påstående anse att kriterier för god smak 
är något som är konstruerat av människan, eller?  
 
Kjersti Bale (2010) förklarar här att det finns två starka åsikter som befinner sig på två 
sidor om smakdomen. Dels finns det de som hävdar att smak är något som ska uppfattas 
objektivt och att det endast finns ett riktigt och sant smakomdöme, då den syftar till något 
som finns i den faktiska verkligheten. Dels finns det de som anser att smakomdömet 
måste ses som något subjektivt då ett och samma föremål kan väcka så olika känslor för 
olika individer. En filosof som inte ville förhålla sig till det ena eller andra 
ställningstagandet var David Hume. Bale (2010) beskriver hur Hume menade på att vad 
som uppfattas som god smak ligger någonstans i gråzonen av dessa två läger. Att god 
smak inte endast kan dömas av ett objektivt smakorgan, inte heller befinner sig smaken 
endast i de egenskaper som individuellt frambringar känslor. För Hume är tiden central 
för vad som kan förknippas med god smak, att de konstverk som hållit standarden av god 
smak över en längre tid då kan ge oss en uppfattning av kriterierna för den goda smaken. 
Men framförallt gör han människans medvetande och förstånd ansvarig för hur denne 
besitter förmågan att avgöra vad som är god smak, inte minst då han identifierar den 
sanna smakdomaren. ”Han har ett gott förstånd förenat med förfinad känsla som har 
förbättrats genom övning och fulländats genom jämförelse, och är fri från varje 
fördomsfullhet” - David Hume 20 

 
Ytterligare en filosof, Immanuel Kant, ansåg att geni och smak befann sig på samma nivå 
i frågan om huruvida vad som kan dömas som bra och dåligt. ”Bara den som har god 
smak kan fatta det geniala i ett konstverk.”21. Citatet är tagit ifrån en artikel skriven av 
Anders Olsson på Kultur och Nöjes sidorna i Dagens Nyheter. Där för Olsson en 
komplex diskussion om huruvida Jagets smakomdöme utgör estetikens grund. Här kan vi 
läsa om hur han upprörs av hur dagens människa ser olika på smakomdömet inom olika 
smakområden.  
 
”(…)Det egendomliga är att smakomdömet undergått en nära nog fullständig nivellering inom litteratur 
eller bildkonst, alltmedan smakexperter kan uppträda med stor respekt inom diverse traditionellt lägre 
områden, som matlagning eller vinprovning. Det spontana, kroppsliga begäret vill tydligen ha hierarkier, 

medan det tränade omdömet ställer sig vid skampålen (…)” 22
 

 
Det finns många starka åsikter och intressanta tankar inom området smak och vem som 
äger rätten att döma. Vi ser det som att kriterier för god och dålig smak, liksom estetiken 
och Bale (2010) förklarar, skapas av en institution där ram- och nätverket utgör gränserna 
för kriterierna. Vidare tänker vi inte spekulera i frågan huruvida det finns en allmängiltig 
uppfattning om vad god smak är. Vår åsikt i detta är inte av största vikt, du som läsare 

                                                
20 Kjersti Bale 2010, s.28 
21 www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/geniet-och-den-goda-smaken 
22 Anders Olsson 2004, www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/geniet-och-den-goda-smaken 
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skapar dig din subjektiva uppfattning om vad som går inom ramen för sinnelagens 
njutning, vi har bara gett dig förutsättningarna att fundera över det.  
 

7.5 Organisationsdramer  
 
Kaj Sköldberg presenterar i hans bok Administrationens poetiska logik (1994), en 
konstruerad metateori som innebär en övergripande teori för olika 
organisationsinriktningar. Han menar att organisationskulturer inte endast är en 
modefluga, utan att denna inriktning är en ny huvudinriktning inför hela vårt sätt att se på 
organisationer. Vidare presenterar han denna utveckling i fyra faser: de rationella 
klassikerna, human relations, systemsynsättet samt kultursynsättet. Dessa faser grundar 
sig i tre olika tolkningsvägar vilka Sköldberg (1994) förklarar som olika troper, 
framställningssätt och förklaringsarter. Sambanden mellan kategorierna kan i sin tur 
användas till analys av olika organisationsinriktningar vilka Sköldberg (1994) kallar för 
romantiken, tragedin, komedin och satiren.  
 
Romantikern som framställningssätt utmärks av den enskilda individen som symboliskt är 
på jakten efter att finna sitt eget Jag. Självförverkligande är här i centrum för lycka och 
framgång där visionären förkroppsligar romantikern och vurmar för de mjuka värdena 
och individen. Det Tragiska dramat ser till människan som att hon är underkastad en rad 
ödeslagar. Meningen avlägsnas från tingen där tragikern mer ofta ser till hårda värden där 
struktur och ordning är absolut, de behöver alltså en struktur för att kunna uttrycka 
känslor. Komiken fokuserar på mål och medel, vilka medel krävs för att kunna uppnå 
målet. Komiken vill utjämna de konflikter som råder i de enskilda delarna, den enskildes 
självförverkligande eller lagens opersonliga välde. Detta i syfte till en balanserad 
försoning av de sociala krafterna, till förmån för helhetens totala harmoni. Det ironiska 
dramat skådar verkligheten med kritiska glasögon och handlar utan rationella grunder där 
alla formuleringar av ord är dömda att misslyckas. Ironin tillbakavisar tragedins rationella 
ödesbestämdhet, liksom komedins harmoni och romansens självförverkligande. 
Sköldberg (1994) 
 
Sköldberg (1994) menar här att samtliga dramer symboliserar olika egenskaper som 
krävs i en organisation för att bibehålla balans mellan olika perspektiv så som struktur, 
individ, helhet samt kreativitet. Vidare i vår uppsats kommer vi att framförallt beröra 
tragedin och romantiken då dessa är de dramer och tankestilar som vi främst stött på 
under arbetets gång. 
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8 Genomförande  
 
I denna del av vår uppsats har vi kommit till vad vi beskrev i kapitlet: Analysmetoden, 
som Hernadis Hermeneutiska Triad. Vi ska i detta skede visa på hur och varför vi har 
skapat affärsplanen så som vi har gjort. Det första av de tre stegen är att stå under 
texten, att lära sig av teorin, andra steget i triaden är att sedan ställa sig över genom att 
applicera denna teoridiskussion på vårt fall. Slutligen i tredje fasen står vi istället för 
texten och beskriver där hur och varför vi har valt att omforma funktionerna i 
affärsplanen samt hur utfallet blev. 
 
………………………………………………………………………………………….. 

8.1 Inledning 
 
Genom processen i vårt arbete har vi närmat oss dilemmat av tolkningens frihet, som 
ligger i händerna på mottagaren av budskapet, genom fler stadier och från bägge sidor av 
myntet. Till en början handlade mycket av vår referens - och tolkningsförmåga om att gå 
in i fokusdiskussioner med företagets ägare Ali Davoodi och låta honom förklara sin 
verksamhets innersta mening, vision och mål. Vid dessa tillfällen var vi tvungna att 
frigöra oss, så gott det gick, från våra förutfattade meningar och vår tidigare syn på 
företaget Fresh Fish. 
 
Vi märkte snabbt att det är komplext att sätta ord på någon annan människans tankar och 
känslor, framför allt då vi skulle få Ali Davoodi att först själv sätta ord på sin egen vision. 
Han skulle delge vad han burit inom sig sedan uppstarten av företaget, för att sedan 
uttrycka dem bildligt och tolkningsbart för oss. Ali Davoodi är vad man skulle säga, 
enligt författaren Kaj Sköldberg (1994), en sann romantiker och visionär. Ali Davoodi är 
i en ständig strävan efter en inneboende mening och alternativa uttrycksmöjligheter, i 
motsats till oss som i denna situation iklädde oss rollen av företagskonsulter, och därmed 
var vi tvungna att anta ett mer strukturalistiskt och tragiskt förhållningssätt. Vi har fått 
kämpa med att revidera företagets innehåll och sammanhang med största varsamhet för 
att inte skapa missförstånd och konflikter då vi och ägaren i mångt och mycket står på 
olika sidor av pendeln. Vi ser att Ali Davoodi besitter ett stort värde i att vara en visionär 
och romantiker, där han lyckas röra sig med begrepp och uttryck som uppskattas i den 
kulturella sfären. Eftersom vår uppgift var att utforma en affärsplan, som är väldigt 
strukturalistisk, blev utmaningen för oss att bemöta, tolka och tillfredsställa båda parter i 
denna process. Även om vi ska skapa en affärsplan som är rättvis mot Ali Davoodi, 
företagets profil och dess värde så är affärsplanen delvis i slutändan till för att appellera 
till riskkapitalister och sponsorer. I vår arbetsprocess har det framkommit att det är 
känsligt då det kommer till att profilera sig och försöka sätta ord på sitt koncept i den 
kulturella sfären. Att uttrycka sig med ord som elit och kvalité har visat sig uppröra. Vi 
fick erfara detta då affärsplanens vision och affärsidé blev granskade av kollegor inom 
Fresh Fish, det var inte uppskattat att värdera konst och mode inom denna kontext, inte 
heller betygsätta kreativa prestationer. Vi brottas här med att möta två intressegrupper 
med olika syn på företagets affärsmöjligheter och affärsprofilering.  
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8.2 Trendspaning eller omvärldsanalys 
 

Vid affärsplanering är det av stor vikt att ha god kunskap om hur omvärlden ser ut, vilka 
trender som är i rörelse och hur din produkt eller affärsidé kan tänkas mottas, samt om 
tiden är den rätta. Enligt boken Cred Business Lab Book (Cred 2011) ska man i denna del 
av affärsplaneringen, och sedan vidare under genomförandet, vara nyfiken på hur dina 
möjligheter ser ut och vart marknaden är på väg, man ska agera som en journalist. De 
verktyg du kan använda dig av i din trendspaning kan exempelvis vara medier, 
webbsidor, universitet och högskolor, bekanta och vänner, forskare och inte minst 
trendspaningssidor som www.trender.net, www.trendwatsching.com och www.resume.se 
med fler. På dessa sidor kan man läsa om pågående trender och inte minst förväntade.  
 
