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Abstract  

 

Previous research has focused a lot on what entrepreneurship is, and who is an entrepreneur. 

Many previous researches believe that an entrepreneur is something you're born into. There is 

a lot of research on entrepreneurs and entrepreneurship, and a lot of them focus on the 

entrepreneur's personality. There is two main ides among the research that exists. One 

believes that one is born to entrepreneur while the other believes that an entrepreneurial 

characteristic is something you can develop through various business experiences.  

This controversy has motivated us to investigate how entrepreneurs experience can improve 

the entrepreneur’s exercise of his entrepreneurship. We also want to see how experience 

develops the abilities associated with an entrepreneur. We want our research to get a deeper 

understanding of how important experience is for entrepreneurs. 
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Sammanfattning  

Tidigare forskning har fokuserat mycket på vad entreprenörskap är, och vem som är en 

entreprenör. Tidigare forskningar visar att en entreprenör är något man föds till. Det finns en 

hel del forskning om entreprenör, entreprenörskap där man fokuserar på entreprenörens 

personlighetsdrag. Bland den forskning som finns existerar två huvudsakliga uppfattningar. 

Den ena menar på att man föds till entreprenör medan den andra anser att entreprenör 

egenskaper är något man kan utveckla genom olika affärserfarenheter. Denna kontrovers har 

bidragit till att vi vill undersöka hur entreprenörens erfarenheter kan förbättra entreprenörens 

utövande av sitt entreprenörskap. Vi vill även se hur erfarenheter utvecklar förmågorna som 

associeras till en entreprenör. Vi vill med vårt arbete få en djupare förståelse för hur viktigt 

erfarenheter är för entreprenörer.  
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Förord  

 
Vi vill tacka vår handledare Roy Liff för goda synpunkter samt goda råd genom studiens gång. 

Handledningarna har varit av stor hjälp och väldigt motiverande. Vi vill även tacka våra 

respondenter för visat intresse samt lärorika intervjuer.   

 

Borås, Maj 2013  

 

Victor von Platen, Granit Ibishi 
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1 Inledning 

I inledningen beskriver vi innebörden av entreprenör och entreprenörskap. Vi kommer att titta 

närmare på olika problemområden inom detta ämne och genom dessa, utföra en relevant 

forskningsfråga och ett syfte med forskningen. 

Under februari månad år 2013 uppgick arbetslösheten till 8,5 procentenheter vilket är en 

ökning på 0,3 procentenheter jämfört med den förgående säsong då siffran var 8,2 

procentenheter.  Detta innebär att 8,5 procentenheter motsvarar 427 000 arbetslösa personer i 

Sverige idag (ekonomifakta.se, 2013). En aktuell åtgärd för att skapa nya arbetstillfällen rör 

satsningen med jobbcoachning. Jobbcoachning är till för personer som behöver ett personligt 

stöd och ökad kunskap inom sitt arbetssökande (arbetsformedlingen.se, 2012).  Den kritik 

som framförs mot jobbcoachning är att individer med spännande idéer inte behandlas på rätt 

sätt, istället för att förmedla information om olika entreprenörsnätverk så tränas individen bara 

på att söka jobb. (di.se, 2009) 

Denna kritik, ger oss en association till föreställningen att entreprenörer
1
 är något man borde 

fokusera mer på, än att bara lokalisera nya jobb åt dem
2
. Denna association väcker tanken, hur 

identifierar man en entreprenör? Är en entreprenör något man föds till, eller är det en 

erfarenhet man har utvecklat med tiden?   

Entreprenörsforskning hade länge en inriktning mot att se entreprenörer som ekonomiska 

risktagare. Under de senare decennierna övergick forskningen till att bli 

beteendevetenskapligt inriktad, med en fokusering på egenskaper som kännetecknar en 

entreprenör. Tidigare forskare anser att en entreprenör är något man föds till   

(Landsström, 1999, 35, 60). 

Bengt Johannisson (1992) anser att entreprenören har speciella drag som belyser dennes 

entreprenörskap. Drag som viljestyrka, uthållighet, beslutskraft och förmåga att se möjligheter 

brukar finnas i större utsträckning hos entreprenören jämfört med icke entreprenörer. Till 

skillnad från Bengt Johannisson så anser Hans Landström (2000) att det är svårt att identifiera 

entreprenörer från icke-entreprenörer utifrån deras psykologiska kännetecken.  Davidsson 

(2003) påpekar att forskningen inte lett till användbara resultat, detta uttalande stöds även av 

Landström (2000) som anser att beteendevetenskaplig forskningen ännu inte lyckats 

identifiera de entreprenörens psykologiska kännetecken. 

                                                 
1
 

Ordet Entreprenör kommer ursprungligen från det franska språket och betyder “En person som är aktiv 

och får någonting gjort.” (Landström, 2000, 21) 
2 www.di.se/artiklar/2009/9/7/debatt-jobbcoachning-skapar-inga-nya-arbetstillfallen 

http://www.di.se/
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Kelly Shaver, professor på Department of Management and Entrepreneurship, College of 

Charleston, USA. (esbri.se) anser att entreprenör inte är något man nödvändigtvis föds till 

utan är förmågor som kan utvecklas. Exempel på en förmåga inom entreprenörskap som kan 

läras upp är bland annat ledarskap.  

Professorn Diamanto Politis från Lunds Universitet (2005) gjorde ett annat ställningstagande. 

Han ställde sig frågan ”vilka erfarenheter krävs för att utvecklas som en god entreprenör?” 

Politis (2005) gjorde en enkätundersökning där hon kom fram till att vissa erfarenheter är mer 

givande än andra.  Några av dessa erfarenheter kan vara att man har varit med och startat eget 

företag. Detta ger fördelar i form av erfarenheter, som gör att man många gånger blir bättre på 

att se stora affärsmöjligheter. Resultatet från Politis undersökning visade att olika 

karriärerfarenheter leder till olika entreprenörskunskaper. Genom karriärerfarenheter blir 

individen bättre på att utveckla affärsmöjligheter, skapar en bättre förmåga hantera nya 

företags etableringar. Enligt Politis, har många företagsledare i olika områden liknande 

förmågor som entreprenörerna. Förmågor som att våga ta risker, vara nytänkande, tro på sin 

egen kompetens och våga visa rätt attityd.  

Det finns två ontologier inom entreprenörskapsforskningen dessa är, ”föds man med 

entreprenörsegenskaper?” eller är ”entreprenörskap olika förmågor som utvecklas med 

erfarenhet över tiden?”. Båda dessa föreställningar kan vara intressanta och relevanta att titta 

närmare på. Utgångspunkten för denna studie är det senare synsättet, som har legat till grund 

för relativt lite entreprenörsforskning. Vi ser det dessutom som mer fruktbart att utgå från att 

entreprenörskap byggs upp av förmågor med hjälp av erfarenheter och kunskapsutveckling. 

1.1 Problemformulering 

Syftet med denna uppsats är att identifiera hur entreprenörens erfarenheter kan förbättra 

entreprenörens utövande av sitt entreprenörskap. Vi vill även se hur erfarenheter utvecklar 

förmågorna som associeras till en entreprenör. Vi vill med vårt arbete få en djupare förståelse 

för hur viktigt erfarenheter är för entreprenörer.  

Genom att utgå från att entreprenörsförmågor är något man utvecklar vill vi besvara 

nedanstående frågor genom intervjuer med fem individer som vi betraktas som entreprenörer. 

Med dessa frågor vill vi få en djupare förståelse för entreprenörens erfarenheter och hur stor 

betydelse de har för hur entreprenörens förmågor utvecklas. 

 Vilka tillvägagångssätt ger de bästa förmågorna?

 Vilka erfarenheter har betydelse för en entreprenör?



 

3 

 

2 Teori 

I vår teoridel går vi först in på definitionen av ordet entreprenör samt vad som förknippas 

med entreprenörskapet. Vi går igenom tidigare forskning med utgångspunkt från 

ekonomivetenskap och sedan fördjupa oss i beteendevetenskap. Slutligen vill vi redovisa de 

förmågor som vi anser har en betydande roll i entreprenörens beteende. 

2.1 Entreprenören som risktagare 

Enligt nationalencyklopedin så definieras begreppet entreprenör som en företagsam person 

som skapar användarvärde. Medan entreprenörskap innebär en entreprenörs aktivitet och 

verksamhetsförhållanden (ne.se, 2013). 

Vi kommer att använda oss av ovanstående betydelse på begreppen Entreprenör och 

Entreprenörskap så att läsaren uppfattar vilken definition vi utgår ifrån. 

Redan på 1100-talet var entreprenör ett starkt ord som betydde: ”den som får något gjort”. 

Detta stämmer bra överens med dagens uppfattning om vad ordet entreprenör betyder 

(esbri.se, 2003). Under 1100-talet använde många franska författare ordet entreprenör när de 

skulle beskriva mäktiga krigare. Anledningen var att de mäktiga krigarna var villiga att 

riskera sina liv för förmögenheter. Där de många gånger tog stora risker för att uppnå sina mål 

(Landström, 2000, 22). Fram tills nu har ordet entreprenör förknippats med risk och 

affärsmöjligheter. Riskens betydelse har gått från livet som insats, till risken inom 

ekonomiska investeringar. 

 

Forskaren Richard Cantillon belyste entreprenörskap ur en ekonomisk synvinkel, när han  i 

sin forskning, 1729, menade att de grundläggande drag som avbildar en entreprenör är en 

person som tar stora risker i sitt handlande av finansiella verksamheter. Han tar som ett 

exempel på att en entreprenör gör en investering i en produkt till ett säkert pris, därefter gör 

han en transformation i form av paketering och leverans av produkten. Detta gör han 

ovetandes om hur stor efterfrågan och vinsten blir. Detta är hans syn på en entreprenörs 

beteende 

(mises.org, 2013). 

 

Cantillion ansåg att entreprenörer många gånger tar stora risker inom finansiella verksamheter 

i form av inköp av produkter, utan att veta den exakta vinstsumman av produkten.  

Professorn Joseph A. Schumpeter introducerade år 1911 en teori där han ansåg att en 

entreprenör är en särskild typ av företagare. Han syftar på att entreprenörer använder nya 

rutiner samt är nytänkande. Han nämner också att en entreprenörs största motivation är 

monopolvinsten som uppstår vid en ny ide (esbri.se, 2013). 

http://mises.org/
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En annan forskare som också fokuserade på risk och osäkerheter var Frank Knight som år 

1964 vidareutvecklade forskaren Fredrick Hewleys teori om entreprenörers risktagande. 

Knight som var professor vid Universitetet i Iowa. I sin doktorsavhandling ”Uncertainty and 

Profit” på Hewleys teori, ansåg Knight att osäkerhet kan ge vinster i form av ren tur. Medan 

risker är beräkningsbara och ger vinster i form av uträknade förväntningar. Knights beskriver 

två strategier för hantering av osäkerhet. Han nämner Portföljstrategi som innebär att 

osäkerhet blir oftast mindre inom en grupp av händelser, jämfört med enskilda händelser. 

Genom att gruppera händelserna istället för enskilda händelser kan man eliminera osäkerheten 

och minimera riskerna.  Hans andra strategi går ut på att, genom att ha kunskap inom ett 

specifikt område minimera osäkerheten till ett beslut. Denna strategi kallar han för 

Specialiseringsstrategi (Knight, 1964, 109, 298 – 307). Forskning av riskattityden hos 

entreprenörer visar att entreprenörer som tar medelstora risker ökar chansen för längre 

entreprenörskapslivslängd, jämfört med att ta stora samt små risker (Caliendo, Fossen och 

Kirtikos, 2010, 12-13 ). 

2.2 Beteendeforskning 

Beteendeforskningen på 1970-talet hade huvudsakligen två inriktningar, analytiskt orienterade 

samt den psykologiskt orienterade. Inriktningen inom det analytiskt orienterade forskningen 

fokuserar på karaktärsdrag hos entreprenören som bland annat intresse, prestationsmotiv och 

motivation. Tonvikten ligger på kontroll över situationer som i forskningen kallas “Locus of 

control”.  Den psykologiskt orienterade forskningen har som utgångspunkt inom drivkrafter.  

