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Titel:  Lärorika misslyckanden 
 - Tre entreprenörers syn på misslyckanden 
 

Problem: De flesta människor associerar entreprenörskap med framgång, vilket också 
är den bild som massmedia vanligtvis ger av entreprenörskap. Men att vara 
entreprenör är kopplat till risk, risk som ibland leder till misslyckanden som 
kan uppfattas negativt av samhället. Utifrån detta resonemang har vi 
intresserat oss för hur entreprenörer själva ser på misslyckande.  

 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur entreprenörer ser på 
misslyckanden. Vår förhoppning är att detta ska inspirera till 
entreprenörskap genom att minska rädslan för misslyckande.  

 

Metod: För att uppnå vårt syfte och besvara vår frågeställning har vi utifrån tidigare 
forskning byggt upp en teoretisk referensram som vi sedan utgått från för att 
samla in empiriskt material. Detta har skett genom intervjuer med tre 
entreprenörer. Det vi har sökt efter är entreprenörernas subjektiva 
uppfattningar. Genom att analysera entreprenörernas berättelser har vi sett 
likheter och skillnader, utifrån vilka vi fått en förståelse för hur 
entreprenörer ser på misslyckanden. 

 

Slutsats: Vi har genom vår studie sett hur entreprenörer väljer att se positivt på 
misslyckanden och fokuserar på den erfarenhet och de lärdomar de kan få av 
det. Vi har också sett en tendens till att entreprenörer undviker branscher där 
de tidigare misslyckats för att istället fokusera på områden där de tidigare 
nått framgång.  
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Problem: Most people associate entrepreneurship with success, which is also how 
media usually describe entrepreneurship. But being an entrepreneur is 
closely related to risk, risk that sometimes leads to failure that can be 
perceived negatively by society. Due to this we have become interested in 
how entrepreneurs themselves view failure.  

 

Purpose: The purpose of this thesis is to increase the understanding of how 
entrepreneurs view failure. Our hope is that this will inspire to 
entrepreneurship by reducing the fear of failure.   

 

Method:  To reach our purpose and to answer our problem we have built a theoretical 
frame out of previous research. Based on this we have gathered empirical 
data through interviews with three entrepreneurs. Our goal has been to reach 
the entrepreneurs subjective point of view. By analyzing the stories told by 
the entrepreneurs we have seen similarities and differences, from which we 
have reached an understanding about how entrepreneurs view failure. 

 

Conclusion: Through our study we have seen how entrepreneurs choose to keep a 
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energy on business areas where they previously have been successful. 

 

Keywords: entrepreneur, entrepreneurship, failure, experience, learning



 

 

 

 

Innehållsförteckning  
1. Inledning ................................................................................................................................. 1 

1.1 Problembakgrund .............................................................................................................. 1 

1.2 Problemdiskussion ............................................................................................................ 2 

1.3 Problemformulering .......................................................................................................... 2 

1.4 Syfte .................................................................................................................................. 3 

1.5 Målgrupp .......................................................................................................................... 3 

2. Metod ..................................................................................................................................... 4 

2.1 Förförståelse ..................................................................................................................... 4 

2.2 Synsätt .............................................................................................................................. 4 

2.3 Insamling av litteratur ....................................................................................................... 4 

2.4 Val av respondenter .......................................................................................................... 5 

2.5 Intervjumetod .................................................................................................................... 6 

2.6 Analysmetod ..................................................................................................................... 7 

3. Referensram ........................................................................................................................... 9 

3.1 Omvärldens påverkan ....................................................................................................... 9 

3.2 Den begränsade entreprenören ......................................................................................... 9 

3.3 Att tillåta misslyckande .................................................................................................. 10 

3.4 Att misslyckas ger erfarenhet ......................................................................................... 10 

3.5 Erfarenhet leder till framgång ......................................................................................... 11 

4. Empiri ................................................................................................................................... 12 

4.1 Hans Ågren ..................................................................................................................... 12 

4.1.1 Bakgrund .................................................................................................................. 12 

4.1.2 Att se möjligheterna ................................................................................................. 12 

4.1.3 Den riskfyllda fastighetsbranschen .......................................................................... 13 

4.1.4 Kanalhuset i Hallstahammar .................................................................................... 13 

4.1.5 Markprojektering vid Skantzsjön ............................................................................. 14 

4.1.6 Brukshotellet i Hallstahammar - Att misslyckas och dra lärdom ............................ 14 

4.1.7 Det känslosamma misslyckandet ............................................................................. 15 

4.1.8 Att hantera risker ...................................................................................................... 15 

4.2 Tove Åkerman Stenman ................................................................................................. 16 



 

 

 

 

4.2.1 Bakgrund .................................................................................................................. 16 

4.2.2 Visionen som blev sann ........................................................................................... 16 