Trendspaning är för alla företag i dagens samhälle en viktig framgångsfaktor. Inte minst 
är det viktigt för Fresh Fish då de befinner oss i en bransch där konsumenten ständigt 
ligger i framkant. De måste ha ett starkt fokus på framtiden då design och modebranschen 
utvecklas i rapidfart. Vi har inspirerats till att analysera Fresh Fish situation utifrån olika 
trender som beskrivs på bland annat webbplatsen www.trendwatching.com. Här 
diskuterar de delvis huruvida ett företags transparens är ovärderligt i dagens samhälle, 
idag finns det ingen chans för företag att gömma sig bakom fina värdeord och en snygg 
fasad. I vår spaning efter pågående och kommande trender har vi funnit fler som är 
aktuella för Fresh Fish verksamhet att ta i beaktning, några av dem har vi valt att delge i 
följande stycke.  
 
Den första spaningen som vi värderar är Word - of - mouth23, idag är inte detta bara ett 
begrepp, det är vårt sätt att leva, synas och skapa sociala koder. Med dagens snabba 
kommunikationsverktyg sprider sig information snabbare än vi hinner blinka, positiv som 
negativ, där begreppet ”att hänga med” har blivit ett sätt att hävda sig som människa, och 
att bli erkänd som en respektabel samhällsmedlem. Trendwatching kallar fenomenet för 
social - lites och förklarar det som följande:   
 
”Social customs and behaviors are still evolving. But the connections that consumers establish with one 
another are personal and therefore valuable (and not all about brands (…) As such, brands need to tread 
carefully, treating consumers with respect, and be completely transparent.”24 

                                       
Den andra spaningen som vi har valt att se till är den rådande ekotrenden. Enligt 
Trendwatching kan vi läsa att människor gärna ser sig själva som miljömedvetna men när 
det kommer till kritan är det få som faktiskt attraheras tillräckligt av denna typ av 
marknadsföring för att ändra köpbeteendet.25 Då vi har utformat denna affärsidé för Fresh 
Fish har vi valt att inte profilera dem som eko-certifierade, vad företaget däremot 
kommer att trycka på är att man hos dem kan få unika och speciella varor av verkligt 
duktiga men oetablerade designers och konstnärer utan mellanhänder. Man väljer hos 
Fresh Fish ett grönare och ett mer samhällsmässigt hållbart alternativ utan att direkt tänka 

                                                
23 En beskrivning av begreppet kan läsas på www.wikipedia.se : ”Mun till mun (eng. word – of - mouth) eller buzz marketing är en 
sorts marknadsföring som förlitar sig på att nöjda kunder sprider budskapet vidare. Många mindre företag använder sig inte av 
annan marknadsföring än just "mun till mun-metoden". 
24 www.trendwatching.com 2011 
25 www.trendwatching.com 2011 
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över saken eller ta ställning, här sker ingen massproduktion utan de vurmar för den 
enskilda individens kreativitet som i sin tur gynnar den svenska blivande designeliten. 
Det som kunden kommer att värdera är att de får en story, kunskap och ett djup bakom 
kreationerna som de inhandlar. Produkterna personifieras genom personen bakom där 
avståndet mellan kund och kreatör minskar avsevärt. För att främja en hållbar utveckling 
anser Fresh Fish att det i framtiden kommer vara viktigare att hålla fabriker och 
produktion inom Sverige istället för att importera deras egna varor som de stora kedjorna 
gör.   

För att visualisera vad vi anser att det innebär att trendspana, har vi genom vår research 
samlat fakta om trender som berör Fresh Fish och sedan valt att bearbeta dessa. Efter 
detta har vi skrivit argumenterande artiklar för att skapa en föreställning av Fresh Fish 
goda framtidsutsikter. Vi vill genom dessa artiklar förmedla en känsla av nyhetsvärde och 
genom att leka med formen på texten har vi på ett lättsammare sätt lyft fram de fördelar 
och möjligheter på marknaden som vi anser att företaget har. Vi tar härmed hjälp av 
storytelling som verktyg, för att på ett till synes objektivt sätt, öka intresset och 
nyfikenheten kring verksamhetens affärsmöjligheter samt att underhålla läsaren. 

 

8.3 Affärsidé, mål och vision 
 
Det mest centrala med din affärsplan är att på ett enkelt och sakligt sätt presentera ett 
behov på marknaden och din problemlösning, vilken affärsnytta din affärsidé har samt 
det innovativa med den. Vidare kan man i boken Affärsplanering – en handbok för nya 
tillväxtföretag läsa om hur du som företagare bör kunna specificera vad som är din Uniqe 
selling proposition, alltså vad som är unikt med just din affärsidé och vad som gör det 
svårt att motstå den. Affärsidén ska främst rikta sig mot investerare men även 
medarbetare och samarbetspartners, samtidigt ska den fungera som beslutsunderlag i 
arbetsprocesser, och bör innefatta följande aspekter; kundnytta, marknad och lönsamhet. 
(Kubr, Ilar, och  Marchesi, 2004) Likaså kan man läsa i Cred Business Lab Book (2011) 
att för att du ska kunna specificera din affärsidé som sälj- och köpbar måste du kunna 
svara på fyra frågor: vad, vem, hur och varför. Vad säljer du? Vem är din kund? Hur når 
du ut till dessa? och slutligen varför ska de köpa just din produkt?  
  
Under första intervjutillfället ställde vi frågan till Ali Davoodi, vad är din affärsidé?  
 

Då Ali uppfattat frågan slog han ned blicken och skruvade lite på sig, han förde 
sin högra hand mot bröstet och efter vad som kändes som en evighets minut av 
in - och utandningar titta han plötsligt på oss båda med djup i blicken. Han 
formade läpparna och uttalade ordet. ”Kärlek!” 
 

Vi som intervjuare och sammanställare av affärsplanen var inte bara tvungna att 
formulera en affärsidé, mål och vision. Utan här blev vi även tvungna att utifrån Ali 
Davoodis starkt romantiska synsätt och uttryckssätt omvandla hans känslor och 
uttalanden till en mer strukturerad massa. Då affärsplanen som verktyg ofta ses som 
väldigt strukturalistisk och tragisk blev utmaningen för oss att bemöta, tolka och 
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tillfredsställa båda parter i denna process. Samtidigt som vi ville formulera och uttrycka 
oss som Ali Davoodi, var vi medvetna om att vi skulle ha svårt med denna uppgift att 
lyckas förmedla den verkliga mening som låg bakom hans ord, den känsla av passion 
som han utstrålade. Vi var även här väl medvetna om att finansiärer mer ofta är tragiska 
till sin person och skulle med all säkerhet kräva en mer noggrann precision av ordet 
kärlek.  
 
Efter att vi hade formulerat och skrivit ned affärsidén, mål och vision lät vi diskutera 
dess utfall med Ali Davoodi, och efter en viss revidering blev bägge parter nöjda. Vi 
hade sedan för avsikt att visualisera och låta andra få en känsla av all den kärlek som 
spreds i rummet under intervjutillfället, men framförallt ville vi visa på den kärlek som 
Davoodi känner inför sitt företag. Vi inser hur begränsade vi är i ord och skrift då vi vill 
lyckas förmedla dessa känslor till intressenter så som finansiärer och sponsorer, att 
skriva om kärlek ur sin kontext hade troligtvis inte bemötts på rätt sätt. För att då på 
bästa sätt förmedla detta valde vi istället att ta hjälp av den rörliga bilden, att spela in en 
film där Ali Davoodi i egen person fick agera och förmedla sin kärlek och passion han 
har inför affärsidén och företaget. Vi arrangerade en filminspelning där en vän till oss 
agerade moderator för att få Davoodi att uttrycka sig om sin verksamhet. Detta finns nu 
som en podcast, som en del i vår visuella affärsplan. 
 