Drivkrafterna utvecklas i tidigt stadie, entreprenören utvecklar sitt beteende ut efter de inre 

drivkrafterna (Landström, 2010, 40-41, 279). Karaktärsdragen varierar markant mellan 

entreprenörer och icke-entreprenörer, där entreprenören anser sig ha kontroll över situationer, 

medan icke-entreprenörer kan känna i motsvarande situationer att de inte kan påverka 

situationen, vilket leder till en känsla att de befinner sig i en situation där de inte kan påverka 

situationen. “Locus of control” kan som motiv för sökande efter oberoende vara en stark 

driftkraft. Där entreprenören ständigt söker självständiga vägar för att uppnå sina mål och på 

så sätt undviker är beroenden av andra individer. Inom den analytiskt orienterade forskningen 

anser man även att entreprenörer många gånger visar på högre värden av estetisk känsla och 

konstnärlighet jämfört med andra individer. (Landström, 2010, 64-65; Eklund et.al. 2004, 

651) 

Uppbyggnaden inom den psykologiskt orienterade forskningen ligger på drivkraften och hur 

den påverkar beteendemönster(Landström, 2010, 40-41, 279). Precis som i analytiskt 

orienterad forskning anser man att entreprenören drivs av olika drivkrafter. Men till skillnad 

från analytiskt orienterad forskning så utvecklas dessa drivkrafter på ett tidigt stadium hos 

individen. Drivkrafter orsakas oftast av en händelse från på ett tidigt stadium som formar oss 

till den individ vi utvecklas till (Landström, 2010, 66-67). 
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David McCleland forskade på 1970-talet inom entreprenörers beteende. McClelands 

forskning belyste de mänskliga aspekterna av entreprenörskap vilket var nytt till skillnad från 

tidigare studier som hade fokus på den ekonomiska synvinkeln på entreprenörskap. Genom att 

fokusera på mänskliga beteenden hos entreprenörer ville han förstå hur en entreprenör fattar 

lyckade beslut. (Landström, 2010, 40-41) 

Studier har gjorts med anknytning till entreprenörens generella förmågor. Ett inslag gjort på 

entreprenörer i E24
3
 undersökte man skillnader mellan framgångsrika företagare och 

framgångsrika entreprenörer. Denna studie visade specifika förmågor hos en entreprenör, 

resultatet visade att entreprenörer har en högre intensiv energi, de är även strategiska och 

duktiga på att bygga relationer samt är mer utmanande och ifrågasättande. Studien visar även 

att entreprenörer i större utsträckning vågar misslyckas samt har problem med byråkratisk 

organisationsstruktur. Slutsatsen tydliggör att entreprenörskap finns inom oss alla men måste 

odlas fram för bästa resultat (Calås-Jonsson, 2013. 28-29). Mentaliteten hos många 

entreprenörer är att om det fel en eller två gånger, så går det bra den tredje gången. Detta 

antyder på att entreprenörer är väldigt optimistiska och visar även förmågor som nyfikenhet 

samt egenläran genom misslyckade projekt (Calås-Jonsson, 2013. 24-25). 

Harrison (2005) beskriver hur vissa individer har bättre förmågor som hjälper personen att bli 

en god entreprenör. Dessa förmågor kan man även se hos många företagsledare i olika 

områden. Förmågor som att våga ta risker, vara nytänkande, tro på sin egen kompetens och 

våga vissa rätt attityd. Dessa förmågor lärs upp med tiden, men för att en människa som har 

varit med och skapat många framgångsrika företag och ökat sin kunskap inom 

affärsmöjligheter innebär det inte garanti för att människan är en god entreprenör. Dessa 

förmågor är något en entreprenör har. Men det innebär inte att entreprenör är något man är. 

Entreprenörsforskningen förefaller ha pendlat mellan dessa två föreställningar under 

åtminstone de senaste två decennierna från Scott och Shaver´s forskning. Dessa forskare 

förefaller ha inslag från båda föreställningarna till entreprenörskap.  

2.3 Entreprenörskap som förvärvad förmåga 

Scott och Shaver var två forskare som under 1990-talet studerat beteendevetenskap med 

inriktning på entreprenörer och entreprenörskap. De ansåg att entreprenörens beteende kunde 

sammanfattas inom två huvudområden. Det första och det viktigaste var fokus på individen 

som påminner om psykoanalysen där de beskriver olika drag som målar upp entreprenören 

som individ. Egenskaper som ingår i detta område kan vara högre förmåga av estetisk och 

konstnärliga talanger. (Scott, Shaver, 1991. 23 - 27) 

 

                                                 
3
 ”Sådan är en entreprenör” 2010 – 01 – 09  
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I det andra området, ligger fokus på självtillit där de båda forskarna anser att olika personer 

och händelser motiverar en individ till att bli en entreprenör. De anser att en entreprenör 

bygger upp motivation och kunskap för att hantera olika situationer under sin livslängd. Dessa 

kunskaper kan entreprenören utveckla fram antingen genom andra individer som 

entreprenören många gånger har som förebilder. Vid tidig ålder kan föräldrar förekomma som 

förebilder och med tiden utvecklas det även till lärare och professorer i skolan. Andra sätt kan 

vara att entreprenören lär sig själv genom olika lyckade och misslyckade i att försöka uppnå 

olika mål. Motivationen byggs många gånger upp genom att individen tror på sin ide. Vilket 

motiverar individen att studera och fördjupa sig ännu mer i sin ide för att få kontroll över 

situationen (Landstöm, 2000, 70-71). 

 

Till sist nämner Scott och Shaver fokus på individens fria val där de anser att även om 

individen har många förebilder och kunskap inom ett ämne, så är det ändå inte så lätt för 

individen att starta ett företag. Inom det fria valet finns tre delar som har stor betydelse, där 

attityden till beteendet är en huvudroll. Detta innebär att det trots förebilder och kunskap inte  

är möjligt att starta och driva ett företag om individen inte tror att detta kan leda till fördelar.  

Forskningen anser också att sociala normer är en viktig del och att individens omgivnings 

spelar en avgörande roll när det gäller att besluta om att starta eget företag. Ytterligare en 

aspekt som forskningen lyfter fram är att ju mer kontroll individen känner att den har inom 

sitt affärsområde desto lättare har individen att finna motivation till att starta ett eget företag 

(Scott, Shaver, 1991. 26 – 35). 

 

 
Figur 1.1 s 

Landström 2000, s73. 

Jonas Gustafsson anser i sin artikel (esbri.se, 2003) att en entreprenör inte är en ny typ av 

människa. Han tar som exempel Columbus när han sålde sin idé, att resa till Asien via 

Atlanten. Han presenterade sin idé som en affärsidé och investering, till det Spanska hovet. 

Columbus entreprenörskap spelade stor roll för det spanska samhället, eftersom hans idé 

tillbringade guld och rikedomar till Spanien. Detta är ett bra exempel på hur entreprenörskap 

kan påverka ett samhälle. Det finns oenigheter inom forskningen om hur entreprenörskap 

påverkar samhällets ekonomi. 

Attityd till 

beteendet

Attityd till 
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Syftet med forskning kring området entreprenörsbeteende är att identifiera förmågor hos 

individer som tenderar att visa entreprenöriella talanger. Forskningen visar relativt lite hur 

individens förmågor påverkas på grund av att de olika resultaten som man har åstadkommit, 

och därför lett till att studierna är långt ifrån entydiga. Vi anser att det är väsentligt att på ett 

medvetet och tydligt sätt utgå från den ena eller andra föreställningen, där vi valt att utgå ifrån 

att entreprenörer har vissa förmågor som kan förvärvas genom erfarenheter. Vi söker således 

inte efter biologiska eller psykologiska förklaringar utan sociala och kulturella förklaringar till 

vad som kan påverka en individ till att förvärva de förmågor som förknippas med 

entreprenörskap. 

3 Teoretisk referensram 

3.1 Faktorer som påverkar utvecklande av entreprenörskap  

 

Historiskt sätt kan man se att entreprenörsforskningen gått från ordet entreprenör, till 

fördjupning inom risker med ekonomisk bakgrund till beteendeforskning för avbildning av 

entreprenören som person. Vi vill i vår studie fokusera på erfarenheter och hur dessa påverkar 

förmågorna hos entreprenörer, samt öka förståelsen för entreprenörens livserfarenheter och 

vilken betydelse de har. Dessa förmågor hoppas vi få bättre förståelse för, genom att fokusera 

på nedanstående områden som i litteraturen framstår som relevanta för att kunna utöva ett 

entreprenörskap. Dessa förmågor är: Utbildning, Erfarenhet och Kontaktnät.  

Litteraturen menar att man skapar olika typer av resurser; kunskap genom utbildning, 

erfarenheter genom yrkesarbete, kontakter genom nätverk 

(Politis, 2005. Landström, 2000, 109-111. Landström, 2000, 22. Johannisson, 1992). 

3.2 Entreprenörens utbildning 

Vår utgångspunkt är att förmågor utvecklas via erfarenheter. Genom att arbeta med 

entreprenörskap i tidig ålder kan det exempelvis ge ungdomar fördelar för framtida 

karriärförhållanden. Motivet till att låta skolor arbeta med entreprenörskap är att det förstärker 

ungdomarnas självtillit genom att låta ungdomarna vara nytänkande samt koppla kunskaper 

med erfarenheter ger det fördelar både hos individen men också inom samhällsutveckling 

(ltu.se). Enligt Johannisson (1992, 135 - 136) finns studier som visar på att personer som blir 

entreprenörer väljer att återuppta sina studier. Entreprenörer väljer utbildning utifrån vad för 

kunskaper som entreprenören anser behöver för att bredda sitt perspektiv för den bransch de 

väljer att vara verksamma inom. Dock anser Johannisson att den bästa kompetensen skaffar 

man bäst genom utövning sitt entreprenörskap, med lyckade och misslyckade mål  
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3.3 Entreprenörens tidigare erfarenheter 

Johannisson (1992) tar upp entreprenörer och deras motiv till vad det var som drev dem till att 

bli entreprenörer. De olika motiven var bland annat för att det är roligt, för att entreprenör i 

fråga ville hävda och pröva sina förmågor, samt att det fanns ett stort allmänt intresse för 

affärer. Andra motiv kan vara att entreprenör ser nya möjligheter och en marknad i en 

produkt, som kan tillbringa affärsmöjligheter. 

Familjebakgrund och uppväxt är två väsentliga faktorer som formar entreprenören och som i 

sin tur formar entreprenörskapet.  Entreprenörens uppväxt har också en effekt på 

entreprenörskapet, exempelvis att växa upp i en företagsmiljö där arbete och fritid inte skiljer 

sig åt. Genom att inte skilja mellan arbete och fritid utvecklas en livsstil hos entreprenören i 

tidig ålder. Ett bra exempel på hur familj och uppväxt inverkar på en individ kan vara dåliga 

ekonomiska förhållanden, som leder till en stark längtan efter att “lyckas” I senare stadie. 