4.2.3 Att våga ta risker ...................................................................................................... 17 

4.2.4 Relationen till omvärlden ......................................................................................... 18 

4.2.5 Ta vara på misslyckanden ........................................................................................ 18 

4.2.6 Att hantera misslyckanden ....................................................................................... 18 

4.2.7 Ingenting är omöjligt ................................................................................................ 19 

4.3 Mikael Albinsson ............................................................................................................ 20 

4.3.1 Bakgrund .................................................................................................................. 20 

4.3.2 Bra relationer - en förutsättning ............................................................................... 20 

4.3.3 Husbyggnationen i Solmyra ..................................................................................... 21 

4.3.4 Framgång byggs långsamt ....................................................................................... 21 

4.3.5 Den viktiga bankkontakten ...................................................................................... 21 

5. Analys ................................................................................................................................... 23 

5.1 Hur påverkas entreprenören av misslyckande? .............................................................. 23 

5.1.1 Omvärldens påverkan .............................................................................................. 23 

5.2 Hur agerar entreprenören utifrån misslyckande? ............................................................ 24 

5.2.1 Den begränsade entreprenören ................................................................................. 24 

5.3 Hur ser entreprenörer på misslyckande? ........................................................................ 24 

5.3.1 Att se misslyckanden som lärorika erfarenheter ...................................................... 24 

5.3.2 Att fokusera på det positiva ..................................................................................... 25 

6. Diskussion & Slutsats ........................................................................................................... 26 

Källförteckning 

Bilaga 1 



 

 

1 

 

1. INLEDNING 
I detta kapitel framställs en bakgrund om entreprenörskap som problematiseras 
och leder fram till den frågeställning och det syfte som ligger till grund för 
uppsatsen.   

1.1 Problembakgrund  

Entreprenörskap är fascinerande men även frustrerande eftersom det inte går att förstå exakt 
vad entreprenörskap är (Davidsson, 2004, s.1). Termen entreprenör kommer från det franska 
språket och har sitt ursprung i medeltiden då det associerades med en person som var aktiv 
och fick saker gjorda (Swedberg, 2000). Sedan dess har termen använts på många olika sätt 
och det är idag svårt att finna en allmängiltig definition (Davidsson, 2004, s.1).  

En av de tidiga forskarna inom entreprenörskapsfältet var Joseph Schumpeter. Enligt 
Swedberg (2000) menade Schumpeter att entreprenörskap handlar om skapandet av nya 
företag som slår ut befintliga företag på marknaden. Genom att ta vara på outnyttjade resurser 
och forma nya industrier och marknader menade Schumpeter, enligt McGrath (1999), att 
entreprenörskap leder till ett värdeskapande som driver samhället framåt. Enligt McGrath 
(1999) menar William Baumol, professor i makroekonomi, att entreprenörskap leder till ökad 
produktivitet, högre levnadsstandard, fler arbetstillfällen och högre ekonomisk tillväxt.  

En av dagens stora entreprenörskapsforskare, William B. Gartner (1988), anser att 
definitionen av entreprenörskap bör utgå från individens beteende och inte dess egenskaper 
för att skapa förståelse för entreprenörskap. Därmed menar Gartner (1988) att forskning om 
entreprenörskap bör fokusera på vad entreprenören gör. 

Saras D. Sarasvathy (2002) poängterar att entreprenörskap handlar om framtiden. Per 
Davidsson (2004, s.22), professor i entreprenörskap, resonerar på ett liknande sätt och menar 
att det inte går att förutspå ifall ett entreprenörskap kommer att bli lyckat eller inte. Hur 
mycket information vi än samlar in, planerar och kalkylerar kan vi inte förutspå framtiden, det 
är genomförandet som avgör resultatet (Davidsson, 2004, s.22). Sarasvathy (2004) 
förespråkar även att entreprenörskap bör ses i ett vidare perspektiv än enbart det enskilda 
företag entreprenören driver. Hon menar att ett företag som går i konkurs eller läggs ner inte 
innebär att den entreprenör som representerat företaget är misslyckad. Hon illustrerar detta 
med att en person som misslyckas med nio företag är en lyckad entreprenör om det tionde blir 
en succé (Sarasvathy, 2004). I en artikel från entreprenörskapsinstitutet ESBRI (Gustafsson, 
2005) säger Gartner att entreprenörer som misslyckas och drar lärdom av detta ”misslyckas 
framåt”. Därför menar han att misslyckanden måste få mer utrymme för att entreprenörer ska 
tillåtas försöka igen (Gustafsson, 2005). Gartner jämför detta med att barn ramlar många 
gånger innan de lär sig att gå (Gustafsson, 2005). På samma sätt som Gartner och Sarasvathy 
menar nationalekonomen Israel Kirzner, enligt Swedberg (2000), att entreprenören har 
mycket att lära av sina misstag och att det är viktigt att inte ge upp efter första försöket. 