8.4 Segmentering  
 
Då alla människor inte har samma behov tillgodoser inte heller Fresh Fish affärsidé den 
totala marknaden. Författarna till boken Affärsplanering, en handbok för nya 
tillväxtföretags skriver att man som företagare måste identifiera sin grupp av kunder, 
alltså det segment som är beredda att betala priset för din produkt, hur du ska 
kommunicera med dem och framförallt vem som har störst nytta av din produkt. (Kubr, 
Ilar, och Marchesi, 2004)  
 

Boken Business Model Generation (2009) beskriver kunden som hjärtat i den totala 
affärsplaneringen. Inget företag kan överleva på lång sikt utan kunder, och varje företag 
måste därför noga fundera över vilket segment man ska prioritera och vilket segment som 
ska ignoreras. Varje segment ska identifieras för att klargöra över kundernas unisona 
behov, beteende samt andra gemensamma attribut. Enligt författarna skiljer sig en kunds 
beteende i köpprocessen enligt följande punkter: 
 

• Deras behov kräver och motiveras av ett distinkt erbjudande  
• De nås genom olika distributionskanaler  
• De kräver olika typer av relationer  
• De har mycket olika tillgångar  
• De är villiga att betala för olika aspekter av erbjudandet  

(Osterwalder och Pigneur, 2009, s. 20) 
 
Eftersom att Fresh Fish webb-butik och Fresh Fish mässa är beroende av två helt olika 
segment som står på två helt olika sidor av marknaden stämmer deras situation överens 
med begreppen Multi-sided platforms eller Multi-sided markets. Som namnen antyder 
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gäller detta organisationer som riktar sig mot två eller flera självständiga kundsegment. 
(Osterwalder och Pigneur, 2009) Fresh Fish fungerar som en kommunikatör mellan de 
två segmenten: slutkonsument och medlemmar, och är här beroende av samtliga parter 
för att affärsmodellen ska fungera. 
 
Då vi tidigare hänvisar till berättelsens kraft, om hur narrativism och storytelling är ett 
effektivt verktyg då man vill förmedla budskap och värde, faller denna teori inom 
ramen för hur vi har valt att uttrycka våra valda segment.  Vi refererar till Erik Nissen 
Johansen och Lena Mossberg (2006) som beskriver hur människan genom historien har 
fascinerats och fängslats av berättelsens kraft. De menar på att berättelser länge varit det 
främsta forumet för att lyfta moraldilemman och känsliga ämnen till ytan. I dessa forum 
kan man få fler människor att känna hopp, förtvivlan, kärlek och sorg på samma 
gång.(ibid) Genom att beskriva vår målgrupp genom en story försätter vi våra 
intressenter i en friare sinnesstämning. Vid detta tillstånd skapar vi utrymme hos varje 
individ, att fånga deras intresse för vårt budskap. Här kan vi genom symboliken, om vad 
vissa attribut förknippas med i vår samtid, beskriva vår stereotypa konsument eller 
medlem. Detta i sin tur appellerar till känslor och inre föreställningar som kan ge en 
tydligare definition av våra segment. Vad vi upptäckte i vår första version av en ” typisk 
beskrivning” av våra segment var att balansgången var svår då vi klart och tydligt ville 
definiera en målgrupp, men samtidigt inte utesluta en alltför stor del av marknaden. I 
vår andra version har vi använt oss av ett narrativt tillvägagångsätt för att iklä oss rollen 
av den tilltänka målgruppen. Vi har byggt upp en verklighet kring en fiktiv person som 
ur vårt perspektiv skulle kunna vara en av Fresh Fish typkunder vs. medlemmar. Med 
hjälp av storytelling kan vi med erkända symboler och kanaler appellera till människans 
sinnen och få henne att känna och tycka som personen bakom orden, och på så sätt 
försätta sig själv i beskrivningen av vår målgrupp. Med risken att vissa känner sig 
exkluderade vill vi förstärka bilden av att de som kan identifiera sig med Fresh Fish 
känner en stark kultur och gemenskap. Och även om alla inte känner sig som en av 
huvudpersonerna ska de med sin nyfikenhet känna sig ytterst välkomna. Samtidigt ska 
definitionen av målgruppen inför intressenterna framstå som klar och tydlig, där vi 
inkluderar en stor grupp av människor men även tar risken att exkludera. Allt för att 
skapa en stark profil och fokus inför medarbetarna, men även för att skapa en 
medvetenhet om vilka marknadskanaler som Fresh Fish kan använda sig av. Med detta 
vill vi även inför allmänheten förmedla storyn om vem som ingår i våra stereotypa 
segment, vi vill göra den levande och verklig där även kunden eller medlemmen själv 
kan identifiera sig med storyn som sådan.  
 
Då vi har för avsikt att stärka Fresh Fish varumärke och sprida en medvetenhet om deras 
profil på marknaden kommer vi använda oss av berättelsens kraft, storytelling. För att ta 
det ytterligare en dimension kommer vi att sprida vad Denning (2006) kallar springboard 
stories, det är en berättelse som ska införliva hopp, engagemang och en starkare relation 
till varumärket, kraven är då att berättelsen ska vara saklig, minimalistisk, personlig och 
framförallt sann. Vår marknadsföringsstrategi utgörs bland annat av en framgångsstory 
av Niclas Lindblad och är ett gott exempel på hur vi kan rama in våra segment inför 
allmänheten. Vi bestämde oss nämligen för att kontakta Niclas Lindblad som utan 
utbildning slog igenom som designer 2007, allt tack vare Fresh Fish mässa. Han fick 
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jobbet som många drömmer om, kläddesigner på Acne! Genom att exponera denna 
framgångssaga inför publiken specificerar och offentliggör vi Fresh Fish målgrupp, och 
samtidigt i detta marknadsförs Fresh Fish som vägen till en framgångsrik karriär.  
 

8.5 Lönsamhet 
 
För att en affärsplan ska uppfattas korrekt bör det där framgå hur den finansiella 
utvecklingen för företaget kan beräknas att se ut, vilket sker i en så kallad preliminär 
finansieringsplan. Författarna Kubr, Ilar, och Marchesi (2004) menar att affärsplanen ska 
vara övergripande i sin helhet men framförallt ska den innehålla viktiga nyckeltal som är 
avgörande inför framtiden, allt för att verksamheten ska kunna framstå som finansiellt 
attraktiv. Fresh Fish är som nämnt inget vinstdrivande företag idag och därför är de 
beroende av sponsorer och investerare, men företaget har som mål att bli lönsamt inom 
en snar framtid och detta genom att sjösätta den nya affärsidén om den digitala 
plattformen, webb-butiken. Det är ytterst viktigt att i affärsplanen specificera just den 
information som finansiärer kräver för att de ska kunna känna sig trygga i en eventuell 
investering. Kubr et alt. (2004) menar att ett företag i denna fas måste kunna bevisa inför 
potentiella riskkapitalister att affärsidén skulle kunna fungera i verkligheten och att 
företagets ekonomiska antaganden är realistiska. Detta argument får oss att tänka på 
ovanstående diskussion, om hur Thomas Karlsson (2005) ifrågasätter funktionen av 
affärsplanen. Där han menar att affärsplaner görs i tanken om en förutsägbar framtid, en 
framtid som särskilt för ett nystartat företag är snabbt föränderlig. Frågan vi i detta ställer 
oss är huruvida en affärsplan verkligen kan förutspå den osäkra framtiden, och då inte 
minst ekonomiskt. Detta är ett fenomen som kan ses högst ironiskt, där satiren spelar sin 
huvudroll. Sköldberg (1994) beskriver den ironiska tankestilen att vara av symbolisk 
karaktär där motsägelsen är central. Vi kan här identifiera det som Sköldberg (1994) 
kallar ett dolt maktspel; en schablonbild som till ytan målas upp för att påvisa en 
förutsägbar och lönsam framtid, men som under ytan i själva verket endast utgörs av ett 
seriöst uttryck om att det finns en väl genomarbetad tanke bakom allting, det handlar 
alltså om att övertyga, det vill säga retorik. Lika väl som affärsplanen förväntas förutspå 
företagets ekonomiska ställning förväntas politiker förutsäga framtiden genom att säga 
vad de tror publiken vill höra om framtiden. Även om vi inför varje valår så gärna vill tro 
på de vallöften som ges är vi införstådda med det faktum att politiker målar upp en utopi, 
och därmed förväntar vi oss att de ska säga mer än vad de kommer att leva upp till. Det 
finns alltså enligt vår mening en förväntan om hyckleri som fordras av en politiker, likaså 
förväntas detta av en affärsplan.  
 
Trots att vi är väl medvetna om denna ironiska problematik måste vi och Fresh Fish lära 
oss att prata tragikens språk och fylla fler symboler med hårda värden, detta för att 
skapa större meningsladdning inför finansiärer och andra ekonomiskt lagda auktoriteter. 
Fresh Fish har främst fokuserat på att bygga upp en stark varumärkesprofil de senaste 
åren, istället för att koncentrera sig på god likviditet som främsta mål. Däremot har de 
nu insett att det inte längre är hållbart att driva en verksamhet utan en affärsidé som 
skapar god lönsamhet och affärsnytta. Med webb-butiken är det nu tänkt att Fresh Fish 
ska fokusera mer på hårda värden än vad de tidigare har gjort, då framförallt de mjuka 
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värdena stått i centrum. När vi skulle bearbeta lönsamheten valde vi att endast fokusera 
på företagets nya affärsidé och vi har i detta antagit ett mer tragiskt ställningstagande i 
hopp om att införa mer struktur och mer fokus på budgetering och lönsamhet hos Fresh 
Fish. Ett steg i denna process av att appellera till det tragiska synsättet var att göra en 
budgetanalys med preliminära antaganden för att sammanställa en så realistisk budget 
som möjligt för den nya affärsidén. För att definiera Fresh Fish inkomstkälla har vi valt 
att se till boken Business Model Generation (Osterwalder och Pigneur, 2009) som 
nämner olika typer av inkomstströmningar. Här ska företaget se över vilken deras 
främsta inkomstkälla är, allt för att kunna identifiera och analysera hur de ska kunna 
generera pengar. Den strömning som de kallar Brokerage fees är den inkomstmetoden 
som vi anser passar bäst i Fresh Fish fall. Här ska det erbjudas en förmedlingstjänst 
mellan två parter där Fresh Fish kommer att skapa försäljningstillfälle mellan våra 
medlemmar och deras kunder, och därmed uppstår affärsnytta mellan flera intressenter.  
 