(Johannison 1992, 134-135) Professorns Politis på Lunds universitet, anser att man ska pröva 

på flera olika roller inom sin yrkeskarriär. Genom att börja längst ner inom en organisation 

och jobba sig uppåt till högre positioner skapas goda erfarenheter. Många väljer därefter att gå 

sin egen väg efter att de känner att de har goda chefers erfarenheter samt de kompetenser som 

krävs. Politis poängterar att entreprenörskap är en livslång läroprocess, genom ett bredare 

perspektiv genom att förstå och hantera utvecklingen. Fördelen med att pröva på flera olika 

roller är att det ger olika erfarenheter, som kan omvandlas till kunskaper genom att 

entreprenören reflekterar över erfarenheterna. Men det något som man måste odla fram, 

menar Politis. (esbri.se, 2005) 

3.4 Kontaktnät 

För en entreprenör är kontaktnätet en viktig faktor menar Landström (2000). Skickliga 

egenskaper inom de sociala sammanhangen kan tillbringa fördelar inom affärsmässig 

relationer och där med öka möjligheterna för bättre affärs åtaganden. Genom att en 

entreprenör har många individer inom sitt nätverk skapar det ett användarvärde som ger nya 

affärsmöjligheter genom nya idéer. Ett stort kontaknät kan ge fördelar som självtillit genom 

att entreprenören får möjlighet att få feedback och stöd av sina kontakter. Detta görs fram för 

allt genom kommunikation i det personliga nätverket. Kontaktnätet utvidgas ständigt genom 

nya affärsförbindelser, men det är först efter att man har startat sin verksamhet samt har 

erfarenhet som entreprenören blir en intressant som samtalspartner hos andra entreprenörer. 

(Landström 2000, 109-111) 

Enligt nätverkskonsulten Johny Alm kan man dela upp sitt nätverk i två delar, det privata 

närverket som innehåller vänner, familj och släktingar, samt det professionella nätverket som 

innehåller kunder, konsulter, och leverantörer. Att vara bekant med en grupp individer ökar 

chansen för att dessa människor även känner varandra från annat håll. Detta gör att hela 

entreprenörens kontaktnät blir sammankopplat (nkja.se 1999). Entreprenören grundar sitt 

kontaktnät på sitt behov utifrån det stödet och den information entreprenören söker efter. 

Kontaktnätet underlättar till att entreprenören får det lättare att kunna etablera sin verksamhet 

(nkja.se 1999).
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4 Metod 

Inom ramen för metodkapitlet kommer vi att beskriva olika synsätt, angreppssätt samt 

vetenskapliga ansatser som vi kommer att använda oss av. Vi kommer vidare presenterar 

vårt val av metod, urval samt underökningens tillvägagångssätt. 

 

Uppsatsen genomfördes genom en kvalitativ metod. Anledningen till att vi inte valt att skriva 

på ett kvantitativt sätt är att, den används mer vid mätningar med hjälp av matematik och 

statistiska undersökningar. Detta skulle innebära att vi hade behövt undersöka ett stort antal 

människor och dra slutsatser från det. Vår bedömning är att en kvalitativ forskning baserade 

på de intervjuer vi gjort, lämpar sig bättre för oss. Därför bestämde vi oss för att göra en 

kvalitativ forskning och basera slutsatsen på de intervjuer vi har gjort.  

 

Syftet med forskningen är att vi från enskilda entreprenörers perspektiv vill få bättre förståelse 

för vilka faktorer som kan ha haft betydelse för att utvecklas till entreprenör. Studien handlar 

om att urskilja faktorer som kan ha haft betydelse för entreprenören. Vi vet inte tillräckligt 

mycket om vilka dessa är ännu för att undersöka hur vanliga olika faktorer kan vara i en större 

population, vilket skulle varit en lämplig fråga för en kvantitativ ansats (Bryman 2011, 361-

368). 

 

Vår studie utgår ifrån ett hermeneutiskt perspektiv vilket innebär att vi som forskare skall 

göra en tolkning av intervjusvaren hur ett mänskligt, socialt och kulturellt sammanhang 

(Bryman 2011, 507-508). Hermeneutik bygger på att tolka och utgå från erfarenheter och på 

så sätt komma fram till en tolkning och beskrivning av aktörens agerande i ett socialt 

sammanhang (Bryman 2011, 32-35).  

 

I vår empiriska datainsamling använder vi oss av primärdata insamlad genom fem utförda 

intervjuer. Respondenterna betraktas som entreprenörer, baserat på att de har varit verksamma 

i minst tre år samt startat minst två verksamheter. Vi har valt att utföra fem intervjuer då vi 

eftersöker djupare förståelse för området, vilket inte skulle vara lika möjligt vid 

enkätundersökningar. Vi valde att framställa intervjuerna på ett narrativt sätt som innebär att 

vi utförde intervjuerna i berättelseform. Detta gjorde vi för att vi ville åtskaldigöra deras 

livsberättelser samt för att vi anser att de skulle vara tråkigt för läsaren att bara läsa frågorna 

och svaren som respondenterna besvarar. Därefter valde vi att strukturerna analyserna med 

hjälp utav vårat analysverktyg på ett mer traditionellt sätt. 

 

Sättet vi valt att framställa empiristrukturen på är att vi valde att ta varje respondent för sig, 

och dela in dennes intervju i olika områden. Där vi börjar med en presentation av 

respondenten, vi beskriver respondenter samt dennes nuvarande position och verksamhet. Vi 

följer upp presentationen med utbildning där vi beskriver respondents utbildning samt hur den 

är kopplad till dennes verksamhet. Därefter följer en beskrivning av respondentens 
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erfarenheter att beskriva respondents erfarenhet där vi beskriver vilka erfarenheter i form av 

tidigare arbeten samt hur dessa påverkat respondenten och dennes verksamhet. Slutligen tar vi 

upp kontaktnät hos respondenten samt beskriver vilka fördelar detta kontaktnät tillbringar 

samt hur respondenten utvecklar sitt kontaktnät.   

4.1 Deltagare och Datainsamling 

Vi har använt oss av intervjuer med entreprenörer för att få en bättre förståelse på hur de 

tänker och agerar i vardagliga situationer. På detta sätt får vi större inblick i entreprenörers 

förmågor och erfarenheter och kan genomföra vår undersökning. 

För att finna våra intervjuobjekt använder vi oss till organisationer så som Drivhuset i Borås, 

ESBRI, tidigmorgon.se. Där vi kunde hitta olika entreprenörers kontaktuppgifter och på så 

sätt kunde vi hitta relevanta entreprenörer. Vi har också varit i kontakt med Marie Sjövall på 

näringslivsenheten, Västra Götalandsregionen där hon tipsade om olika 

entreprenörskapsforum.  

Vi genomförde semistrukturerade intervjuer utifrån en intervjuguide som bygger på 

analysmodellen. Avsikten var att få kunskap om hur respondenten ser på sina livserfarenheter 

för att kunna utvecklas till entreprenör. Respondenterna fick svara fritt på frågorna och vi 

sammankopplade frågorna utefter respondentens arbetsförhållanden. Vi började med att ställa 

frågor från vår frågeguide som vi skapade utifrån vår teoretiska referensram. Från svaren 

ställde följdfrågor som kunde föra samtalet vidare på fler relevanta aspekter (Bryman, 2011, 

ss. 13 – 23). 

Vi genomförde intervjuerna på respektive företag. Vi tillhandahöll inte våra frågor i förväg, 

detta för att få deras spontana svar som kan antas spegla deras erfarenheter på ett bättre sätt. 

Jämfört med om de fått materialet i förväg, då kanske de hade hunnit gör 

efterhandskonstruktioner som framstår som att de agerat mer rationellt än de egentligen gjort. 

Vi bandade samtliga intervjuer efter respondenternas medgivande samt antecknade vad som 

sades och gjordes under intervjuerna. Vi organiserade oss på så sätt att en av oss fokuserade 

på att anteckna svaren medan den andre ställde frågorna och styrde själva intervjun. Vi var 

båda intresserade på vad respondenten sa och hur de svarade på frågorna. Genom att vara 

uppmärksam svaren kunde vi ställa intressanta följdfrågor (Bryman, 2011, ss. 19 – 29).  

Genom att endast göra två intervjuer i veckan blev det lättare för oss att kunna transkribera 

intervjuerna och få tydligare empiri material. Allt eftersom intervjuerna blev färdiga 

sammanställde vi dem i narrativ form. Intervjuerna förs som en dialog så att svaren blev 

flytande. (Bryman, 2011, ss. 527). 
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4.2 Dataanalys 

 

Våra intervjuer genomfördes på fem individer som vi betraktar som entreprenörer baserat på 

hur länge de har varit verksamma samt hur många verksamheter de har grundat.  

Tre av respondenterna valde att uppge sitt namn och sina verksamheter, medan två ville vara 

anonyma och inte namnge varken sig själva eller deras verksamheter, detta av personliga skäl 

därför valde vi att ge dessa två alias istället. Tre intervjuer tog plats på respektive 

verksamheter i Göteborg, medan en tog plats hos entreprenörens kund i Trollhättan och den 

sista tog plats i Mjölby. Vi skrev ut frågorna i förväg och använde dem under intervjuerna, vi 

använde oss även av bandspelare med respondenternas godkännande. Vi valde även att 

använda oss av en bärbar dator för att kunna anteckna så mycket som möjligt under intervjun.  

 

Vi valde att banda intervjuerna så att vi skulle kunna lyssna på dem igen om vi inte hann 

anteckna ner allt på datorn.  Efter intervjuerna satte vi oss ner direkt och transiterade 

intervjuerna, detta gjorde vi eftersom att vi ville transkribera varje intervju medan de 

fortfarande var färska i huvudet. Vi var rädda att vi skulle missa viktig information i form av 

uppfattningar som inte skulle kunna tas med på bandet. Därför valde vi att göra transiteringen 

så snabbt som möjligt för att försäkra oss om att vi fått med varje liten detalj. Våra intervjuer 

valde vi att skriva i narrativ form. Anledningen till detta är att vi ville få en intressant men 

också en underhållande studie att läsa. Vilket vi tror vi hade förlorat på om vi sammanställde 

intervjuerna i punktform.  

 

Eftersom vi vet att respondenterna kan ändra sina svar under intervjuernas gång beroende på 

vårt beteende, valde vi att vara så neutrala som möjligt och ställde nästa fråga först efter att 

respondenterna känt att de är nöjda med svaret. 

Detta för att respondenterna skall känna sig så bekväma som möjligt och att de inte skall 

uppfatta oss som partiska mot någon uppfattning. Vi är också medvetna om att 

respondenterna många gånger har svårt att uppfatta sig själva som objektiva. Därför vet vi att 

svaren på frågorna kan vara besvarade på hur entreprenören uppfattar sig själv, jämfört med 

hur personen, egentligen är som individ. 

 

4.3 Reflektion över tillförlitlighet 

 

Våra respondenter är utsprida över mellersta Sverige, skälet till detta är helt enkelt att vi fick 

svårt att hitta entreprenörer. De flesta entreprenör vi kontaktade förklarade att de var upptagna 

mitt i sommar kampanjer vilket gjorde att de inte hade tid för att medverka i intervjuer. 

Konsekvensen blev att vi tyvärr fick nöja oss med fem stycken jämfört med det tänkta tio 

stycken.  
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Eftersom vi bara har fem stycken respondenter, valde vi istället att göra djup analyser då vi 

anser vi strävar efter kvalitet före kvantitet. Vi är även medvetna om att vi bara har med en 

kvinnlig entreprenör. Skälet till detta är att de flesta entreprenörer som passade in på vår 

studie, var av manligt kön.  

 

Vi är även angelägna om att respondenterna är verksamma inom olika branscher. Detta ser vi 

som en fördel då vår studie inte går ut på att studera olika entreprenörers branscher, utan 

studien går ut på att belysa erfarenheter som är väsentliga för en entreprenör.  

 

Att använda en bandspelare och att direkt transkribera intervjuerna hjälpte oss att kontrollera 

att alla efterfrågade detaljer fanns med samt att vi inte missat något under själva intervjun. 

Detta hjälpte oss med att vi känner att vi fått med allt i detaljnivå, allt från egna uppfattningar 

till väsentliga ord som vi missade under själva intervjun. Att kunna utföra intervjuerna hos 

respektive respondent upplevdes mer trygghet och gav dem möjlighet att svara på frågorna på 

ett mer avslappnat sätt.  