 

"Anyone who has never made a mistake has never tried anything new" - Albert Einstein 
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1.2 Problemdiskussion  

Som vi tidigare har nämnt menar Sarasvathy (2004) att det är viktigt att skilja på 
entreprenören och företaget. Med detta i åtanke menar Sarasvathy (2004) att det inte finns 
någon statistik över andelen lyckade respektive misslyckade entreprenörer eftersom den 
statistik som finns tillgänglig utgår från att ett nedlagt företag är detsamma som ett misslyckat 
entreprenörskap. Utifrån detta resonemang anser vi, i likhet med Davidsson (2004, s.21), att 
det är viktigt att studera entreprenörskap utifrån misslyckanden och behandla det som en del 
av entreprenörskapet. Samtidigt håller vi med Schumpeter som, enligt McGrath (1999), menar 
att entreprenörskap spelar en viktig roll i samhällets utveckling.  

Då vi sökt efter tidigare forskning till denna uppsats har vi upplevt att det ofta saknas 
definitioner av begrepp som är centrala, vilket vi upplevt som problematiskt eftersom begrepp 
kan tolkas olika av olika personer. Vi vill därför definiera de två begrepp som vi anser är 
centrala för denna uppsats, entreprenörskap och misslyckanden. Nedan följer vår definition av 
entreprenörskap som bygger på kunskap vi tillägnat oss under tidigare studier av 
entreprenörskap där vi bland annat inspirerats av Sarasvathy, Schumpeter och Gartner. 

Entreprenörskap handlar om att se möjligheter och handla utifrån dessa, vilket bidrar till att 
skapa värde och nytta för sig själv och för samhället. Entreprenörskapsförmågan är inte 
medfödd utan utvecklas genom en process där individen interagerar med omgivningen. 
Entreprenören är inte synonym med företaget. Vår definition av entreprenörskap utgår från 
individen och innebär att vi skiljer entreprenören från företaget, eftersom ett misslyckat 
företag inte är detsamma som en misslyckad entreprenör. 

Ett misslyckande måste inte vara detsamma som en konkurs. David Stokes & Robert 
Blackburn (2002) menar exempelvis att det finns flera olika anledningar till att ett företag 
försvinner; allt från en lyckad försäljning till en ofrivillig likvidation. Politis och Gabrielsson 
(2009) använder sig av en bredare definition och menar att misslyckande även innefattar alla 
händelser som avviker från det förväntade resultatet. För att undvika missförstånd om vad vi 
syftar till när vi pratar om misslyckande definierar vi här termen.  

Misslyckande är en negativ händelse, medveten eller omedveten, som inneburit någon form av 
motgång för entreprenören. 

Genom denna uppsats hoppas vi kunna inspirera till entreprenörskap genom att minska 
rädslan för misslyckanden. 

1.3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående problemdiskussion preciserar vi den forskningsfråga som uppsatsen utgår 
från: Hur ser entreprenörer på misslyckanden? 

Denna forskningsfråga besvaras utifrån två delfrågor: Hur påverkas entreprenören av 
misslyckanden? och Hur agerar entreprenören utifrån misslyckanden? 
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1.4 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att öka förståelsen för hur entreprenörer ser på misslyckanden.  

1.5 Målgrupp 

Vi vänder oss till bland annat de som kan tänka sig att starta eget företag i framtiden, 
entreprenörer, organisationer som arbetar med entreprenörskapsutveckling samt akademiker 
och studerande inom entreprenörskapsområdet. 
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2. METOD 
I detta kapitel redogörs för den vetenskapliga utgångspunkten och det 
tillvägagångssätt som använts för framställandet av uppsatsen.  

2.1 Förförståelse 

Genom tidigare studier i entreprenörskap har vi fått en förförståelse för ämnets komplexitet. 
Vi har under tidigare studier i ämnet skildrat vår uppfattning om entreprenörskap utifrån 
tidigare forskning. Med utgångspunkt i denna uppfattning genomfördes en intervju med en 
innovationsrådgivare på ALMI Företagspartner Västmanland för att inhämta empiriskt 
material. Under intervjun belystes misslyckanden som en faktor intervjupersonen ansåg borde 
vara mer acceptabel inom entreprenörskapsområdet. Det var i detta skede som fröet till vårt 
uppsatsämne föddes och vi fick upp ögonen för frågan hur entreprenörer ser på misslyckande. 
Den kunskap vi uppnått genom dessa studier anser vi utgör en förförståelse för ämnet 
entreprenörskap och har därmed betydelse för vår uppsats.  

2.2 Synsätt 

I denna uppsats utgår vi från en uppfattning om att verkligheten upplevs olika för alla 
människor. Därmed är vi inte intresserade av hur världen är utan om hur den uppfattas av 
individen (Hartman, 1998, s.95). Som argument för detta tillvägagångssätt erbjuder vi här det 
synsätt som präglar hela denna uppsats.  