Eftersom att Fresh Fish redan är ute på marknaden ser deras situation lite annorlunda ut 
tillskillnad från de företag som boken Affärsplanering, en handbok för nya 
tillväxtföretag (Kubr et alt. 2004) främst riktar sig till. Det blir därför extra viktigt att se 
till den unika situation som Fresh Fish befinner sig i. Det faktum att Fresh Fish redan är 
ett etablerat företag kan ses ur en positiv, men även negativ synvinkel. Negativ då 
investerare kan ifrågasätta att företaget haft en lång startsträcka som hittills inte 
genererat ekonomisk framgång. De positiva faktorerna skulle däremot kunna vara att 
Fresh Fish har en historia att berätta, ett starkt varumärke och en ägare med mycket 
erfarenhet. Vi valde här att rikta fokus på det värde som företaget faktiskt besitter, 
nämligen varumärket i sig självt. Vi ser att Fresh Fish har en stark företagsprofil som 
redan vunnit marknadsandelar och vi vill förstärka denna ytterligare genom vår visuella 
affärsplan med förhoppningen om att finansiärer och riskkapitalister inser värdet av ett 
redan etablerat företag.  
 

8.6 Organisationen  
 
I Affärsplanering, en handbok för nya tillväxtföretag (Kubr et alt. 2004) kan man läsa om 
vikten av att ha en stark ledningsgrupp med många olika kunskaper och erfarenheter. 
Enligt författarna kan aldrig en ensam människa stå som ansvarig för en hel verksamhet. 
En av anledningarna till detta är att en ensam människa inte kan stå för en komplett 
kompetens, ett stort projekt kräver många medarbetare och då bortfall sker äventyras inte 
hela verksamheten. Man kan läsa att investerare hellre ser till starkt ledarskap med ett 
riktigt dreamtem än till enbart fantastiska affärsidéer, för att citera. ”Invest in 
management, not in ideas!” - Eugen Kliner, venture cup Investor 26 
 
Då man skapar en multiskilled ledningsgrupp ska fokus ligga på att skapa en slagkraftig 
organisation, vem är bäst på uppgiften och vad behövs göras? (Kubr et alt. 2004) 
Författarna Kubr et alt. (2004) lägger även vikt vid ledningsgruppen och organisationens 
sammansättning och hur den i sin tur påverkar företagskulturen. Värden, visioner och 
normer skapas här tillsammans. De menar på att du som företagsledare kan skriva ned 
                                                
26 Eugen Kliner, venture cup Investor Kubr et alt. 2004, s 65 
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fina ”riktlinjer” men att detta i bästa fall bara lugnar ditt samvete. Om du som ledare 
istället arbetar för att skapa en positiv och stark sammanhållning och företagskultur i gott 
ledarskap har du vunnit riktiga konkurrensfördelar både för medarbetare och för externa 
finansiärer. Boken beskriver även fördelarna med att framhäva och synliggöra 
kompetensen på företaget. De föreslår att man ska skapa tabeller där man fyller i vilka 
kunskapsområden och erfarenheter företaget besitter samt att använda detta verktyg för 
att finna brister som bör åtgärdas. 
 
Vi har valt att framhäva Fresh Fish organisation och ledningsgrupp i kombination då 
dessa är dem samma i dagens läge. Vi valde att lägga denna del i affärsplanen tidigt, då vi 
anser att medarbetarna utgör en väsentlig och avgörande tillgång i företaget. För att lyfta 
fram Fresh Fish kompetens och företagskultur på ett mer komprimerat och innehållsrikt 
vis bad vi medarbetarna att svara på en enkät som vi skickade ut via mail. Frågorna vi 
ställde rörde sig om titel, tidigare erfarenhet, syn på företaget, vad denne medför samt 
kompetens. Dessa svar presenteras i affärsplanen med en tillhörande profilbild, vårt syfte 
med denna presentation är att överlåta till läsaren att avgöra huruvida inspirerande och 
slagkraftig organisationen är. Genom att utforma svaren i affärsplanen som intervjuer ser 
vi att vi på ett så objektivt sätt som möjligt, utifrån vår situation, har skapat en 
presentation av Fresh Fish´s dreamteam. Här tar vi hjälp av bildretoriken och 
narrativismens verktyg att visualisera företagets kompetens och kultur men lämnar sedan 
tolkningen av materialet till åskådaren.     
 
 

8.7 Företagsprofilen  
 
”A business model describes the rationale of how an organization creates, delivers, and 
captures value”27 
 
Citatet är tagit ifrån en av de böcker som vi genomgående valt att använda då vi refererat 
till affärsplanens olika funktioner. Boken heter som bekant Business Model Generation 
skriven av Osterwalder och Pigneur (2009) och vi har valt denna då vi anser att 
författarna ger bra inspiration till hur du kan laborera med designen i affärsplanering, 
men samtidigt inte utesluta struktur och ordning. Syftet bakom detta bokverk är att skapa 
en gemensam syn på vad en affärsmodell egentligen är. Detta för att kunna generera de 
rätta förutsättningarna till en bra diskussion, möte eller seminarium inom ämnet för 
innovativ affärsplanering för just ditt företag. De vill alltså skapa ett gemensamt och 
internationellt språk för vad affärsplanering innebär och visionen de bär på är att denna 
bok ska vara nyckeln till detta förenade språk. Utmaningen, menar de, är att skapa ett 
koncept som är enkelt, relevant och instinktivt förståeligt, men som samtidigt inte 
förenklar komplexiteten om hur ett företag faktiskt fungerar.  
 

                                                
27 Osterwalder och  Pigneur, 2009, s.15 
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8.8 Affärsplanen, ett konstverk? 
Tidigare under kapitlet estetik berättar vi om Kjersti Bale (2010) som skriver om den 
amerikanske filosofen John Dewey. Dewey menar här att konsten har skilts från sin 
ursprungliga funktion, och likaså anser vi att affärsplanen många gånger skilts ifrån sitt 
viktiga och aktuella sammanhang. Att den ofta färdigställs, men sedan såsom konsten 
göms bakom stängda dörrar på museum, förglöms bland damm i en byrålåda. Resultatet 
blir här ett dokument, värdefullt i sig självt men onåbar inför sin omgivning. Fresh Fish 
är en kreativ versamhet med ett starkt varumärke, allt tack vare eldsjälar som engagerar 
sig ideellt för att de prioriterar att göra det som de älskar: konst, design och mode. Detta 
har skapat en positiv aura kring vad varumärket utstrålar och står för idag. Lönsamheten 
har som nämns ovan inte varit främsta fokus, men deras mjuka värden och engagemanget 
har gjort att externa företag attraherats av den aura som Fresh Fish utstrålar. De vill 
förnippas och profilera sig i sammanhang med Fresh Fish och därigenom har 
verksamheten kunnat generera intäkter i form av sponsorskap, partners m.m. Det är så 
Fresh Fish har överlevt de senaste fem åren, men nu ser inte ens den största eldsjälen av 
dem alla, ägaren, att det längre är hållbart, de måste börja gå med vist för att kunna 
överleva. Med en ny affärsidé och genom en ny och bättre struktur ska de nu satsa på att 
öka lönsamheten. Mitt i denna diskussion fick vi vårt uppdrag, att skapa en affärsplan åt 
Fresh Fish. Uppgiften var inte helt enkel då vi skulle balansera mellan kreativitet och 
struktur där både romantiker och tragiker skulle känna sig tillfreds och appellerade. Vi 
brottades här med att tillfredsställa två sidor, för samtidigt som vi nu skulle göra en 
affärsplan i syfte att attrahera externa intressenter men även öka strukturen internt, ville 
vi lyfta upp de kreativa värdena som Fresh Fish alltid stått för, de värden som genom 
deras fem år gjort att finansiärer och sponsorer attraherats av dem. Samtidigt som vi var 
tvungna att prata tragikens språk, där affärsplanen till innehåll var tvunget att vara det 
som förväntas av den, ville vi inte riskera att teorierna skulle isolera den verkliga 
funktionen eller tappa Fresh Fish starka profil. Återigen ville vi inte endast säga att Fresh 
Fish är kreativa utan vi ville visa prov på det. Vi ville här inte riskera att budskapen om 
kreativitet skulle kännas absurt eller motsägelsefullt om vi endast hade utformat 
affärsplanen enligt de för- givet- tagna föreställningarna inom affärsplanering. Genom att 
koppla denna problematik till teorin om bland annat estetiken insåg vi att skillnaden här 
inte ligger i innehållet, utan i framställning och utformning. 
 