 

5 Empiri 

5.1 Intervju med Peter Ljung 

5.1.1 Presentation 

Peter Ljung, 49 år, driver idag företaget Nordway Store som bildades 2008. Affärsverksamhet 

utgörs av service och support av IT produkter och består av 30 butiker runt om i landet. Under 

de åren Peter Ljung varit verksam har han fått utmärkelser som bland annat ”Årets 

Entreprenör” samt ”Årets Företagare” år 2010. 

5.1.2 Utbildning 

Efter nio år i grundskola valde Peter att börja arbeta istället för att fortsätta med studier. Efter 

två år som verkstadsarbetare bestämde sig Peter för att göra grundläggande militär utbildning 

och efter genomförd utbildning valde Peter att återgå till sitt gamla jobb. Med tiden växte 

suget efter studier. Efter fyra år bestämde sig han för att vidareutbilda sig i form av 

komplettering av gymnasieutbildning med inriktning inom el och tele, detta innebar att han 

fick grundläggande kunskaper inom datateknik samt hemelektronik.  

5.1.3 Tidigare erfarenheter 

Efter sin utbildning valde Peter att fortsätta sina studier med grundläggande data kurser som 

skulle komma till användning för hans framtida affärsverksamhet. År 1993 valde Peter att 

starta sin första verksamhet. Affärsidé gick ut på att återförsälja komponenter samt data 

produktion, det som gjorde Peters företag så unikt var att det var det första företaget i Sverige 

som hade tecknat avtal med Microsoft och produkten Microsoft 95. Med 45 st anställda och 

en produktion på ca tiotusen datorer om året, rankades hans företag som tredje största företag 
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i Sverige på slutet av 1990-talet. Hans framgång gav honom möjligheten att köpa upp hans 

distributör ”Lite kaxigt kan man säga, det var ungefär som en grabb som går till kiosken och 

köper godis, och istället köpte jag kiosken”
4
. År 2004 valde Peter att göra en satsning på att 

växa, detta gjorde att verksamheten rent omsättningsmässigt blev den största någonsin för 

honom år 2006. Detta ledde även till att Peters verksamhet tilldelades LG`s utmärkelse ”årets 

distributör”.  

Anledningen till att Peter valde att bli entreprenör var längtan efter att få vara självständig, 

och kunna fatta egna beslut. Han var även rädd att han skulle bli kvar i verkstaden resten av 

sitt liv. Därför valde han att agera och startade något nytt. Han såg även potential i 

datavärlden vilket motiverade honom allt mer. Han ville även bevisa för sig själv och andra att 

han klarar av att ta tag i saker och utföra dem. Men han erkänner även att sättet att göra affärer 

och tjäna pengar alltid fascinerat honom. Hans vision har alltid varit att jobba hårt och för att 

få det bra, men han nämnde även att hans arbetsvilja och innovation utvecklades först vid 

tjugoårs åldern. 

Peter anser att man inte bör vara en viktigpetter som inte kan erkänna att man inte kan allt. 

Peter anser att dessa aspekter gav honom fördelar i olika affärshandlingar, han nämner även 

att han alltid varit väldigt självsäker och detta anser han har framkommit i hans sätt att 

förhandla. En annan förmåga som han tror har gett honom fördelar är att kunna ta små idéer 

och sätta samman dem till hans egna idéer. 

Att vara modig och våga ta risker anser Peter vara en nödvändig förmåga för att kunna 

utvecklas, han vet att många inte vågar starta eget eftersom det inte finns några garantier. Men 

han påpekar även att man måste våga lämna sin trygghetszon. Som ung spelade Peter i ett 

band och stod ofta på scen, detta tror han har hjälpt honom att lämna sin trygghetszon, och 

kunna vara mer öppen och våga ta kontakt med nya människor, och på så sätt skapa ett 

breddar kontaktnät. Peter menar att genom bara av att vara sig själv så löser sig allt, att träffa 

nya människor är alltid svårt i början men med lite humor och själv ironi så kan man komma 

långt. 

5.1.4 Kontaktnät 

En väsentlig faktor för en entreprenörs framgång, ligger i hans kontaktnät anser Peter. Att 

kunna diskutera och utveckla idéer med individer inom ens nätverk är till en stor fördel.  Han 

menar att han själv inte ser någon skillnad på jobb och privata kontakter, utan att han gärna 

umgås med båda parterna på fritiden. Han tar som exempel upp hur han blev bjuden på en 

tjänsteresa av sin distributör som resulterade i att Peter köpte upp distributörens verksamhet. 

Enligt Peter så tror att alla människor har något att tillföra. Därför anser han att man måste 

försöka få ut så mycket som möjligt från dem. 

Att jobba i grupp och individuellt tycker Peter har sina egna fördelar, han anser att jobba 

enskilt många gånger är tärande och i längden kan detta få negativa förföljelser, därför är det 
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mer behagligt att jobba i grupp. En annan fördel med att jobba i grupp är att man kan 

diskutera idéer och få snabba svar av gruppen. Däremot tycker Peter att det är skönt att få 

jobba själv ibland, när det kommer till att fatta stora beslut. 

Avslutningsvis så tror Peter att han om tre år kommer att ha utökat sina kedja NordWay Store. 

5.2 Intervju med Erik 

5.2.1 Presentation  

Personen vi intervjuade ville av personliga skäl vara anonym därför valde vi att kalla honom 

Erik. Idag är Erik vd för ett stort internationellt företag, med en bakgrund på många olika 

affärer och affärsverksamheter har han stora erfarenheter som entreprenör och inom 

entreprenörskap. Erik har varit verksam i 28 år och har varit med och grundat tre 

verksamheter, men som han tyvärr inte vill gå in på av personliga skäl.  

5.2.2 Utbildning 

Under uppväxten var det ingen diskussion om han skulle vidareutbilda sig efter gymnasiet 

eller inte, det var en självklarhet. Erik skulle utbilda sig på högskolan, inom något han fann 

intressant. Efter avklarad akademisk utbildning inom ekonomi, under tidig 80 tal insåg Erik 

att datorer började ta allt mer plats i samhället. Han förstod att detta var något som man bör 

satsa på med tanke på det snabbt växande intresset för datateknik. Därför valde han att 

komplettera sina ekonomiska studier med datastudier. 

5.2.3 Tidigare erfarenheter 

Efter avklarade kurser inom datateknik började Erik jobba som säljare av bokförings-, samt 

administrativa system. Han gillade jobbet han hade men med tiden upptäckte han en stor 

affärsmöjlighet inom dataadministration, och datadistribution. Så han valde att efter tre till 

fyra år i företaget, säga upp sig för att starta ett eget företag, i förhoppning om att han skulle 

förbättra något som redan existerar.  Verksamheten gick ut på att återförsälja datatillbehör och 

datautrustning med lägre priser och förbättrad service.  

Erik förklarar att det viktigaste med att starta ett nytt företag är att man måste ha ett gott 

startkapital att börja med så att man har råd att kunna utveckla sin idé. Han förklarar även att 

många unga tyvärr går in i ett entreprenörskap och hoppas på att de skall bli rika direkt, och 

detta tycker han är galet. Erik nämner att hans utbildning spelat en väsentlig roll i hans 

entreprenörskap, men även den erfarenhet han fick som återförsäljare inom 

affärssystembranschen. Detta menar han gav honom den största motivationen till att våga 

samt tro på sin idé. Han förklarar att den bakomliggande faktorn till att han ville starta eget 

var att han ville förverkliga sina idéer, men dessa idéer anser han har tillkommit vid senare år. 

Han förklarar att han som barn inte varit så innovativ. Han påpekar att man som entreprenör 

inte får vara blyg och måste ta för sig om man vill komma någon vart. 

En av Eriks största förmågor tror han är att han har en stark förmåga att omsätta idéer till 

handling och tror att detta har haft en stor påverkan i hans entreprenörskap. Men detta skulle 
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aldrig varit möjligt om han inte varit orädd och inte vågat ta risker. Riskbenägenhet är en 

viktig del inom entreprenörskapet menar Erik, han tycker själv att han själv är lagom 

riskbenägen. Risken medför förutom en risk att förlora något även möjlighet att vinna något 

nytt, och för att minimera risken för att förlora bör man noggrant analysera och försöka räkna 

ut risken. Misslyckande anser Erik är ett måste för att lära sig något men man ska inte sträva 

efter att lära sig utav misslyckande.  

Livet som entreprenör är mer stressfullt än livet som icke-entreprenörer säger Erik. Han 

förklarar att de framförallt första åren var väldigt stressiga för hans del, men med tiden fann 

han olika rutiner och lärde sig att läsa av arbetssituationer mycket lättare. Men trots detta är 

känslan av att åstadkomma något större den största drivkraften, vilket gör att han väljer att 

fortsätta istället för att ge upp. Hans vision för verksamheten är att bli rikstäckande med 

kunder över hela landet.  

Erik är en person som försöker se det positiva i det negativa, han nämner att hans verksamhet 

har varit nära att gå i konkurs men att de lyckats vända på det och idag är de inte i riskzonen 

längre. Han förklarar att en av hans största förmågor är att han är väldigt förändringsbenägen, 

tack vare många oförväntade förändringar blev Erik allt mer skicklig på att förutspå nya 

förändringar. Men för att göra detta krävs en stark viljestyrka, som han även anser är en annan 

av hans större förmågor. Han kopplar sina förmågor till hans föräldrar som hela tiden var 

aktiva inom inom olika projekt, detta tror Erik har påverkat hans entreprenörskap på ett 

positivt sätt. Hans föräldrar var båda välutbildade och sociala samt väldigt engagerade.  

5.2.4 Kontaktnät 

Kontakter skapar man lättats genom potentiella kunder menar Erik, han menar att det kan ske 

på olika sätt. Genom att vara social och söka sig till olika grupper, mässor samt människor 

man är bekant med så skapar man sitt kontaktnät. Att ha vara socialt kompetent samt kunnig 

inom sitt område är två viktiga erfarenheter men också att man har en förmåga av att känna av 

människor och människotyper ger stora fördelar menar Erik. Ett brett nätverk menar Erik är 

ett måste om man vill öka sina chanser för att sprida sitt budskap samt nå ut till fler kunder. 

Genom att tänka på dessa punkter ökar man sitt kontaktnät men man måste även veta hur och 

vart man skall leta för att nå ut till sina kunder. Erik avslutar med att förklara att han ser sig 

själv utveckla sin verksamhet allt mer det kommande tre åren.   

5.3 Intervju med Yaron Wertheim 

5.3.1 Presentation 

 

Yaron Wertheim, 43 år, driver idag tjänsteföretaget WeSale Sweden AB som utvecklar 

molntjänster inom mail, backup samt telefonilösningar.  
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5.3.2 Utbildning 

Efter grundskolan valde Wertheim att studera naturvetenskap på gymnasiet, men det svaga 

intresset för området gjorde att han snabbt bytte till el och tele. Med utökade kunskaper inom 

el och tele kände Wertheim att det var dags att vidareutbilda sig inom datorteknik. Så Yaron 

komplittera sina studier teknisk data med på högskolan. Efter avklarad utbildning 

kompletterade han sina studier med fristående kurser i matematik. Genom åren har han även 

gått flera ledarskapsutbildningar samt säljutbildningar som han tycker har hjälpt honom i sitt 

entreprenörskap. 