Med utgångspunkt hos nationalekonomen Ludwig Lachmann menar vi att i samma stund som 
tiden tillåts röra sig måste vi också tillåta kunskap att förändras, vilket även gäller kunskap 
om entreprenörskap (Chiles m.fl., 2007). På detta sätt vill Lachmann, enligt Chiles m.fl. 
(2007), hellre se på entreprenörskap subjektivt, vilket vi håller med om. I detta finner vi även 
stöd hos organisationsforskarna Haridimos Tsoukas och Robert Chia (2002) som menar att 
individen hela tiden samspelar både med sin omvärld och med sina föreställningar om 
omvärlden. Med hänsyn till att kunskap förändras och att världen upplevs subjektivt kan 
entreprenörskap enligt oss inte förstås genom objektiv generalisering. Detta stöds av Jan 
Hartman (1998, s.95) som menar att objektivitet kräver att de fenomen som undersöks är 
mätbara. Därför försöker vi inte förenkla verkligheten utan snarare problematisera den för att 
förstå hur entreprenörer ser på misslyckanden.  

2.3 Insamling av litteratur  

De studier som gett upphov till vår förförståelse av ämnet entreprenörskap har också medfört 
att vi redan vid starten av uppsatsarbetet hade en bas av teoretiskt referensmaterial i form av 
vetenskapliga artiklar och böcker. Denna referensram har gett oss en bred vetenskaplig grund 
för ämnet. Forskare som har inspirerat oss är bland annat Saras D. Sarasvathy och William B. 
Gartner. Ytterligare referensmaterial i form av vetenskapliga artiklar har inhämtats genom 
artikelsökning i databaserna Google Scholar och ABI/INFORM Global med bland annat dessa 
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sökord: entrepreneur, entrepreneurial, fail, failure, och learn. Artiklarna har sedan hämtats i 
fulltext via EBSCOhost Business Source Premier, Emerald Management Xtra Plus, Elsevier 
ScienceDirect och ABI/INFORM Global. Litteratursökning har även skett via 
källförteckningar ur artiklar som inhämtats via databaser. Genom vår litteratursökning har vi 
blivit medvetna om både det stora antalet och bredden av artiklar som behandlar ämnet 
entreprenörskap. Vi har därför varit tvungna att välja bort den största delen av dessa genom 
att inrikta oss på det som handlar om entreprenörskap i relation till misslyckanden och med 
hänsyn till vår definition av entreprenörskap. En stor del av den litteratur som vi har använt 
utgår från definitionen att misslyckande är synonymt med avslutandet av ett företag. Vi är 
medvetna om att vår definition av misslyckanden är bredare än så men anser ändå att dessa 
artiklar är relevanta eftersom avslutandet av företag utgör en del av vår definition. Forskare 
som har haft en stor betydelse för utformningen av vår referensram är bland annat Dean A. 
Shepherd, Maria Minniti och William Bygrave samt Rita Gunter McGrath. Insamlade artiklar 
kommer i kombination med de artiklar vi tillgodogjort oss under våra tidigare studier att 
tillsammans användas för att bygga vår referensram. Schumpeter menar, enligt Davidsson 
(2004, s.34), att teorier ska användas som verktyg, vilket är vår avsikt. Davidsson (2004,s.34) 
gör oss också uppmärksammade på att användandet av teorier inte är ett skäl till att inte tänka 
själva, därför har vi även utgått från vår egen definition av entreprenörskap i skapandet av vår 
referensram.  

Litteratur för utformning av metodkapitlet har sökts främst via Mälardalens högskolas 
bibliotek. De böcker som har använts är skrivna av bland annat Steinar Kvale och Svend 
Brinkmann (2009) och Judith Bell (2005). Vi har även använt oss av metodlitteratur anpassad 
speciellt för entreprenörskap skrivna av bland annat Davidsson (2004) och Gartner och Birley 
(2002). Anledningen till att vi valt ett flertal olika källor är för att vi vill inta ett kritiskt 
förhållningssätt samt vår övertygelse om att kunskap är subjektiv och att det därför är viktigt 
med flera olika infallsvinklar.  

2.4 Val av respondenter  

För att uppnå syftet som är att få en förståelse för hur entreprenörer ser på misslyckanden har 
vi använt vår definition av entreprenörskap som utgångspunkt när vi valt respondenter. Vi vill 
därför upprepa denna definition för att undvika misstolkning.  

Entreprenörskap handlar om att se möjligheter och handla utifrån dessa, vilket bidrar till att 
skapa värde och nytta för sig själv och för samhället. Entreprenörskapsförmågan är inte 
medfödd utan utvecklas genom en process där individen interagerar med omgivningen. 
Entreprenören är inte synonym med företaget. Vår definition av entreprenörskap utgår från 
individen och innebär att vi skiljer entreprenören från företaget, eftersom ett misslyckat 
företag inte är detsamma som en misslyckad entreprenör. 