Erfarenheten uppstår då människan möter sin omgivning och aktivt och vaket samspelar 
med denna (Bale, 2010). Då Bale (2010) menar att Dewey anser att konstens eller 
smakens roll är densamma som den erfarenhet som sändaren och mottagaren av 
konstverket bär på, menar även vi att detta synsätt kan gälla affärsplanering. Låt oss 
förklara; såsom Hans Georg Gadamer menar att en Beatles cd är identisk i sig trots 
miljontals upplagor, är affärsplaner till form och formulering ofta identiska, samma 
melodi kommer att spelas upp och samma innehåll kommer att framhävas. Skillnaden 
ligger i sättet du väljer att framställa den i mottagarens ögon, och sättet mottagaren med 
sin erfarenhet tolkar ditt budskap. Som vi tidigare nämnt ligger den verkliga 
komplexiteten i att alla betraktare av bilden, konsten eller affärsplanen har sin personliga 
referensram och betydelsen blir sällan densamma inför åskådarna.  
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Vi insåg här att Fresh Fish affärsplan, oavsett framställning eller utformning skulle 
komma att uppfattas olika beroende på vilka erfarenheter betraktaren bär på. En fördom 
som många, inklusive oss själva, bär på är att finansiärer och sponsorer endast ser till 
hårda värden. Men vad vi i denna diskussion tog ställning till var att de finansiärer eller 
sponsorer som intresserar sig för Fresh Fish, förvisso mer ofta har ett tragiskt tänk, men 
framförallt attraheras de av det kreativa i verksamheten, det som Fresh Fish faktiskt är 
och står för. Varför då försöka förklä en romantisk verksamhet med enbart tragik när 
detta inte är vad de representerar? Visst kan vi riskera att en grupp inte tilltalas av denna 
balans mellan struktur och kreativitet men å andra sidan kanske denna grupp aldrig skulle 
känna sig attraherade av Fresh Fish då de nu och för alltid kommer att vara en kreativ och 
kulturell verksamhet.  
 
Då vi återigen refererar till Bale (2010) som hänvisar till Gadamer som menar att 
konstverkets egenskap inte endast är bärare av mening utan att ett konstverk är unikt och 
bärande för atmosfär och aura. Likaså menar vi att smaken är bärande för vad ett företag 
är och står för. Människan har minst fem sinnen, där vi alla tilltalas och berörs olika 
starkt av olika intryck. Vissa tilltalas mer av att läsa, andra behagas mer av att se på en 
bild eller höra orden uttalas. Kort sagt tar vi till oss information olika beroende på vilka 
förutsättningar samt vilka förutfattade meningar vi bär på. Vårt mål med denna uppsats 
var att lyfta upp de specifika värden och kompetenser som vi anser att vår uppdragsgivare 
Fresh Fish besitter, för att i sin tur kunna visa upp dessa på ett så transparent och 
tilltalande sätt som möjligt, i en form där vi tänjt på gränserna för utformandet av en 
”klassisk” affärsplan. Men samtidigt var vi noga med att inte utelämna någon del av 
innehållet som kan förväntas av en extern intressent. 
 
Idén mynnades ut i två produkter, dels en tidningsliknande affärsplan och dels en canvas. 
I affärsplanen ville vi skapa känslan av en nyhet, där text i olika format och tekniker 
kompletteras med bilder som förstärker budskapen. Idén om en canvas föddes ur olika 
inspirationskällor där vi ville samla film, bilder, text och modeller inom ett och samma 
forum. Det blev en digital plattform där vi omsorgsfullt valt ut de delar i affärsplanen 
som vi anser kan göras mer visuella, levande och tilltalande. Dessa är bland annat 
ägarstory med affärsidé, mål och vision, segment, marknadsföringsstrategi, organisation, 
trendspaning och nyckelvärden. Vår canvas ligger nu på första blad i affärsplanen. 
Funktionen grundar sig i en tanke om att kunna klicka på varje del och sedan länkas 
vidare via ankare och webbsidor, till exempel då du klickar på ägarstory kommer du att 
länkas vidare till vår filmatiserade ägarstory. Detsamma gäller bildgalleriet då du länkas 
till bilder som ska profilera och presentera företaget mer visuellt. Affärsplanen och 
canvasens totala utformning grundar sig i tanken om att kombinera så pass många olika 
tekniker att den enskilda individen ska känna sig stimulerad och tilltalad via flera sinnen. 
Komplexiteten i att endast använda sig av en teknik eller kommuniktionskanal ligger i att 
alla betraktare av budskapet har sin egen referensram och betydelsen blir sällan 
densamma hos åskådarna. Men om vi däremot kopplar samman en stark bild med ett 
talande budskap i form av berättelse eller text kan vi öka förståelsen och troligtvis skapa 
en mer homogen tolkning och respons. (Skåreus och Marner, 2009) 
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Finns det då ett konstverk eller en precis modell som kan förmedla den goda smaken, och 
går det att påstå att ett företag som Fresh Fish har auktoriteten att hävda sig som god 
smakdomare?  
 
Tidigare tog vi upp de filosofiska resonemangen om huruvida det finns en god smak, att 
det existerar två starka ideologier som befinner sig på två olika sidor om smakdomen. 
Dels finns det de som hävdar att smak är något som ska uppfattas objektivt och att det 
endast finns ett riktigt och sant smakomdöme, då den syftar till något som finns i den 
faktiska verkligheten. Dels finns det de som anser att smakomdömet måste ses som något 
subjektivt då ett och samma föremål kan väcka så olika känslor för olika individer. Vad 
vi med dessa resonemang kan konstatera är att smaken föds ur sitt sammanhang där god 
smak kan definieras ur två synvinklar. Smak som något objektivt, med en absolut 
sanning, eller smak som något individuellt fri från en absolut sanning. (Bale, 2010) 
 

8.9 Enligt vår mening 
Kriterier för god och dålig smak föds ur institutioners olika ställningstagande, inför dem 
finns endast en sanning om den goda smaken. Fresh Fish är ett företag som rör sig inom 
den kulturella sfären och därmed förväntas en viss smak och ett visst ställningstagande. 
Detta var även något som vi upplevde samma dag som vi satte vår fot på kontoret, 
visionerna och drömmarna florerade likt inspirationsvindar mellan de vita väggarna, 
draperade med omsorgsfull konst. Det fanns inte en sak som var där av en slump utan allt 
hade med yttersta precision givits sin plats, där vi slog oss ner i kräset utvalda Rokoko 
möbler som vädjade till att bli brukade. Det var en genomgående röd tråd av smak, de 
hade gjort ett avstamp och bestämt sig för en sida. Konceptet var enhetligt, vilket för oss 
som åskådare ingöt en känsla av harmoni och tillit.  
 
Vi anser här att institutionen och de förutfattade meningarna, förväntningarna, har en viss 
inverkan på hur du som företag väljer att profilera dig och din smak. En liknande profil 
och inredning som Fresh Fish har, kanske hade uppfattas negativt om de istället 
representerade en revisionsbyrå. Oavsett om du som företag motsvarar de förväntningar 
du har på dig inom institutionen har ett företag enligt vår mening allt att vinna på att göra 
ett avstamp, att bestämma sig för vad god smak är för dem. Det finns ingen annan än dem 
som kan avgöra vilken smak som de ska representera, inte heller deras åsikt om vad god 
smak är för dem. Vi kan se att det finns en tydlig ”instruktionsbok” på vilken smak som 
är god nog inom den särskilda institutionen, och som företag bör du vara väl medveten 
om denna och utefter de konsekvenser ditt val kan innebära bestämma dig för din smak. 
Genom att identifiera och sätta ord på vad god smak är för Fresh Fish kunde vi 
tillsammans skapa en tydlig profil, vilken vi anser är ytterst viktigt för att företaget ska 
kunna överleva som ett koncept på lång sikt och stå starka inför de smakvindar som kan 
komma att skaka om verksamhetens smakdomare. Smak förmedlas enligt oss effektivt 
genom fotografi och rörlig bild. Tolkningen av en bilds syfte och mening ligger helt i 
händerna hos åskådaren, men då vi refererar till de institutionerna som bygger vårt 
samhälle så som politik, kultur, religion osv. anser vi att smaken ofta speglar en laddad 
referensram, vilken människor antingen kan identifiera sig med eller också inte vill 
kännas vid. Då vi med slutsatserna av vår empiri känner en stor tillit till bildens förmåga 
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att förmedla en smak, samt textens kapacitet att förmedla viktig information kan dessa 
komplettera varandra i ett starkare budskap än om de stod för sig själva. Då denna profil 
ökar tydligheten i vilken smak som just Fresh Fish står för kan fler människor ta ställning 
och fler människor kan identifiera sig med detta där tillit och sinnelagens njutning blir två 
ytterligheter som förenas i en helhet. Den goda smaken uppvisas i sin tur ur en subjektiv 
synvinkel av ett specifikt företag där det enda som kan skapa en nivellering av detta 
företagsamma smakomdöme är vår egen trevande jantelag. 
 