5.3.3 Tidigare erfarenheter 

Redan vid tretton års ålder hade Yaron ett stort intresse för teknik, han minns mycket väl hans 

första dator och hur han vid köpet av denna bestämde sig för att han en dag skulle jobba inom 

IT/data branschen. Han var redan bestämd för vad han ville hålla på med som vuxen, dock 

anser han att hans innovativa förmåga utvecklades först efter hans utbildning. Efter avklarade 

studier fick Yaron jobb som datatekniker på företaget WasaData som även var samma ställe 

som han för första gången köpte sin första dator på. Efter en tid på WasaData fick han 

erbjudandet att bli butiksansvarig för en ny öppnad butik i Linköping. Detta ledde till att 

Yaron började sälja allt mer produkter och fick ett intresse för affärsverksamhet. Efter att ha 

jobbat mycket med en specifik distributör blev han erbjuden att börja jobba hos distributören 

istället, som tekniker, vilket han tackade ja till. Direkt visade Yaron framfötterna genom goda 

talanger inom sälj samt support. Men efter ett tag valde Yaron att gå från support och sälj till 

enbart sälj. Med stora säljerfarenheter och en drivkraft inom utveckling valde Yaron 

tillsammans med två andra kompanjoner att istället gå sin egna väg och starta eget i 

Linköping, där de koncentrerade sig på distribution av komponenter, skrivare, projektorer 

samt andra hårdvaror. Yaron påpekar att det viktigaste vid uppstarten av sitt företag var att lära 

känna marknadsbehovet och kunna komma med lösningar till kundernas problem. Idag 

fokuserar Yaron på försäljning av tjänster istället för försäljning av hårdvaror, den idén dök 

upp vid en sammanslagning av ett företag, där ett behov av en gemensam telefonväxel gav 

Yaron en djupare syn på affärsmöjligheter inom molntjänster och telefonilösningar. I dags 

läget känner Yaron att verksamheten är fullständigt etablerad men nämner också att de tog 

honom ca två år, innan han kunde hade en stabil kundbas. 

En av Yarons förmågor som han värderar högt är hans förmåga att kunna sälja, att kunna 

väcka ett intresse samt kunna få kunden att känna sig värdefull. Detta tror han att han har haft 

lättare att göra eftersom han är envis och inte ger sig för än han har lyckats. Han tycker även 

att han är väldigt social som person, och ofta har lätt att kommunicera med potentiella kunder. 

Han tycker att bemötandet av människor är en väsentlig del i entreprenörskapet, det är viktigt 

att man tar sin tid och lyssnar på vad människor tycker och tänker. Men samtidigt måste man 

ha ett öga för detaljer.  

Yaron menar att han alltid varit en entreprenör, och han tror inte att man blir en entreprenör, 

utan att man antingen är det eller inte. Som exempel tar Yaron upp när han jobbade inom 

distributionsverksamheten och där ägaren inte vill växa. Yaron klarade inte av att vara kvar i 
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företaget utan få utvecklas och gå framåt, därför valde han att starta eget och detta är en 

entreprenörs kännetecken menar Yaron. Däremot tror han att man kan vidareutveckla sitt 

entreprenörskap med hjälp utav erfarenheter.  

En av anledningen till att Yaron nått framgång anser han ligger i hans syn på arbete, han 

nämner att man måste kunna jobba långa pass, och ibland även dygnet runt. För att uppnå 

önskat resultat ”det finns inga genvägar till att lyckas”
5
. 

En av de största fördelarna med entreprenörskap är att få vara och göra vad man vill. Men det 

kan också vara till något negativt, då detta kan leda till att man begår fel. Dock måste man 

ändå se misstag och misslyckande som något som för med sig framtida förbättrade 

möjligheter, i form av att man inte gör om det menar Yaron. Men enda sättet att försäkra sig 

om att man inte kommer göra om det, är att man verkligen analyserar och förstår, varför det 

blev som det blev. Det händer även att han väljer att fråga kunder vid misslyckade 

försäljningar varför de valde att inte handla, för att få deras syn på affären och på så sätt 

komma på en bättre lösning.  

5.3.4 Kontaktnät 

En av de viktigaste nycklarna till ett framgångsrikt entreprenörskap ligger i nätverket menar 

Yaron. Han förklarar att han många gånger kan ringa olika kontakter när han har funderingar, 

och kan diskutera olika idéer och tanker kring dem. Han tycker även att man inte enbart som 

entreprenör utan som människa alltid bör ha en god attityd gentemot sina medmänniskor. Han 

berättar att han många gånger får agera lärare inom sitt kontaktnät. Det händer att både 

affärskontakter men också privata kontakter ringer upp honom och frågar om hjälp vid 

exempelvis bokföring. Avslutningsvis förklarar Yaron att han lyckats höja sina priser i sin 

distributionsverksamhet och ändå få kunder att återkomma tack vare sitt uppförande och 

bemötande av kunder.  

 

5.4 Intervju med Daniel Johnsson 

5.4.1 Presentation 

Daniel Johnsson är VD på CapTech distribution AB, som är ett grossistföretag med en 

omsättning på 1,4 miljarder. Företaget har 140 anställda. Verksamhet är indelad i tre sektorer, 

IT distribution av hårdvara som omsätter 1 miljard. Det första området är Entertainment med 

inriktning på DVD filmer som etablerades 2002. Anledningen till att Daniel startade 

Entertainment avdelningen med fokus på DVD filmer, var att Daniel såg en möjlighet inom 

en grossistfirma som hade lite ekonomiska problem. Där av bestämde Daniel sig för att köpa 

upp företaget och gjorde den till en del av CapTech. Det andra området som etablerades 2007, 

fokuserar inom AW projektorer samt storskärmar till konferensrum. Det tredje och sista 

området som etablerades mellan år 2011 och 2012 har i fokus på försäljning av Microsofts 
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Xbox konsol samt tillbehör och spel. Daniel anser att han aldrig varit så innovativ som varken 

barn eller vuxen, dock ser han sig själv som en problemlösare som gillar utmaningar.  

Utöver CapTech är Daniel delägare på Inet data, vars verksamhet är inriktad på försäljning av 

datorer, komponenter, tillbehör och hemelektronik. Inet omsätter idag ca 500 miljoner och har 

5 butiker med ett femtio tal anställda. Daniel är även ägare av ett produktionsbolag som vid 

namn FactorDesign som tillverkar datordelar och säljs över hela världen. 

5.4.2 Utbildning 

Förutom grundskolan har Daniel en tre årig teknisk utbildning med inriktning på elektronik. 

Efter gymnasiet började han studera på handelshögskolan i Göteborg där han läste till 

civilingenjör, samtidigt som han läste civilekonom. Under sina studier jobbade Daniel även på 

en datorbutik som säljare. Efter att ha avklarat grundläggande militärutbildning, insåg han att 

han måste lugna sig, och därför lade han ner sina studier inom civilekonom, och istället bara 

fokuserade på civilingenjörslinjen. 

5.4.3 Tidigare erfarenheter 

Efter att ha avklarat sitt examensarbete, började han jobba mer och mer inom datorbutiken, 

detta ledde till att han aldrig slutförde sin examen. Men eftersom att han hade jobbat inom 

datorbutiken en längre tid fick han ett erbjudande att köpa in sig i bolaget av ägaren till 

butiken, och det var ett erbjudande som Daniel snabbt tackade ja till.  

Anledningen till att Daniel startade sin verksamhet var en ren slump, det blev som det blev 

menar han. Han anser att han som person passar bättre som entreprenör, eftersom han har ett 

stort intresse för att arbeta. Att hitta rätt personal samt de ekonomiska marginalerna inom 

branschen menar Daniel var två svårigheter han stötte på i starten av hans verksamhet. Själva 

etableringen utav CapTech gick relativt fort, Anledningen till att det gick fort anser han ligger 

i hårt arbete samt lite flyt. Han nämner att de teoretiska delarna han lärde sig i skolan inte 

varit till större nytta, dock menar han att den erfarenheten han tog med sig från sitt första jobb, 

samt de erfarenheterna han fick från ett fält uppdrag där han utbildade andra, gjorde att han 

fick större kunskap om marknaden.  

En viktig förmåga som Daniel anser sig ha är en känsla av otröttlighet. Han menar att han, 

genom att se allt från grunden, med en positiv syn gör att han blir mer motiverad och mindre 

trött. Han tycker även att hans intresse för att analysera saker gjort att han fått bredare 

kunskap som har gjort att han bättre ser helheten på olika affärer. Han tror att valet av att 

studera civilekonom gjort att han haft det enklare att både starta och utveckla sitt företag, han 

nämner speciellt kurser inom aktiebolag och bokföring.  

Som person tar Daniel relativt många risker dock bör de vara kalkylerade risker. På så sätt kan 

han få en ungefärlig bild av vad denna risk kan medföra samt vilka konsekvenser som kan 

upphöra. Men en viktig del i risktagande är att man aldrig bör ta fler risker än vad man kan 

hantera säger Daniel.  
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Daniel anser inte att det är livet som entreprenör som gjort att han jobbar så mycket, han tror 

att det har med hans personlighet att göra. Han tar som exempel att även om han hade varit 

anställd, hade gärna önskat att få jobba mer än bara ordinarie tider. Anledningen till detta är 

att Daniel ser arbete som en stor del av livet, så varför inte göra någonting vettigt utav det 

säger Daniel. Han tror att många inte vågar ta chansen att starta eget på grund av rädslan för 

misslyckande, men han själv anser att misslyckande är en nyttig del av lärdom och en del av 

entreprenörskapet.  

 

En tydlig affärsmodell och ett bra jobb bakom gör att man får större chans att uppnå sina mål, 

han tror starkt på att rätt person med rätt förutsättningar skapar rätt driv i företaget för att 

uppnå målen. Han anser att hans företag inte sysslar med rocketscience utan med något 

väldigt simpelt som givit framgångar. Genom att arbeta simpelt och använda sig utav 

dynamiska grupper får man både mer resurser i gruppen, och fler synvinklar på lösningar. 

Daniel som ägare har ett annat driv men också en arbetsfilosofi som går ut på att undvika 

deadlines, detta gör han för att han anser att deadlines skapar stress. För att undvika deadlines 

använder Daniel flera väl strukturerade planer och tillför motivation inom arbetsgruppen för 

att bemöta kundens behov. 

 

En av de stora nackdelarna med entreprenörskapet är att man är inlåst i verksamheten, i form 

av mycket ansvar. Men detta tycker han är på gott och ont, fördelen är att man får bestämma 

över sig själv. Han tog som ett exempel att han kunde välja att gå hem mitt i arbetsdagen, om 

han ville. En annan fördel är att, om det går bra i företaget, så ger det en ekonomisk utdelning. 

Men detta kommer inte gratis, utan det ligger oerhört många timmar i bakom framgången.  

"Det är en jävla taskig timlön om slår ihop alla timmar man har jobbat. Finns lättare sätt att 

tjäna pengar på.". 
6
 

5.4.4 Kontaktnät 

För Daniel är inte nätverket det centrala inom hans verksamhet, han förklarar att han som 

distributör använder sitt nätverk på ett helt annat sätt jämfört med säljare. Han menar att han 

inte behöver jaga återförsäljare utan att de kontaktar honom istället. Däremot är nätverk 

viktigt för Daniel vid behov av nya kunskaper samt affärsmässiga, och praktiska behov. Som 

kan vara svåra att lösa själv. Det kanske viktigaste med hans nätverk är att få möjlighet att ta 

del av andras erfarenhet er i form av misslyckade och lyckade beslut. 

Hans attityd till människor generellt är att alltid vara ödmjuk, samt att alltid försöka lyfta fram 

personens goda egenskaper och samtidigt undertrycka de dåliga egenskaperna. På så vis får 

man en bättre människa menar han. Han punkterar även att man aldrig kan få en människa att 

förändra sitt beteende med hjälp utav en högre lön, utan att man måste hjälpa individen att få 

utvecklas och på så sätt skapar man förutsättningar till för förbättrade förmågor. Men man får 
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inte glömma att det är alltid individen som avgör hur utveckling blir. Avslutningsvis förklarar 

Daniel att han inom tre år vill bli en tuff konkurrent med de störta IT grossisterna. 

5.5 Intervju med Sara 

5.5.1 Presentation 

Personen vi intervjuade ville av personliga skäl vara anonym därför valde vi att kalla henne 

Sara. I nuläget jobbar Sara inom en statlig myndighet där hon har en chefsposition med 

inriktning på tillsyn och kvalitetsarbete. Vi uppfattade henne som en väldigt rak och tydlig 

person genom intervjun. Sara förklarade för oss att hon har en lärarutbildning som hon senare 

kompletterade med olika fristående kurser så som skolledarutbildning, pedagogik, sociologi 

samt didaktik på universitetet.  