Davidsson (2004, s.17) resonerar kring relevansen att göra en undersökning om 
entreprenörskap med bakgrund av problemet att det inte är fastställt när en individ är 
entreprenör. Därmed menar Davidsson (2004, s.17) att det är svårt att säga om det är en 
undersökning om entreprenörskap innan den är klar. Med bakgrund av att vi utgår från vår 



 

 

6 

 

definition av entreprenörskap anser vi att detta inte utgör något problem. Vi är även medvetna 
om att det vi tolkar som entreprenörskap inte behöver upplevas så i någon annans ögon. 
Eftersom entreprenörskap tolkas och definieras subjektivt är ingen tolkning objektivt sann.  

Då vi valt våra respondenter har vi inte aktivt sökt dem som har misslyckats eftersom vi utgår 
ifrån att misslyckanden är vanligt förekommande och en del av entreprenörskapet. Vi grundar 
detta på vår definition av entreprenörskap där vi anser att entreprenören interagerar med 
omgivningen och handlar efter möjligheter som uppstår vilket även innefattar risktagande. 
Därmed kan vi anta att entreprenören inte kan styra över alla händelser och ibland då 
medvetet eller omedvetet fattar felaktiga beslut som leder till att misslyckanden är vanligt 
förkommande. Vi har i vårt urval av respondenter inte utgått från någon specifik bransch 
eftersom det inte har någon betydelse för vår analys då vi intresserar oss för individerna och 
inte de verksamheter de bedriver. Däremot har vi gjort ett medvetet urval och fokuserat våra 
respondenter till det geografiska området Västmanland. Anledningen till detta är att arbetet får 
en större signifikans genom att våra respondenter då utgör en större andel av det område de 
representerar. För att finna respondenter har vi använt oss av sökmotorn Google. Genom att 
använda och kombinera sökorden entreprenör, entreprenörskap, Västmanland, och diverse 
olika ortsnamn har vi kunnat hitta flera intressanta kandidater för våra intervjuer. Genom 
denna urvalsprocess fick vi fram tre personer som vi ansåg var intressanta för vår uppsats. 
Efter urvalsprocessen kontaktades de tre tilltänkta respondenterna via telefon, telefonnummer 
hittade vi via deras företags webbplatser. Vi berättade kortfattat om vår uppsats och dess syfte 
och frågade om de kunde tänka sig att ställa upp på en intervju, vilket alla tre var villiga att 
göra. Intervjuer bokades in på samtliga respondenters arbetsplatser med förhoppningen att 
detta skulle få dem att känna sig mer bekväma och avslappnade.  

• Intervju med Hans Ågren genomfördes den 3:e december 2009 klockan 10:00 till cirka 
11:30 i hans konferenslokal på Kanalhuset i Hallstahammar.  

• Intervju med Tove Åkerman Stenman ägde rum den 8:e december 2009 mellan 
klockan 10:00 och cirka 11:00 i hennes kontor på Fabriksgatan 4 i Köping.  

• Intervju med Mikael Albinsson ägde rum den 9:e december 2009 mellan 09:00 och 
cirka 10:00 i hans konferenslokal på Arbogavägen 314 i Valskog. 

2.5 Intervjumetod 

Enligt Bell (2005, s.162) är det viktigt att den intervjumetod som väljs matchar arbetets syfte. 
Målet med denna uppsats är att skapa förståelse för hur entreprenörer ser på misslyckanden. 
Då vi söker efter den personliga uppfattningen och inte en objektiv sanning menar Kvale & 
Brinkmann (2009, s.133) att det är särskilt lämpligt att använda sig av forskningsintervjuer 
som möjliggör beskrivningar och klargöranden och som låter respondenterna tolka frågan på 
sitt eget sätt. Vi har därför intervjuat tre entreprenörer i syfte att fånga deras erfarenheter och 
tankar om entreprenörskap och misslyckanden.  