Då vi ser till smaken som något individuellt, fri från en absolut sanning, vill vi med 
institutionens kraft i beaktning, trotsa den givna och självklara sanningen om smak. Vi 
rekommenderar därför en ödmjuk profil i detta anseende. Ett företag som Fresh Fish har 
allt att vinna på att vara öppna och ödmjuka inför tanken på att smak grundar sig i 
erfarenheten som i sin tur är subjektiv. Med stor respekt bemöter Fresh Fish därför varje 
individs sätt att se på sin smak och välkomnar alla, så länge de kan stå upp för sin grej 
och argumentera för sitt val av smak. Av just denna anledning, att smak är något 
subjektivt, valde vi att se till och använda oss av så många synsätt och tekniker som var 
möjligt för att göra Fresh Fish affärsplan attraktiv genom flera sinnen och uppfattningar. 
Detta utan att glida ifrån tanken om en ”smakfull” och harmonisk profil.  
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9 Avslut  
 
I vår process av utformningen av affärsplanen för Fresh Fish försattes vi i en situation 
där vi var tvungna att balansera mellan två sidor av vilket Kaj Sköldberg (1994) kallar 
romantiken och tragedin. Symboliskt tolkar vi dessa begrepp som kreativitet och struktur 
där vi under resans gång utvecklade en strävan om att tillfredsställa bägge parter och 
detta genom att pröva olika teorier, erkända i kontexten av affärsplanering men även 
teorier långt bortom dess ”naturliga”sammanhang.  
 
Genom att förklä oss semiotikens mantel tolkande vi Ali Davoodis sagda ord om hans 
verksamhet och profil, och med hjälp av olika teorier och tekniker hade vi som mål att 
sammanfoga dessa tankar i ett faktiskt handlande, en produkt i form av en alternativ 
affärsplan. Efter mycket slit blev resultatet tillslut en affärsplan som till innehåll skulle 
tillfredsställa strukturaliser och tragiker, och därmed uppfylla vad som förväntas av en 
”korrekt” sådan. Men genom att utmana framställning och utformning blev den slutgiltiga 
presentationen någonting bortom den för-givet-tagna sanning som finns om affärsplanen, 
att det endast är ett strukturalistiskt begrepp och verktyg där enbart tragedins ideologi är 
tillåten. Då vi gått utanför ramarna för upplägget och presentationen av affärsplanen har 
vi tagit stor hjälp av narrativism och estetik som riktmärken. Då vi använde oss av 
storytelling kände vi att vi lättare kunde fylla varumärket med känsla och mening och 
starkare förmedla detta externt. Då vi i mångt och mycket även har använt oss av bildens 
kraft anser vi att detta kan förmedla och uttrycka känslor och attityder på ett sätt som inte 
texten kan. Vi har sedan låtit dessa samverka i symbios för att ytterligare appellera till 
fler sinnen och därmed förstärka företagets profil ytterligare. 
 
I och med denna produkt som vi lyckats åstakomma har vi enligt vår mening kombinerat 
kreativitet och struktur för att på ett mer levande och tilltalande sätt förmedla de 
budskapen som just Fresh Fish står för. Detta för att kunna visa upp en värdegrund där 
företagets profil förmedlas på ett transparent, seriöst och tillförlitligt sätt. I begynnelsen 
av detta arbete frågade vi oss huruvida företag som är romantiska och kreativa borde ha 
ett större behov av att sammanställa en affärsplan, då struktur och ordning inte ses som 
centrala begrepp. Efter denna resa känner vi att vi har fått en större förståelse för 
begreppen som sådana i kontexten av affärsplanering och för att åter knyta an till 
Sköldberg (1994) anser han liksom vi att samtliga dramer, vilka symboliserar olika 
egenskaper, måste alla få sitt utrymme i organisationen för att bibehålla en balans och 
ordning. Kreativitet är nödvändigt i ett företag som Fresh Fish, och den skall stå i 
centrum, då det är vad som förväntas av verksamheten från externa intressenter. Men att 
lämna kreativiteten i sin ensamhet skulle enligt oss göra verksamheten bräcklig och inte 
heller appellera till tillräckligt många interna och externa intressenter, inte heller hade 
företaget utstrålat en stadig grund och harmonisk aura. 
 
”Utan struktur vet inte människor hur och varför de ska agera, varför och hur de ska välja mellan olika 
alternativ, varför och hur de är relaterade till varandra – kort uttryckt utan struktur skulle det inte finnas 
någon organisation.” 28 
 
                                                
28 Jackson och Carter 2002, s. 51 
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Vi valde att tänka om, revidera affärsplanen men även oss själva för att ge er ett 
praktiskt exempel på hur verkligheten kan se ut. Syftet var att ta del av teorier och 
studier för att på så sätt kunna skapa en accepterad affärsplan som i sin tur inspirerade 
oss till att våga kliva utanför institutionens gränser av affärsplanering. Ett samtal där 
svaren finns behöver inte ett samtal. Vi var inte ute efter att finna lösningen, utan vi 
ville bara genom en story och det retoriska verktyget delge er vår resa. Därmed har vi 
haft förhoppningen att skapa ett utrymme av värdeöverföring och överförbara kvalitéer 
inom affärsplanering. Retoriken har för oss varit ett genomgående tema där det tagit sig 
i uttryck av olika former, så som bildretoriken och det skrivna ordet. Härmed kan vi 
slutligen konstatera att affärsplanen för oss är ett retoriskt verktyg, där varje individ har 
sin fria vilja att avgöra dess styrka och relevans.  
 
Med detta agerande och praktiska exempel önskar vi inspirera dig, vår läsare, till att 
faktiskt sätta igång och prova dina tankar och idéer. Inget sätt är det bästa men då du 
inte prövar din kunskap och dina idéer kommer ingenting heller att kunna utvecklas 
eller förbättras. Vi tar härmed det avgörande klivet ifrån en värld av undran och 
passivitet till en verklighet av handlanden. I slutsatsen av detta arbete kan vi inte annat 
än att rekommendera omgivningen att med sitt mod och sin kreativitet, göra detsamma 
och bygga vidare i utvecklingen av ”alternativa affärsplaner” och därmed utmana de 
givna strukturerna.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida 
behov. Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, 
helhet och sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan 
studenter och lärare som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och 
förvaltningar och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om 
samhällsutveckling och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra 
sin förmåga att analysera, utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, 
administration eller marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill 
designa framtidens IT-baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på 
organisationers information för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och 
affärsutveckling, utveckla sin förmåga att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot 
programmering och utveckling för god IT-användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och 
utvecklingsinriktad. Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och 
tjänsteutveckling i vilken kunskaper och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi 
utgör viktiga grundstenar. Forskningen är välrenommerad och fokuserar på inriktningarna 
affärsdesign och Co-design. Forskningen är också professionsorienterad, vilket bland annat tar sig 
uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på aktionsforskningsbaserade grunder med företag och 
offentliga organisationer på lokal, nationell och internationell arena. Forskningens design och 
professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, som är institutionens och Högskolans 
enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 
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FENE#GIVV#ONEKS]ETF#Q\H#GILN#
WEQMKTVFE#I#_FXXUXKVITFL#FPPFE#
GV]PPFE#KV#Q\H#V]OPNE#WR#S]GGNL#
KVJZE#FLN#MFPFL#NO#SNETLNMFL #̂
Q\H#MF#GFG#H]E#GQS#SFMPFSSNE#
GLNENEF#]L#TKLMFE8#-FMPFSU
SNELN#]E#FdVEFSV#OITVIJN#MR#
MF#]E#S]GGNL #̂FPPFE#MR#MF#KVJZE#
_FXXUXKVITFLG#ILLFHRPP#Q\H#
YKLTVIQL #̂GNSVIMIJV#GQS#MF#JFU
LFEFENE#ILV]TVFE#IYQES#NO#NVV#MF#
XFVNPNE#SFMPFSGNOJIYVFL8#2EFGH#
2IGH#OIPP#ILVF#GF#SFMPFSSNELN#
GQS#TKLMFE#KVNL#GFE#MFS#
IGV]PPFV#GQS#GNSNEXFVGWNEVLFEG#
M]E#NPPN#ILJRE#I#FL#/QSSKLIV[8#
$KLMFL #̂NPPVGR#WFEGQLFL#GQS#
XFGZTFE#S]GGNL#FPPFE#GQS#TZWFE#
MF#WEQMKTVFE#GQS#FdWQLFENG#NO#
SFMPFSSNELN #̂GFG#GQS#2EFGH#
2IGH#GPKVTQLGKSFLV8#+FVVN#]E#
FVV#ZSGFGIMIJV#YZEHRPPNLMF#M]E#
YZEG]PaLILJFL#WR#_FXXUXKVITFL#
FPPFE#NLVNP#XFGZTNEF#XFEQE#NO#
_FXXUXKVITFLG#FPPFE#S]GGNLG#
NVVENTVIQL8#*VNL#GPKVTQLGKSFLV#
XPIE#MFV#ILJFL#YZEG]PaLILJ#Q\H#
KVNL#YZEG]PaLILJ#XPIE#MFV#ILVF#
PZLGNSV#FPPFE#JIONLMF#YZE#OREN#
SFMPFSSNE#NVV#YILLNG#WR#_FXXU
XKVITFL8#2ZE#NVV#TKLLN#KWU
WE]VVHRPPN#FVV#TONPIVNVIOV#KVXKM#
SRGVF#ONEaF#WQVFLVIFPP#SFMPFS#
TPNEN#NO#MFV#ILVE]MFGWEQO#GQS#
2EFGH#2IGH#GNVV#KWW#I#YQES#
NO#FL#aKE[8#+FVVN#TQSSFE#NVV#
XNGFENG#KVIYERL#TEIVFEIFE#GQS#
2EFGH#2IGH#aKE[#NLGFE#OITVIJN#YZE#
NVV#TKLLN#FEXaKMN#TKLMFL#FPPFE#
XFGZTNEFL#FVV#NLGFLPIJV#Q\H#
ILGWIEFENLMF#KVXKM8#@]E#LFMNL#
YZPaFE#FL#TQEV#XFGTEIOLILJ#QS#
HKEKOIMN#2EFGH#2IGH#IMFLVIYIFENE#
SFMPFSSNELN#GNSV#GPKVTQLU
GKSFLV8##
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1('!9-(&<!$5'#+!*/0!23&,$#+,$5/8#&!,*2!7!#&!+3+(!-7''#+!,)+7$$!7!4.+$!8*--#8$74!).!
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2EFGH#2IGH#SFMPFS#]E#FL#WFEGQL #̂TQLGVL]E#FPPFE#MFGIJLFE #̂GQS#XEILLFE#YZE#NVV#GTNWN8#
4RJRFLMF#FPPFE#NOGPKVNM#KVXIPMLILJ#ILQS#GIL#WEQYFGGIQL#]E#O]PTQSSFV#SFL#ILJFV#TENO8#
2EFGH#2IGH#XFJE]LGNE#GIJ#ILVF#VIPP#MF#ENSNE#Q\H#TEIVFEIFE#GQS#KVXIPMLILJGG[GVFSFL#X[JJV#
KWW #̂KVNL#MFV#]E#2EFGH#2IGH#aKE[#GQS#NOJZE#ONM#GQS#]E#XEN#LQJ#YZE#NVV#YR#FVV#SFMPFU
SGTNW#ILQS#QEJNLIGNVIQLFL8#-FMPFSSNELN#]E#[VVFEGV#GTI\TPIJN#WR#MFGIJL#FPPFE#TQLGV #̂MF#
]E#L[GTNWNLMF#Q\H#HNE#FL#GVNET#YENSVIMGOIGIQL8#$ONPIVgL#WR#MFENG#WEQMKTVFE#GTN#LQJN#
JFLQSJRG#NO#2EFGH#2IGH#aKE[8#!PPV#YZE#NVV#I#GVZEGVN#SRL#TKLLN#G]TFEGV]PPN#NVV#MFLLFG#
YENSVIMN#WEQMKTVIQL#TQSSFE#NVV#ONEN#NO#HZJ#TONPIVg#]OFL#I#YENSVIMFL8#