5.5.2 Utbildning 

Efter utbildningen började Sara sin karriär som lärare vid en högstadieskola. Tack vare hennes 

utbildning, och ett stort intresse för både utveckling av skolverksamhet och kvalitets 

utveckling, erbjöds hon en chefsposition med fokus på handledning samt kvalitetsutveckling.  

5.5.3 Tidigare erfarenheter 

Sara nämnde att hon aldrig haft som syfte att bli entreprenör som liten, men efter en tid i 

arbetslivet insåg hon att hon var duktig på det hon gjorde, och såg en affärsmöjlighet. Därför 

valde hon att lämna en fast anställning och istället startade en konsult verksamhet, vars 

affärsidé fokuserade konsult med fokus inom verksamhetsutveckling och kvalitetsarbete.  

Hon anser inte att hon var innovativ som barn, utan utvecklade den förmågan på jobbet och i 

hennes verksamhet. Under hennes tid som entreprenör har varit delaktig i flera olika 

etableringar av flera olika verksamheter. Dessa verksamheter har varit inom försäljning av 

tjänstesektorn. Hon anser att hennes konsultverksamhet inte hade varit möjlig om det inte 

hade gjort det val av utbildning som hon hade. Sara har inga tidigare erfarenheter inom 

branschen med undantag för lärare och chefspositionen, dock har hon ett stort intresse av 

verksamhetsutveckling. Tack vare hennes förmågor som att leda andra rätt, prata inför andra 

och fånga deras intresse samt hennes sätt att lära ut och driva frågor, tror hon har givit henne 

fördelar hos kunderna.  

Riskbenägenheten hos Sara är relativt liten menar hon, hon anser att själv entreprenörskapet 

är en risk i sig, men hon påpekar även att intresset för området gör att hon många gånger ser 

förbi riskerna. Anledningen till att hon valde att starta eget var förutom att kunna planera sin 

egen tid, även en längtan efter att kunna försörja sig på något man brinner för. Det som drev 

både verksamheten och Sara framåt var hennes stora intresse för att utbilda samt se 

förändringarna som gör nytta för framtiden. Sara anser att hennes bästa tips efter tio år i 

verksamheten, är att så snabbt som möjligt komma igång med att skaffa kunder och hitta en 

fördjupning som man kan jobba inom, samt hitta personer som är av behov av hennes tjänster.  
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Livet som entreprenör är inte dans på rosor menar Sara, hon förklarar att hon under sin tid 

stött på många svårigheter. Dessa har kunnat vara allt från att hitta kunder, till att hitta 

självtilliten vid uppringning till kunder. Hon tycker själv att hon har lättare att sälja in sina 

tjänster hos kunden genom att genomföra olika presentationer av sina tjänster än att förklaring 

tjänsten över telefon. 

Hennes entreprenörskap har varit långt ifrån fel fri. Hon har många gånger misslyckats med 

olika projekt, men menar även att misslyckande inte alltid leder till erfarenhet. Hon förklarar 

att hon tycker att det är en myt att man bara kan lära sig genom att begå misstag. Hon själv 

tycker att man inte kan skapa erfarenheter om man inte reflekterat över dem innan. Hon anser 

att man lika väl som misslyckande kan lära sig av lyckande projekt, så länge man reflekterar 

över dem och får förståelse för vad som var anledningen till misslyckandet respektive 

lyckande. 

5.5.4 Kontaktnät 

Sara förklarar att hennes kontaktnät bestående av familj och vänner varit till stor hjälp för 

hennes framgång inom verksamheten. Hon nämner sin man som varit den som alltid stöttat 

och uppmuntrat henne till att fortsätta när hon stött på motgångar. Men hon förklarar även att 

hennes verksamhet hänger mycket på relationen till hennes jobbkontakter. Sara skulle vilja 

beskriva sig själv som en väldigt öppen och social person som har lätt för att skapa nya 

kontakter, och detta tror hon är nyckeln till hennes framgång. Denna förmåga anser hon att 

hon fått mycket tack vare sina föräldrar som engagerat sig i hennes liv väldigt mycket som 

barn och alltid uppmuntrat henne till att pröva nya saker. Hennes bästa tips till att skapa ett 

brett nätverk är att våga ta första steget och alltid vara trevlig och tydlig samt duktig på att 

föra en dialog. Hon anser att hennes kontaktnät hjälpt henne i sitt entreprenörskap då hon utan 

dessa inte skulle kunnat hitta nya möjligheter och se aktuella efter frågor. Något som Sara 

värdesätter är att man bör ha en social gemenskap i arbetet, på detta sätt får man bättre 

kommunikation och utvecklar sina idéer på ett bättre sätt, än vad man annars gör ensam. Hon 

avslutar med att skämtsamt säga ”Ensam är inte alltid stark”
7
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6 Analys  

Vår analys presenterar hur väl teorin och empirin stämmer överens. 

6.1 Peter Ljung  

6.1.1 Utbildningens relevans  

Peter valde att efter en tid som verkstadsarbetare komplettera sina studier, då han insåg att han 

inte ville bli kvar på verkstaden i resten av sitt liv. Detta val gav honom iden till att starta eget. 

Vi drar slutsatsen att Peter aldrig var en person som föredrog studera, men som ändå insåg 

innebörden av utbildning. Vi anser baserat på intervjun att Peter har fått stora erfarenheter 

med hjälp utav de kunskaperna han behärskade under studie tiden. Utan dessa grundläggande 

kunskaper hade Peters första verksamhet inte varit möjlig.  

6.1.2 Tidigare erfarenheters relevans 

Peters erfarenheter till en början med var hans utbildning. Utan utbildningen så hade Peter 

inte kunnat förverkliga sin verksamhet som gick ut på att återförsälja komponenter samt data 

produktion. Peters utbildning gav honom tillräcklig erfarenhet för att etablera sin verksamhet. 

I vår intervju med Peter nämner han att han såg även potential i datavärlden. Detta är tecken 

på utbildningens påverkan på hans sätt att se affärsmöjligheter.  

Peter nämner att han alltid har utstrålat en stark självtillit och detta anser vi har hjälpt honom 

att förhandla men även driva sin verksamhet framåt. Peter nämnde under intervjun att han 

som ung spelade i ett band och stod ofta på scen. Denna erfarenhet har tvingat honom att 

lämna sin trygghetszon och utveckla hans självkänsla. Genom att lämna sin trygghetszon och 

våga, så anser vi att detta har gett Peter erfarenheter i form av att våga ta risker. Att våga ta 

innebär också att man är orädd för förändringar och utan förändring kan man inte utvecklas. 

6.1.3 Kontaktnät relevans 

Kontaktnät är betydande resurs för Peters entreprenörskap, vi tror inte att han hade varit lika 

framgångsrik om det inte vore för hans kontaktnät. Vi anser att han sätt att bemöta sitt 

kontaktnät har en avgörande faktorn för hans affärshandlingar. Peter är mycket medveten om 

detta därför tror vi också att han behandlar sina kontakter så väl att han inte ser skillnad på 

sina privata och professionella kontakter.  Utan den sociala förmåga Peter besitter skulle, han 

inte kunna behålla de goda relationerna med sina kontakter och därför skulle chanserna för 

bättre affärsmöjligheter minska. Detta skulle leda till att han inte skulle kunna diskutera och 

utveckla idéer med individer inom hans kontaktnät. Peter säger själv att alla människor har 

något att tillföra och med ett trevligt bemötande så anser vi att man lättare kan få ut mer utav 

relationerna.  
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6.2 Erik 

6.2.1 Utbildningens relevans  

Vi uppfattar Erik som en person som värdesätter skolan väldigt högt. Han nämnde att han som 

ung aldrig tvekat på att högutbildade sig. Vi anser att Eriks ekonomiska samt datorinriktade 

högskoleutbildningar givit honom den kunskap han behövde för att kunna se de 

affärsmöjligheter som existerade inom affärssystembranschen.  

6.2.2 Tidigare erfarenheters relevans 

Erik började sin karriär med att sälja bokföring- och administrativa system i tre till fyra år. 

Under dessa år fick Erik djupare kunskaper inom försäljning och administrativa system. Vi 

anser att denna typ av jobberfarenhet, gjorde det möjligt för Erik att se nya affärsmöjligheter 

inom verksamhetsområdet. Erik nämner även att detta jobb givit honom motivationen och 

tron på sig själv att våga starta eget. Vi tycker också att dessa förmågor har givit Erik en stor 

fördel som han kan ta med sig till sin verksamhet. Erik konstaterar att han inte tar många 

risker. Men vi menar att de risker han tar ger honom erfarenhet oavsett av misslyckade eller 

lyckande beslut. 

Att vara entreprenör och driva sin egen verksamhet anser Erik vara mer stressfullt än livet 

som icke-entreprenörer. Erik menar att han med tiden lärt sig olika rutiner samt hur han ska 

läsa av olika arbetssituationer. Detta anser vi är en bra erfarenhet att ha, för att kunna hantera 

olika arbetssituationer i framtiden.  

Erik nämnde att han verksamhet var nära att gå i konkurs men han vände på det och tog sig ur 

riskzonen. Detta anser vi vara en bra erfarenhet att ha med i även i mörka tider kunna se ljuset 

i tunneln och göra om något negativ till positivt. Erik nämner att han är väldigt 

förändringsvänlig. Detta är enligt oss nästen ett måste inom IT branschen där ny utveckling 

samt uppdateringar sker relativt ofta. Detta anser vi har gett Erik erfarenheter som har gjort 

honom van till snabba förändringar. 

6.2.3 Kontaktnät relevans 

Erik skapade sitt kontaktnät genom potentiella kunder. Erik besitter en stark social kompetens 

som vi anser har hjälpt honom att ska bygga sitt kontaktnät men också hjälpt honom att skapa 

starka relationer till personer som är inom kontaktnätet. Erik anser att hans förmåga att känna 

av människor samt att vara kunnig inom sin bransch gör en mer attraktiv inom kontaktnätet. 

Vi håller med honom om förmågor som att känna av människotyper, har medverkat och gett 

fördelar i form av nya, återkommande kunder. Vi menar att utan den sociala kompetensen Erik 

besitter så skulle hans nätverk inte varit lika brett som det är idag.  

Vår analys på Erik är att utan den starka sociala kompetensen och hans komiska personlighet 

så skulle inte hans verksamhet vara lika eftertraktad och etablerad som den är idag. 
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6.3 Yaron Wertheim 

6.3.1 Utbildningens relevans  

Vår analys på Yarons utbildning är att han har en väldigt bred kunskap inom datorer och hem 

elektronik, detta anser vi att han har utnyttjat under tiden han var anställd som tekniker/ 

säljare på hans första jobb. Utöver dessa kunskaper har han också ledare och sälj utbildningar 

som vi anser har vidareutvecklat hans sätt att göra affärer. Vi anser att Yaron, utan dessa 

utbildningar aldrig blivit den skicklige säljaren och entreprenör han är idag.  

6.3.2 Tidigare erfarenheters relevans 

Yaron har alltid haft ett brinnande intresse för tekning, det var på denna väg han fick sin första 

dator samt fick redan vid tidig ålder en uppfattning om var han ville jobba med. Yarons första 

jobb var på WasaData som datatekniker men efter en tid fick han möjligheten att vara med 

och öppna en ny butik och fokusera mer på att sälja, detta ledde till att intresset för 

affärsverksamhet växte. Här anser vi att Yarons entreprenörskap började ta form. Vi anser att 

den erfarenhet han tog med sig växte allt starkare till den grad att han inte vill jobba för någon 

annan, och istället började jobba för sig själv. Den kunskap han åtog sig under dessa år innan 

han ingick i sitt entreprenörskap var väsentliga för honom för att klara av att etablera sin 

verksamhet. Samt att erfarenheterna han tog med sig har givit honom en bättre syn gentemot 

arbete, och förståelsen om att man måste jobba långa pass, och ibland även dygnet runt för att 

uppnå de önskade resultaten.  