De frågor vi har ställt har varit öppna i bemärkelsen att respondenten har kunnat svara på 
frågan olika utifrån sina egna erfarenheter och åsikter. Det vi har eftersökt med våra intervjuer 
är de berättelser som respondenterna har inom sig och som bygger på deras erfarenheter av 
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entreprenörskap och misslyckanden inom området. Vi har inspirerats av narrativa 
undersökningar, detta menar Janette Gray (Bell, 2005, s.31) passar bra då forskaren är 
intresserad av att få djupgående personliga beskrivningar, vilket är precis vad vi önskar då vi 
söker den subjektiva verklighetsuppfattningen. Eftersom våra respondenter har olika 
erfarenheter har våra intervjuer inletts med generella frågor om bakgrundsfakta som kan vara 
relevant för analysen för att sedan övergå till mer specifika frågor om entreprenörskap och 
misslyckanden. Den mall som vi har utgått från under intervjuerna finns med som en bilaga 
till detta arbete. Eftersom vi uppmuntrat våra respondenter att berätta så fritt som möjligt har 
vi använt våra frågor i den ordning som vi under intervjuerna ansett passande för att styra 
samtalet och hålla det inom den ram som är intressant för vårt arbete. Då alla människor är 
olika och har olika berättartekniker, även våra tre respondenter, har mängden frågor som 
ställts varierat. Vårt mål har dock hela tiden varit att ställa så lite frågor som möjligt för att 
uppmuntra till berättelser. Detta framgår också av vår empiri där de olika berättelserna har 
olika struktur och olika mycket innehåll. Det här ser vi inte som något negativt eftersom det är 
berättelsernas innehåll som är intresserant, inte dess struktur eller längd.  

Det är viktigt att inse att den mänskliga interaktionen i en intervju påverkar respondenten och 
att det därmed är viktigt att ta hänsyn till etiska och moraliska aspekter (Kvale & Brinkmann, 
2009, s.78). Förståelse bygger på ett ömsesidigt samspel mellan den intervjuade och 
intervjuaren (Kvale & Brinkmann, 2009, s.98). Bell (2005, s.157) menar att det är viktigt att 
informera respondenterna om syftet med forskningen. Därför har alla våra intervjuer inletts 
med att vi beskrivit arbetets syfte varpå respondenterna erbjudits anonymitet. Med hänsyn till 
våra respondenter har de också fått möjlighet att i efterhand begära anonymitet eller att vissa 
delar av intervjun stryks. Vi har också erbjudit dem en möjlighet att läsa och kommentera vårt 
arbete innan den slutgiltiga versionen lämnats in. Med respondenternas medgivande har också 
samtliga intervjuer spelats in. En fördel med inspelning är att kommentarer som är av vikt för 
analysen kan återupplevas vilket annars kan förbises (Bell, 2005, s165) och att vi har kunnat 
koncentrera oss bättre på berättelsen (Kvale & Brinkmann, 2009, s.194). Intervjuerna har i 
stora drag citerats i empirin. Vi vill här poängtera att empirikapitlet endast kan erbjuda en 
förenklad bild av de genomförda intervjuerna, då skrift inte kan återge bland annat 
kroppsspråk, uttryck, stämning och pauser (Kvale & Brinkmann, 2009, s.193ff). Det är också 
viktigt att poängtera att aktuella misslyckanden kan vara känsligt att prata om för våra 
respondenter och att det finns en risk att viss information utelämnas. 

2.6 Analysmetod  

Enligt Bell (2005, s.168) är det viktigt att det som framkommer i slutsatsen bygger på data. 
Därför har vi i uppsatsens analys utgått från vår teoretiska referensram för att analysera de 
berättelser som samlats in via intervjuer. Vi är medvetna om att tre individer är en liten grupp 
för att förklara hur entreprenörer ser på misslyckanden men vi anser att det är tillräckligt för 
att ge en inblick som kan bidra till en ökad förståelse. På detta sätt har vi prioriterat att nå 
kvalitet i våra intervjuer istället för kvantitet. Eftersom entreprenörskap handlar om att 
identifiera och förstå beteendet hos individer som skiljer sig från mängden menar Gartner & 
Birley (2002) att det är fel att söka efter generaliserande svar. Genom att analysera de 
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enskilda entreprenörernas historier om misslyckanden och hur de har påverkats och agerat 
utifrån dessa har vi kunnat se likheter och skillnader. På detta sätt har vi, utan att generalisera, 
fått en förståelse för hur entreprenörer ser på misslyckanden.  
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3. REFERENSRAM 
I detta kapitel presenteras arbetets teoretiska referensram, uppbyggd utifrån 
tidigare forskning. 

3.1 Omvärldens påverkan 

Yolanda Sarason m.fl. (2006) använder sig av socionomen Anthony Giddens 
struktureringsteori för att förklara samband mellan entreprenören och dess omgivning. Enligt 
struktureringsteorin tolkar individen de möjligheter som uppstår i omgivningen och agerar 
utifrån dessa (Sarason m.fl., 2006). På det sättet kan individen handla fritt men är begränsad 
av yttre sociala strukturer (Sarason m.fl., 2006). Med detta som grund menar Sarason m.fl. 
(2006) att det inte går att studera entreprenören utan att ta hänsyn till omgivningen. 
Sarasvathy (2004) menar att möjligheterna kommer från många olika håll för entreprenören. 
Det gäller att upptäcka dem och se möjligheter i varje förändring som sker i samhället. Hon 
belyser även vikten av samhällskontexten genom att peka på barriärer till entreprenörskap. 
Bland annat syftar hon på att det krävs en fungerande infrastruktur, lagar och regelverk. 
(Sarasvathy, 2004)  