2%,'@#2&'@#'0*($1)'*-,)(
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,$(&&(+!47!$7--!*/0!$(+!#&!8(66#!).!27$$!6(4*+7$8(6S!"(!I($$#*:!<('#&,!031<)%&8$T!E7!

,-.+!*,,!&#<!47<!#$$!(4!<#!9*+<#&!<?+!&.'+(!4?&&#+!+#<(&!0%&&7$!,(2-(,=!K+7$$(!,*2!

,7$$#+!9+#<47<!27':!(--$7<!-78(!,&5''!*/0!7&,)7+#+(&<#:!9#+?$$(+!*2!0#&&#,!&56%&&#!

4?&!,*2!?+!<#,7'&#+!*/0!?&&%!7&$#!#$(9-#+(<=!H5<-7'#&!$7--0(&<(0.--#+!0*&!&?,B

$7&$7--!0#-(!K+7$$(,!6(&$(,$7,8(!'(+<#+*9=!>4+7'$!6+.'(+!1('!*2!8*&$(8$B%))'76$#+&(:!

0#&&#!,8(!1('!8*&$(8$(T##
"

2EFGH#2IGH#GPKVTQLGKSFLV#HNE#FVV#GVQEV#XFHQO#NO#NVV#T]LLN#GIJ#GWF\IFPP#Q\H#KLIT#I#GIL#
GVIP8#@QL#]E#OREV#GONE#WR#MFL#L[N#TKPVKE[VVEILJFL#Q\H#VEZVV#WR#MFV#TQSSFEGIFPPN#KVXKU
MFV#GQS#MNJFLG#SNETLNM#FEXaKMFE8#$QLGKSFLVFL#TNL#ONEN#FL#WFEGQL#GQS#GZTFE#ILGWIU
ENVIQL#Q\H#ILLQONVIO#MFGIJL #̂SFL#HQL#TNL#GNSVIMIJV#ONEN#FL#WFEGQL#GQS#]E#SFMOFVFL#
Q\H#GFPFTVIO#I#GIL#TQLGKSVIQL8#@QL#G]VVFE#GVQEV#O]EMF#VIPP#WFEGQLPIJ#TQLVNTV#Q\H#NVV#XPI#
WEIQEIVFENM#I#WEQ\FGGFL#NO#FVV#TZW8#@QL#YNPPFE#ILVF#GPNO#YZE#SNGGWEQMKTVIQLFLG#GTNWNLMF#
kHNXFJ]Ek#NO#GV]LMIJV#L[ILTQSLN#VEFLMFE8#@QL#HNLMPNE#SFM#QSGQEJ#Q\H#XFVNPNE#J]ELN#
PIVF#SFE#YZE#ONEaF#ONEN #̂SFL#HNLMPNE#GNLLQPITV#IGV]PPFV#PIVF#Y]EEF#JFLFEFPPV#G]VV8#@QL#
GZTFE#Ga]P#I#GILN#WEQMKTVFE #̂FL#GVQE[#GQS#ZTNE#TKLGTNWFL#QS#WEQMKTVFL#Q\H#WFEU
GQLFL#XNTQS#MFL8#@QL#XFVNPNE#J]ELN#PIVF#FdVEN#YZE#NVV#GPIWWN#VE]LJNG#SFM#S]LLIGTQE#
I#GVNMFLG#ONESN#Q\H#VERLJN#XKVITFE#YZE#NVV#YZEHQWWLILJGOIG#TKLLN#HIVVN#LRJQLVILJ#GQS#
HQL#ILVF#EFMNL#HNE#H]LJNLMFG#I#JNEMFEQXFL8#@QL#]E#FL#SFMOFVFL#TKLM#GQS#O]EMFG]VVFE#
HRPPXNE#Q\H#L]EN#TQLGKSVIQL8#@FLLFG#PFMQEM#]E#KLI\IVFV #̂L[GTNWNLMF #̂HRPPXNE#TQLGKSVIQL#
Q\H#GNSH]PPGKVOF\TPILJ #̂Ga]P#I#WEQMKTVFL#GNSV#WFEGQLPIJ#TQLVNTV8#

2EFGH#2IGH#XFGZTNEF#WR#S]GGNL#TNL#ONEN#OFS#GQS#HFPGV#GQS#HNE#FVV#ILVEFGGF#YZE#
MFGIJL#Q\H#TQLYFTVIQL #̂SFL#]OFL#XENLG\HYQPT#GQS#GZTFE#VNPNLJFE#FPPFE#YZE#NVV#XPI#ILU
GWIEFENMF#NO#KLJN#Q\H#L[GTNWNLMF#TEFNVZEFE8
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#
##%FPNVIQLFL#SFM#2EFGH#2IGH#
SFMPFSSNE#Q\H#TKLMFE#TQSU
SFE#NVV#JFLQSJR#VEF#GVNMIFE #̂
NVV#NLGTNYYN#TKLMFE #̂NVV#XIXFU
HRPPN#TKLMFE#GNSV#NVV#GVISKPFEN#
TKLMFE8

=8#(IPP#FL#XZEaNL#TQSSFE#YQTKG#
PIJJN#WR#NVV#SRPJEKWWFL#GTN#
KWWS]ETGNSSN#2EFGH#2IGH#Q\H#
MFGG#NYY]EGIMg#JFLQS#FYYFTVIO#
SNETLNMGYZEILJ #̂J]ELN#JFEIPU
PNSNETLNMGYZEILJ8#+FVVN#YZE#NVV#
TKLLN#NLGTNYYN#MFS#Q\H#YR#MFS#
NVV#NLVILJFL#XPI#SFMPFSSNE#
FPPFE#GPKVTQLGKSFLVFE#NO#2EFGH#
2IGH#WEQMKTVFE#FPPFE#Va]LGVFE8

68#&#NLMEN#HNLM#XPIE#KVSNLU

ILJFL#NVV#YR#MFS#NVV#GVNLLN#
TONE#GQS#SFMPFSSNE#FPPFE#GQS#
RVFETQSSNLMF#TQLGKSFLVFE8#
&#MFLLN#EFPNVIQL#GTN#2EFGH#
2IGH#XIXFHRPPN#MFS#JFLQS#JQM#
GFEOI\F #̂TONPIVNVIOV#NEXFVF#Q\H#
P[HZEM#TQSSKLITNVIQL8#