Efter att ha hanterat olika potentiella kunder så har Yaron vidareutvecklat sin sociala förmåga 

men också förbättrat sitt bemötandet gentemot människor. Detta anser vi har utvecklats på 

grund av den erfarenhet han tog med sig från de jobb han hade innan han ingick i sitt 

entreprenörskap.  

Vi håller med Yaron om att, man med hjälp utav erfarenheter, kan vidareutveckla sitt 

entreprenörskap. 

Genom alla dessa år anser Yaron att man måste våga tro på sina idéer, det kan leda till något 

positivt men också negativt. Men att bara våga, ger en vi erfarenhet som en entreprenör måste 

besitta anser vi. Genom att lära sig utav sina misstag, bygger man upp olika erfarenheter, det 

kan vara erfarenheter som att misslyckas, eller erfarenhet i form av lyckas. Vi vill poängtera 

att även om man misslyckas eller lyckas så måste man se det som en erfarenhet, som man ska 

lära sig något utav.  

6.3.3 Kontaktnät relevans 

Yaron anser att de viktigaste nycklarna till ett framgångsrikt entreprenörskap ligger i 

nätverket. Vi anser att Yaron är en väldigt social samt öppen person som har lättat att prata 

med alla. Yaron använder sitt nätverk för att diskutera olika idéer samt lära sig utav hur andra 

har misslyckats samt lyckats. Detta anser vi ger Yaron en oerhört stor erfarenhet genom att 

lyssna på andras erfarenheter av misslyckade och lyckade beslut. Vi anser även att ett 

kontaktnät är en väsentlig del inom en entreprenörs entreprenörskap.  
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6.4 Daniel Johnsson 

6.4.1 Utbildningens relevans  

Daniel är en väldigt ambitiös individ. Att kunna parallellt läsa civilingenjör samt civilekonom 

anser vi är ett tecken på att han redan tidigt hade ett mål i livet. Genom att ha studerat dessa 

ämnen fick Daniel en bredare grund att bygga sitt entreprenörskap på. Vi anser dock inte att 

Daniel har sina studier att tacka för sin framgång, eftersom han förklarade att teorin han lärde 

sig i skolan sällan stämmer in med praktiken inom hans entreprenörskap. Däremot anser han 

att hans val av aktiebolags och bokförings kurser hjälpt honom förstå tillväga gång sättet med 

att driva eget. Detta anser vi tyder på att studier ännu en gång haft stor påverkan på 

entreprenören.  

6.4.2 Tidigare erfarenheters relevans 

Daniel jobbade under sina studier i en datorbutik efter en tid fick han erbjudandet att köpa in 

sig på företaget. Detta ledde till mer ansvar och bredare kunskaper inom branschen. Denna 

erfarenhet tycker vi ligger till grunden för hans entreprenörskap idag. Eftersom han efter en 

tid som delägare valde att starta andra verksamheter vid sidan av.  

Efter många år inom entreprenörskapet besitter Daniel erfarenheter utav risker och hantering 

utav dem. Han anser att man som entreprenör måste våga ta risker men att dessa borde vara 

kalkylerade risker. Detta tycker vi belyser Daniels misslyckade under åren. Där han förr tog 

risker och misslyckades med dem därför väljer han nu att kalkylera fram ett rimligt resultat 

innan han väljer att riskera något.  

Daniel nämner även att han föredrar att arbeta i grupp före att jobba enskilt. Detta på grund av 

att det blir lättare att undvika deadlines. Vi kopplar ihop detta med hans benägenhet att ta 

risker. Vi tycker att han sätt att undvika deadlines också visar på att han inte gillar att ta risker. 

Detta tror vi är en stor fördel då deadlines och risker tillbringar negativ energi i 

arbetsgruppen. Genom att undvika dessa två tror vi ger en lugnare och mindre orolig 

arbetsmiljö. 

Daniel nämner att nackdelarna med entreprenörskapet är att man är inlåst i verksamheten, i 

form av mycket ansvar. Men vi tror att detta kan tillföra fördelar då detta tillbringar mer 

ansvar och där av fler erfarenheter inom affärsverksamheten.  

6.4.3 Kontaktnät relevans 

Till skillnad från de andra respondenterna anser inte Daniel att kontaktnätet är det centrala i 

hans verksamhet. Detta eftersom han inte är säljare utan distributör, detta innebär att säljare 

kontaktar honom och inte tvärtom. Vi tycker att Daniel inte ser innebörden av tyngden av ett 

starkt kontaktnät. Då vi anser att han genom att ta sin tid och kontakta säljare kan tillbringa 

fler affärsmöjligheter.  

Däremot förklarar Daniel ungefär samma sak som de andra respondenterna om att 

kontaktnätet är viktigt vid behov av kunskaper samt praktiska behov. Här kan vi hålla med 



 

33 

 

Daniel om att kontaktnät oftast medför kunskaper som entreprenörer utvecklare till 

erfarenheter.  

Hans attityd gentemot kontaktnätet är att alltid vara ödmjuk samt att alltid försöka lyfta fram 

det positiva hos individen. Detta tror vi han kommer långt med, då vi alla tänker på oss själva 

först och gillar att höra våra positiva sidor.  

6.5 Sara 

6.5.1 Utbildningens relevans  

Vi anser att Saras entreprenörskap inte skulle kunna fullbordas, till den grad som den är idag 

om hon inte hade gått ut sina lärar- samt pedagogiska utbildningarna. Eftersom hon som ung 

inte hade några planer på bli entreprenör anser vi att hennes val av utbildning gav henne 

möjligheten till jobbet som senare skulle komma att ge henne goda affärsmöjligheter. 

6.5.2 Tidigare erfarenheters relevans 

Saras första jobb som lärare gav henne möjligheten att utveckla sitt entreprenörskap. Då hon 

insåg att hon var duktig på att utbilda sina arbetskollegor såg hon en affärsmöjlighet i att 

starta eget och vidareutveckla skolverksamheten.  

Vi anser att alla svårigheter Sara har stöt på under hennes tid som entreprenör har fått henne 

att bli bättre på det hon gör. Hon förklarade att hon har haft svårigheter med att hitta kunder, 

denna erfarenhet ledde till att hon istället för att ringa och förklara sina tjänster per telefon 

började hon bjuda in kunderna till presentationer av sina tjänster. Detta anser vi är ett tydligt 

tecken på hur vår respondent har fått en erfarenhet och kommit fram till en lösning med hjälp 

utav sin förmåga att förmedla ett budskap. 

Sara förklara att hon själv har varit med om många olika misslyckanden inom hennes 

entreprenörskap men anser att dessa misslyckanden har hjälpt henne att i slut ändan lyckas 

uppnå sina mål. Hon förklarar att misslyckade och lyckade beslut endast kan omvandlats till 

erfarenheter om man reflekterar över dem. Vi håller med Sara då vi inte ser en koppling till 

hur man lär sig något om man inte vet grunden till varför det gick bra eller dåligt. 

6.5.3 Kontaktnät relevans 

Saras anser att hennes kontaktnät har hjälpt hennes att nå framgångar inom sin verksamhet på 

olika sätt. Hon nämner att hennes man har haft en betydande del i form av stöd vid motgångar. 

Här anser vi att detta är ett bra exempel på hur det privata kontaktnätet kan hjälpa i 

motgångar.  Hon nämnde även att hennes verksamhet hängde mycket på hennes relationer till 

sina jobbkontakter. Hon tycker att hon fått bra jobbrelationer tack vare hennes sociala 

förmåga och hennes sätt att vara öppen som person. Här ser vi ett tydligt tecken på hur en 

entreprenör utnyttjar sin goda sociala kompetens inom sin verksamhet. 
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6.6 Sammanfattning av utbildningens relevans 

Vi kan se att våra respondenter hade samtliga, stort intresse av det dem var verksamma inom. 

Förutom stort intresse för respektive bransch fanns det även intresse för 

verksamhetsutveckling bland våra respondenter. Vi kan även se att samtliga respondenter har 

någon form av högre skolutbildning. Samtliga av våra respondenter har även varit verksamma 

i form av arbete tidigare, inom respektive bransch. Vi ser också att alla besitter ett stor 

intresse inom respektive bransch. Vi anser att utbildningen är en väsentlig punkt för att få 

goda grund kunskaper. Som vi ser på våra respondenter har alla en grundläggande utbildning 

inom respektive bransch. Vissa har vidare utbildat sig för att utveckla sina befintliga 

kunskaper till erfarenheter.  

 

Johanisson (1992, 134 - 135) har familjebakgrund en betydelse för hur en entreprenör formas, 

och på så viss formar dennes entreprenörskap. Beroende på miljön så har individen antingen 

lättare eller svårare att bli entreprenör. Detta tycker vi stämmer överens med våra 

respondenter som alla förklarade att deras bakgrund i form av miljö, haft en väsentlig 

påverkan på deras entreprenörskap. 

 

Johannisson (1992, 135-136) nämner även att studier visar på att utbildning inte haft så stor 

inverkan på entreprenörens val av att utöva sitt entreprenörskap. Detta tycker vi inte stämmer 

överens med våra respondenter då samtliga av dem har en grund utbildning inom respektive 

verksamhets område. Johannison nämner även att strävan efter att få nödvändiga kunskaper 

inom entreprenörskapet, driver entreprenören till att vidareutbilda sig. Detta däremot stämmer 

väl in på våra respondenter, som samtliga har valt att återuppta samt vidareutbilda sig inom 

respektive bransch för att få en breddar kunskap inom området. Vi anser att den kunskapen 

respondenterna besitter omvandlas till deras erfarenheter som har givit dem en ökad chans till 

att utöva ett bra entreprenörskap. 

6.7 Sammanfattning av tidigare erfarenheters relevans  

Vi anser även att tidigare arbeten inom respektive branscher har haft stor betydelse för 

entreprenörens erfarenheter. De har både givit insikt, men också drivkrafter i form av nya 

talanger inom branschen. Men också givit så pass goda kunskaper inom egenföretagare att de 

valde att gå sin egen väg.  

Enligt Politis (2005) så prövar många entreprenörer olika roller inom sin bransch innan de 

bestämmer sig för att gå in i ett entreprenörskap, detta gör det för att hitta sig själv och finna 

något som de är bra på. När de hittat det dem söker efter, känner de ofta att de besitter såpass 

stora kunskaper att de skulle kunna starta eget. Vi håller med Politis då samtliga av våra 

respondenter hade någon form av jobb innan de valde att gå in i sitt entreprenörskap.  

 

En association som nämns i (ikarriaren.se 2013) är att entreprenören är en väldigt optimistiska 

och har en stark tro på sig själva. De ser även många gånger misslyckade som något positivt 

som man kan lära sig någonting av. Samtliga av våra respondenter utstrålade en stark 
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självtillit samt förhoppningar inom deras verksamheter. Vi kan även se att ingen av våra 

respondenter var negativa gentemot misslyckande. De anser alla att misslyckande är ett måste 

och en del inom entreprenörskapet. Men man måste ta vara på misslyckande och lära sig av 

dem för att kunna utvecklas.   

6.8 Sammanfattning av kontaktnätets relevans 

Våra respondenter tycker alla utom en att kontaktnätet är en väsentlig del inom 

entreprenörskapet. Däremot anser inte en av respondenterna, att det är så viktigt i hans 

verksamhet då han inte jobbar utifrån ett säljperspektiv och därför inte är i lika stort behov av 

ett brett kontaktnät. Till skillnad från denne anser de resterande respondenterna att 

kontaktnätet gjort det möjligt för dem att utveckla samt få viktiga erfarenheter för sitt 

entreprenörskap.  