McGrath (1999) menar att det är viktigt att samhället tillåter entreprenörer att göra vinster och 
därmed vara kreativa för att inte uppmuntra till passivitet. Dessutom bör samhället vara med 
och dela på kostnaderna för ett misslyckat entreprenörskap och inte överösa entreprenörer 
med sanktioner som exempelvis höga skatter (McGrath, 1999). McGrath menar även att den 
sociala kontexten spelar in. I japanska företag har exempelvis ett klimat där det är viktigare att 
inte misslyckas än att lyckas blivit beskyllt för att leda till en låg innovationsnivå (McGrath, 
1999). I kulturer där konkurs både har en förödande social och ekonomisk inverkan upplevs 
det potentiella misslyckandet mer negativt för entreprenören än i kulturer där misslyckanden 
är mer allmänt accepterat (McGrath, 1999). På ett liknande sätt menar Schumpeter, enligt 
entreprenörskapsforskaren Mia Brouwer (2002), att det är svårare att bryta rutiner i mindre 
samhällen utan att andra individer stör sig på det.  

3.2 Den begränsade entreprenören 

Alla människor gör dagligen olika val som innebär att vi måste väga risker mot möjligheter. 
För att övertyga oss om att vi tar rätt beslut krävs förberedelser. Schumpeter (2008, s.48) 
menar att för mycket information kan leda till sämre beslut. I vissa fall kan till och med 
omfattande förberedelser och försök att ta rationella beslut leda till ett misslyckande. Därför 
menar han att det är viktigt för entreprenören att vara intuitiv i sitt beslutsfattande och lita på 
sin förmåga att se det som andra inte ser. (Schumpeter, 2008, s.48)  

I sin teori om begränsad rationalitet ger Herbert Simon, enligt Kaufmann och Kaufmann 
(2005, s.191), en förståelse för att människan inte kan ta in all kunskap som krävs för att fatta 
ett fullständigt rationellt beslut. Den begränsade förmågan att ta in och hantera information 
innebär att tolkningen blir förenklad, vilket kan leda till att felaktiga beslut tas (Kaufmann & 
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Kaufmann, 2005, s.191). Eftersom entreprenören ofta gör mer eller mindre rationella 
bedömningar och sedan rangordnar dess värden menar Sarasvathy (2002) att entreprenören 
inte är en högrisktagare. Däremot är värdet av att känna oberoende så högt att de inte kan 
motstå att pröva och därmed tar risker (Sarasvathy, 2002). Minniti och Bygrave (2001) anser 
att entreprenörer utgår ifrån sina erfarenheter och sin intuition för att ta beslut. När resultaten 
av dessa beslut uppenbarar sig upprepar entreprenören de beslut som gett bäst resultat. 
Entreprenören utgår med andra ord inte från en objektiv kunskap och rationella beslut utan 
baserar sina beslut på sina erfarenheter, vilket innebär att olika entreprenörer tar olika beslut i 
liknande situationer beroende på sina tidigare erfarenheter (Minniti & Bygrave, 2001). 

3.3 Att tillåta misslyckande  

McGrath (1999) menar att människor söker efter framgångar och undviker misslyckanden. 
Minniti och Bygrave (2001) menar att deras modell bevisar att entreprenörer lär sig även av 
sina misslyckanden. Att bara fokusera på framgång kan därför leda till fel i inlärnings- och 
tolkningsprocessen, fel som i slutändan gör misslyckanden mer sannolikt och mer kostsamt än 
det skulle behöva vara (McGrath, 1999). Istället för att försöka motverka misslyckande menar 
McGrath (1999) att vi bör se till att kostnaderna för dem minimeras. En hög 
misslyckandeprocent kan till och med vara positivt under förutsättning att kostnaderna är 
begränsade (McGrath, 1999). Att aktivt motverka att företag går i konkurs kan därför vara 
farligt eftersom det förhindrar företagarens möjlighet att lära sig och att få en erfarenhet som 
kan vara nyttig vid starten av nästa företag (McGrath, 1999). McGrath menar att även om 
misslyckanden inte är något att sträva efter utan kan vara både smärtsamt och kostsamt går det 
inte att bortse från dem eftersom vi då också bortser från många av dess värdefulla lärdomar, 
vilket i sin tur kan leda till negativa konsekvenser (McGrath, 1999).  