78#&#FVV#VEFMaF#GVFJ#GTN#2EFGH#
2GIH#GVISKPFEN#MFGG#SFMPFSU
SNE#Q\H#TQLGKSFLVFE8#2ZE#NVV#
MF#ILVF#GTN#VEZVVLN#FPPFE#O]LMN#
GIJ#VIPP#LRJQL#TQLTKEEFLV#GTN#
YQTKG#PIJJN#WR#NVV#GV]ETN#MFENG#
PQaNPIVFV#Q\H#FLJNJFSNLJ#JFU
LQS#ZOFEENGTLILJNE #̂YZESRLPIJN#
FEXaKMNLMFL #̂SFL#YENSYZENPPV#
GTN#MF#NTVIOFENG#GR#WNGG#NVV#MF#
T]LLFE#NVV#MF#HNE#ILYP[VNLMF#
Q\H#WNEVI\IWNVIQL#I#YZEFVNJFV#
Q\H#NYY]EGIMgL8#2EFGH#2IGH#GTN#

ONEN#FVV#WFEGQLPIJV#YZEFVNJ#
M]E#ONEaF#ILMIOIM#T]LLFE#GIJ#
GFMM#Q\H#O]EMFYKPP8#$]LGPNL#
GTN#YENSYZENPPV#HQG#2EFGH#2IGH#
SFMPFSSNE#NLMNG#k/QSSKLIV[k#
M]E#NPPV#I#TQLVFdVFL#NO#PZLGNSU
HFV#NEVITKPFENG#I#OIUVFESFE #̂SFL#
]OFL#TKLMFE#GTN#T]LLN#FL#L]EN#
EFPNVIQL#SFM#2EFGH#2IGH#M]E#
MF#TNL#V[\TN#VIPP#Q\H#KVX[VN#
TKLGTNW#SFM#ONENLMEN #̂SFMPFSU
SNELN#Q\H#QEJNLIGNVIQLFL8#

"3%+,'$!4!)+,#

+F#FPFSFLV#GQS#]E#O]EMFGTNU
WNLMF#YZE#2EFGH#2IGH#Q\H#GQS#
MFV#TQSSFE#NVV#PIJJN#FdVEN#
YQTKG#WR#]E#L[HFV #̂GTE]MMNEG[MM#
TKLMNLWNGGLILJ #̂MFGIJL #̂XENLMU
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ILJ#Q\H#GVNVKG #̂WEIG #̂TQGVLNMGEFU
MK\FEILJ #̂EIGTEFMK\FEILJ #̂VIPPJ]LU
JPIJHFV#Q\H#XFTO]SPIJHFV8
,L#_FXXWPNVG#GQS#G]PaFE#TP]MFE #̂
N\\FGGQNEFE#Q\H#TQLGV#]E#ILJFL#
L[HFV#I#GIJ #̂ILVF#HFPPFE#]E#MFV#
L[VV#NVV#G]PaN#kHFSSN#WEQU
MK\FENMk#MFGIJL#Q\H#TQLGV8#"NM#
GQS#M]EFSQV#]E#KLITV#Q\H#L[VV#
SFM#2EFGH#2IGH#NYY]EGIMg#]E#MFV#
FLNGVRFLMF#Q\H#QSGQEJGYKPPN#
KEONPFV#GQS#TKLMFL#YILLFE#WR#
oFXXUXKVITFL8#"]EMFV#PIJJFE#I#
NVV#TKLMFL#GQS#HNLMPNE#WR#
2EFGH#2IGH#_FXXWPNVG#TNL#T]LLN#
GIJ#VE[JJ#SFM#NVV#MF#NTVZEFE#
GQS#G]PaFE#HNE#JFLQSJRVV#FVV#
ILVE]MFGWEQO #̂XRMF#ONM#J]PPFE#
KLI\IVFV#Q\H#TONPIVg8#2ZEFVNJFV#
VEQE#WR#FL#SNETLNM#M]E#XFU

JEFWWFV#QS#SQMF#Q\H#VEFLMFE#
I#TQLVFdVFL#NO#TP]MFE#XZEaNE#
ONVVLNG#KE #̂IGV]PPFV#XZEaNE#TKLU
MFL#RVER#WFEGQLPIJN#Q\H#SFE#
G]EWE]JPNMF#WPNJJ8#&GV]PPFV#YZE#
NVV#YQTKGFEN#WR#SNGGWEQMKTU
VIQL#Q\H#VEFLMFE#HNE#2EFGH#2IGH#
ONPV#NVV#GF#VIPP#FL#L[#EZEFPGF#
M]E#GOFLGTFL#V[\TG#ZLGTN#SFE#
GWF\IYITN#WPNJJ #̂XKLMLN#VIPP#FL#
WFEGQL#GLNENEF#]L#NVV#ONEN#FL#
TQLGKSVIQLGGPNO#KLMFE#FVV#GVQEV#
Q\H#QWFEGQLPIJV#SQMFHKG8#$QLU
GKSFLVFL#TQSSFE#ILVF#NVV#KWU
WPFON#2EFGH#2IGH#FLMNGV#MIJIVNPV #̂
VIPP#GTIPPLNM#YERL#SRLJN#NLMEN#
_FXXUXKVITFE#YILLG#YZEFVNJFV #̂I#
Q\H#SFM#S]GGNL#Q\H#JNPPFEIFV #̂
]OFL#GQS#FL#Y[GIGT#WPNVVYQES8#
+]E#TNL#TQLGKSFLVFL#XFGZTN#

2EFGH#2IGH#I#MFGG#SIPaZ#Q\H#
KWWPFON#TEFNVIOIVFVFL#Q\H#
TONPIVgL#PIOF#WR#WPNVG8#"NM#GQS#
[VVFEPIJNEF#GV]ETFE#ONEKS]ETFV#
]E#MFV#YNTVKS#NVV#2EFGH#2IGH#
]E#WNVFLVEFJIGVEFENV#Q\H#ONEU
KS]ETFGGT[MMNV#ILQS#Q\H#KVNLU
YZE#'OFEIJFG#JE]LGFE#I#VIQ#RE8#
+FVVN#KLMFEP]VVNE#I#WEQ\FGGFL#
NO#NVV#OFETGV]PPN#MEZSSFL#QS#
NVV#KVOF\TPNG#]OFL#KVQSPNLMG8
2EFGH#2IGH#GTN#ONEN#ZWWLN#Q\H#
P[HZEMN#ILYZE#MFGG#TQLGKSFLVFEG#
ZLGTFSRP8#2EFGH#2IGH#SFMPFSU
SNE#]E#XFEQFLMF#NO#NVV#G]PaN#
WR#_FXXUXKVITFL#NLLNEG#]E#MFV#
ILVF#PZLGNSV#YZE#MFS#NVV#HN#
FVV#SFMPFSGTNW8#&#MFVVN#KWWFLU
XNENE#GIJ#FVV#LNVKEPIJV#YFLQSFL#
M]E#SFMPFSSNELN#SRGVF#G]PaN#

YZE#FL#OIGG#GKSSN#QS#MF#GTN#
YILLN#MFV#ILVEFGGNLV#NVV#GVNLLN#
TONE8#+]ESFM#NOJZE#TKLMFLG#
FYVFEYERJNL#OFS#GQS#TQSSFE#
NVV#YQEVG]VVN#NVV#G]PaN#Q\H#OFS#
GQS#TQSSFE#NVV#NOG]JN#GIJ#GIVV#
SFMPFSGTNW8#4R#_FXXUXKVITFL#
TQSSFE#MFV#YILLNG#FL#NWWPITNU
VIQLp#kTKLMFL#V[\TFE#VIPPk#M]E#
TKLMFL#YRE#EF\FLGFEN#TEFNVZEU
FELN#Q\H#MFENG#WEQMKTVFE8#
@]ESFM#XPIE#TKLMFL#MQSNEF#YZE#
ONM#GQS#]E#XEN#Q\H#ONM#GQS#
]E#MRPIJV#J]PPNLMF#TONPIVg#Q\H#
GFEOI\F#SFL#]OFL#HKE#MFENG#
YZEO]LVLILJNE#KWWY[PPMFG #̂ILVF#
KWWY[PPMFG#FPPFE#EFLV#NO#ZOFEU
VE]YYNMFG8#&LVF#SILGV#]E#TQLGKU
SFLVFLG#RGITV#Q\H#TENO#OITVIJV#
YZE#2EFGH#2IGH#OIM#KVYQESNLMFV#
NO#S]GGNL8#-RPFV#]E#NPPVIM#NVV#
TKLLN#VIPPJQMQGF#GPKVTKLMFLG#
YZEO]LVLILJNE#VIPP#MFV#[VVFEGVN#
Q\H#M]EYZE#GTN#MFV#YILLNG#GVQE#
P[HZEMHFV#ILYZE#MFS8#
+R#MFGIJL#]E#Ga]PON#T]ELNL#I#
NYY]EGIMgL#]E#MFV#FVV#[VVFEGV#
OITVIJV#Q\H#O]EMFGTNWNLMF#
FPFSFLV#YZE#2EFGH#2IGH8#+FGIJL#
KVJZE#GVQE#MFP#NO#WEQMKTVFELN#
Q\H#YZE#NVV#JZEN#FEXaKMNLMFV#
VENLGWNEFLV#Q\H#]EPIJV#OIPP#2FGH#
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