 

Något som vi kan reflektera över är att samtliga respondenter besitter en enorm social 

förmåga, de hade alla även väldigt goda attityder gentemot både arbete och människor 

överlag. Våra respondenter svarade olika på hur man för en god konversation för att tillföra 

affärsmöjligheter. Vissa menade på att man måste kunna vara beredd på att ställa upp vid 

olika behov, andra tyckte att genom att försöka hjälpa folk att framhäva ens goda egenskaper 

och undertrycka de dåliga. Skapade detta en bättre arbetsrelation men samtliga var överens 

om att man måste var kunnig inom sitt verksamhetsområde.  

 

Den sociala kompetensen har varit jätte stor hos samtliga av våra respondenter, med mycket 

humor och självironi blev våra intervjuer väldigt lättsamma och trevliga, vi kan tänka oss att 

det går till på samma sätt när dessa entreprenörer gör affärer. Det är som en respondent 

nämnde under intervjun ”Lyckas du föra en god konversation, så kan du till och med höja 

priserna och ändå få kunderna att komma tillbaka”.
8
 

 

Landström (2000, 111) tar upp kontaktnätet som en viktig verktyg för en entreprenör som 

hjälper till att både marknadsföra samt utnyttja tjänster i form av utbytte av information. 

Förmågan att vara social tillbringar fördelar inom affärsmässiga förhållanden som är en 

väsentlig del inom kontaktnätet. Vi kunde under intervjuernas gång uppfatta att samtliga av 

våra respondenter hade en stor social kompetens då de alla var väldigt öppna och inte hade 

svårt för att ta för sig.  

Inom ett kontaktnät finns det två delar, det privata samt det professionella nätverket. Genom 

stöd och information bygger man sitt kontaktnät, kontaktnätet kan hjälpa en entreprenör att 

etablera sin verksamhet på ett helt annat sätt en vad entreprenören skulle kunna göra själv. 

Majoriteten av våra respondenter nämner att deras kontaktnät består av två separata delar, där 

ena är privat och andra är arbete. Med undantag för en respondent som anser att hans inte ser 

skillnad på professionella och privata kontakterna, då han gärna umgås med alla på fritiden. 

(nkja.se 1999) 

                                                 
8
 Intervju med Yaron Wertheim 2013-05-13 
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7 Slutsats 
Syftet med uppsatsen är att identifiera erfarenheter hos entreprenören, som har varit av 

betydelse för dennes entreprenörskap. Vi ville genom att närmare undersöka olika erfarenheter 

hos entreprenören, fördjupa oss på vilka förmågor de olika erfarenheterna har givit 

entreprenören. För att lättare kunna fördjupa oss på erfarenheterna samt de förmågor 

erfarenheterna tillbringar valde vi att svara på dessa delfrågor: Vilka erfarenheter har 

betydelse för en entreprenör? Vilka tillvägagångssätt ger de bästa erfarenheterna? 

Det finns två ontologier och vi utgick i vår studie från ”Entreprenörskap är något man 

utvecklar” med hjälp av erfarenheter. Genom att intervjua fem entreprenörer och analysera 

dem gentemot vår teori. Vi drar den slutsatsen att alla våra respondenter besitter erfarenheter i 

form av utbildning, tidigare erfarenheter inom affärsverksamhet samt kontaktnät. Vi kan 

konstatera, baserat på vår studie, att dessa erfarenheter har betydelse för en entreprenör. 

I vår studie besvarade vi våra delfrågor genom att studera teori samt intervjuer med 

entreprenörer. De delfrågor vi besvarade är: ”Vilka tillvägagångssätt ger de bästa 

förmågorna?” och ”Vilka erfarenheter har betydelse för en entreprenör?”  

Vi kom fram till att de bästa tillvägagångssätten som ger de bästa förmågorna är utbildning då 

vi anser att utbildning ger grundläggande kunskaperna för att starta sitt entreprenörskap. 

Därefter kommer arbetserfarenhet som ger erfarenheter i form av mer praktiska kunskaper 

som formar förmågor som tro, självtillit samt mod och en ökad helhetssyn inom specifik 

bransch. Till sist anser vi att kontaktnätet har en betydande roll för en entreprenör och dess 

verksamhet i form av att den tillbringar möjligheter för entreprenören genom att dela 

information med sina kontakter inom kontaktnätet den ger även förmågor som utökad social 

kompetens.  

 

Vi kan konstatera att samtliga respondenter värdesätter utbildning högt. Vissa av dem är 

högskoleutbildade innan de valde att gå in i sitt entreprenörskap, medan två inte var 

högskoleutbildade när denne gick in i sitt entreprenörskap. Samtliga respondenter valde att 

efter starten av deras entreprenörskap komplettera sina studier med olika kurser vars syfte var 

att förbättra deras entreprenörskap. Resultat vi kommit fram till, baserat på våra intervjuer 

med respondenterna, går emot forskaren Johannisson (1992) som anser att utbildning inte har 

så stor inverkan på entreprenörer. Däremot kan vi hålla med Johannisson då han anser att 

entreprenören vidareutbildar sig för att få nödvändiga kunskaper inom sin bransch. 

Vi kan se att samtliga av våra respondenter har arbetserfarenhet inom den branschen där de 

utövar sitt entreprenörskap i. Med undantag för en respondent som inte hade någon tidigare 

jobberfarenhet inom dennes bransch. Vi ser likheter mellan Politis (2005) resonemang och 

samtliga av våra respondenter i vår studie. Där Politis tar upp att de flesta entreprenörer haft 

tidigare erfarenheter av olika roller inom samma bransch. Att vara verksam inom samma 

bransch men ha olika roller ger arbetslivserfarenheter som är väsentliga för att vara 

entreprenör inom respektive bransch. 
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Majoriteten av respondenterna valde att svara att ha och skapa kontaktnätverk var en viktig 

förmåga att bemästra, för att få ett så bra entreprenörskap som möjligt.  Nätverk innebär det 

inte enbart att man skall känna mycket människor, utan fokuserar på konsten att skapa 

kontakter. Många av entreprenörerna tyckte att det är upp till entreprenören att våga ta kontakt 

med nya människor. Samtidigt får man inte glömma att det enligt respondenterna finns olika 

sätt att bemöta människor, bland dessa var goda sociala förmågor och allmänt positiv och 

trevligt uppförande bland de högst värderade förmågorna. Här kan vi hålla med Landström 

(2000) som anser att kontaktnätet är en relevant resurs för en entreprenör. Han beskriver att 

kontaktnätet kan användas både för att marknadsföra men också för att utbyta information i 

form av erfarenheter. Han anser att genom vara social och öppen tillbringar detta fördelar 

inom kontaktnätet. Vi kan se likheter mellan hans resonemang och våra respondenters svar i 

vår studie. 

Med tanke på att det finns två ontologier inom detta område, där ena parten av forskare menar 

att ”Entreprenör är något man föds till” medan andra parten menar att ”Entreprenörskap är 

något man utvecklar”. Så förstår vi att det alltid kommer att finnas områden som man kan 

fördjupa sig allt mer i, för att komma till botten med ”Föds man, eller utvecklar man 

Entreprenörskap”. Ett bifynd vi kom fram till var att denna för uppfattning förstärktes av vår 

empiriska undersökning som uppvisade tecken på respondenter som inte alls var innovativa 

som barn. Detta ligger i grund till vårt resonemang att individer inte nog med att de inte föds 

till entreprenörer, utan även att i majoriteten av fallen inte kan kalla sig själva för 

entreprenörer förrän vid äldre ålder, då de anser sig vara mer innovativa. 

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Vi rekommenderar att Arbetsförmedlingen skickar ut individer till olika arbetsplatser så att de 

kan testa på några roller och hitta det de är intresserade av, samt även uppfylla önskemål från 

individerna av vad för arbetsförhållanden de skulle vilja testa, och förhoppningsvis får många 

av dessa individer tro, mod och självtillit som leder till att individen väljer att bli entreprenör. 

Genom att få dessa arbetserfarenheter kan individen som söker jobb få en insikt i den bransch 

han eller hon vill vara verksam inom. Samt att individen kan börja bygga sitt kontaktnät 

genom via arbetsgivare.   

Ett av de större problemen som vi lärt oss under studiens gång är att forskare vet vilka 

förmågor som man bör lära ut inom entreprenörsutbildningar men att problemet ligger i att 

resurser saknas för att utföra dem. Därför tror vi att forskning med en kvalitativ undersökning 

i form av intervjuer av hur unga entreprenörer helst skulle vilja utföra sina studier, skulle 

kunna ge djupare förståelse för utveckling av entreprenörskap i skolor. Detta tror vi skulle 

kunna vara intressant forskningsområde samt förhoppningsvis tillbringa att man satsar allt 

mer på unga entreprenörer och skolor i Sverige.  
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8 Bilaga 1 

8.1 Intervjufrågor 
 

1. Namn & ålder.  

2. Beskriva vad du har för utbildning fram till nu.  

3. Hur kommer det sig att du valde de utbildningar du gjorde?  

4. Beskriv din verksamhet 

5. I hur många år har du varit verksam som egen företagare? 

6. Om man tittar tillbaka på ditt företagande, vad var det viktigaste för att komma igång? 

7. Vilka svårigheter upplevde du i starten av ditt företagande? 

8. Hur långt tid tog det att etablera din verksamhet? 

9. Har du haft tidigare erfarenheter som har hjälpt dig?  

10. Har du tidigare erfarenhet inom din bransch? 

11. Hur stor påverkan tror du att olika personliga förmågor haft på ditt företagande? 

12. Att vara entreprenör, var det som du förväntade dig? 

13. Vad har du för attityd gentemot arbete?  

14. Vad har du för attityd gentemot människor? 

15. Vad har du för attityd gentemot olika arbetsförhållanden? 

16. Hur viktigt anser du att det är med ett brett nätverk?  

17. Tar du som person många risker? 

18. Skulle du själv kunna vara anställd, istället för den position du besitter? 

19. Hur ser du på misslyckande ? 

20. Hur ser en typisk dag ut för dig? 

21. Vilka drivkrafter har du för att utveckla verksamheten? 

22. Var du innovativ som barn? 

23. Vad anser du är de viktigaste för ditt företagande? 

24. Finns det något i din utbildning som påverkade dig och din inställning till 

företagande? 

25. Vad trivs du bäst med att jobba i grupp eller självständigt? 

26. Anser du att entreprenör livet är stressfullt? 

27. Hur påverkas ditt privatliv av entreprenörskapet? 

28. Vad fick dig att bli entreprenör? 

29. Hur tror du din verksamhet ser ut om tre år? 

30. Har familjen haft en påverkan på ditt entreprenörskap? 

31. Känner man sig fri som entreprenör? 

32. Varför tror du att det gått bra för dig? 

33. Vilka är dina viktigaste erfarenheterna som du har? 

34. Vad tycker du är de starkaste förmågorna hos dig? 

35. Vad finns det för nackdelar samt fördelar med att vara entreprenör? 

36. Hur har livet som entreprenör påverkat dig? (tankegång, känslor) 
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8.2 Bilaga 2 
 

Hejsan! 

 

Vi är två stunder som skriver vår kandidatuppsats inom företagsekonomi/ Management. 

Vår studie går ut på att belysa entreprenörer och entreprenörskap, samtidigt även identifiera 

de egenskaperna som utgör en entreprenör. Vi vill även se hur dessa egenskaper utvecklas 

med hjälp utav erfarenhet. Tanken med denna studie är att ge en djupare förståelse för hur 

viktigt erfarenheter är för en entreprenör. 

 

Vi skulle uppskatta om ni skulle vilja delta i en intervju som kommer handla om ditt 

entreprenörskap. Du får självklart vara anonym då vissa frågor kan kännas personliga. Ni 

behöver heller inte svara på de frågor ni inte känner er manade för. 

 

Många vänliga hälsningar 

 

Victor von Platen  (victorvp88@gmail.com) 

Granit Ibishi   (niti_190@hotmail.com) 
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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 Handels- och IT-högskolan (HIT) 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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