3.4 Att misslyckas ger erfarenhet  

Professor Sim B. Sitkin menar, enligt Shepherd (2003) att misslyckande är viktigare än 
framgång för att utvecklas. Enligt Shepherd (2004) ökar möjligheten att lyckas i framtiden om 
entreprenören lär sig av sina misslyckanden. Minniti och Bygrave (2001) framför liknande 
resultat och menar att entreprenörer drar lärdom från sina erfarenheter och därmed uppdaterar 
sitt beslutsunderlag vilket leder till bättre prestationer och att de kan möta misslyckanden utan 
att förlora sin entusiasm. Samtidigt menar de att det är en kombination av erfarenheter från 
framgångar och misslyckanden som utgör entreprenörens kunskapsgrund (Minniti & Bygrave, 
2001). Med hänsyn till detta menar de, i likhet med Shepherd (2004), att nya erfarenheter 
leder till att entreprenörens kunskapsgrund uppdateras vilket kan förbättra beslutsunderlaget. 
Genom att ta vara på tidigare erfarenheter och observera konsekvenser som haft betydelse i 
beslutsfattandet kan entreprenören agera utifrån dessa och därmed öka sina vinster i framtiden 
(Minniti & Bygrave, 2001).  

Stokes och Blackburn (2002) kommer fram till att avslutandet av ett företag kan ge 
entreprenören erfarenhet som kan vara värdefull vid uppstartandet av nästa företag. På samma 
sätt menar även Diamanto Politis och Jonas Gabrielsson (2009) att tolkandet av rutiner och 
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beteenden från tidigare avslutanden av företag kan leda till erfarenheter som kan vara till 
fördel vid starten av ett nytt företag. Detta kan leda till ett förändrat tankesätt och en insikt 
som förhindrar misslyckandet att upprepa sig men kan även ge entreprenören en mer positiv 
inställning till misslyckanden (Politis & Gabrielsson, 2009). Minniti och Bygrave (2001) 
menar även att de erfarenheter som ger goda resultat med sannolikhet kommer att upprepas 
eftersom det upplevs mer positivt. Sarasvathy (2002) menar att misslyckanden innehåller den 
viktigaste kunskapen om entreprenörskap, det handlar om att överleva misslyckanden och öka 
framgångar, vilket innebär att entreprenörskapsprocessen bör ses som en ström av 
misslyckanden och framgångar.  

3.5 Erfarenhet leder till framgång  

Professor Jeffry A. Timmons menar, enligt Shepherd (2004), att det är viktigt att göra skillnad 
på de företag som avslutas och de individer som avslutar dem eftersom individerna kan lära 
av sina misslyckanden. För att erfarenheten av ett misslyckande ska vara till nytta krävs att 
entreprenören startar ett nytt företag där kunskapen kan appliceras (Shepherd, 2004). 
Shepherd (2003) menar dock att förlusten av ett företag minskar troligheten att individen 
startar ett nytt. Det här antagandet motbevisas dock av en undersökning av nedläggningen av 
387 brittiska företag (Stokes & Blackburn, 2002). Enligt den kände sig nämligen 70 procent 
av de entreprenörer som avslutat sin verksamhet uppmuntrade till att starta ett nytt företag och 
62 procent fortsatte som ägare av något annat företag efter att företaget lagts ner (Stokes & 
Blackburn, 2002). Ett annat intressant resultat är att nästan tre av fyra ansåg att de blivit bättre 
på att hantera misslyckanden, att anpassa sig till förändring och att de hade utvecklats 
personligt (Stokes & Blackburn, 2002). Stokes och Blackburn (2002) sammanfattar sin 
undersökning med att de flesta individer kommer tillbaka till entreprenörskapet, även om de 
inte har tjänat på det ekonomiskt har de tjänat på det genom erfarenhet och kunskap. Politis 
och Gabrielsson (2009) menar att om en företagare ser på misslyckanden som en möjlighet till 
eftertanke, kan detta i framtiden leda till positiva resultat. Detta styrks av Shepherd (2003) 
som menar att entreprenörer med mer erfarenhet tenderar att vara effektivare på att nå 
framgång. För att uppmuntra de som misslyckats med sitt första företag att se det som en 
erfarenhet och starta ett nytt menar Stokes och Blackburn (2002) att det behövs mer stöd för 
de entreprenörer som inte längre är nybörjare. Stokes och Blackburn (2002) menar att nästan 
allt stöd för entreprenörskap utgår från att den som startar ett företag gör det för första gången.  
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4. EMPIRI 
Här presenteras en berättande sammanställning av det empiriskt insamlade 
materialet, framställt utifrån de intervjuer som har hållits med respondenterna. 

4.1 Hans Ågren 

4.1.1 Bakgrund 

Efter att ha läst ekonomi på gymnasiet började Ågren arbeta för Upplandsbanken 1979 där 
han blev kvar ett decennium. Under denna tid var han tjänstledig för att studera ekonomi tre år 
vid Uppsala Universitet, hann med en trainee-utbildning och avslutade sedan de tre sista åren 
som ställföreträdande chef på bankens Västeråskontor. 1989, efter att kreditrestriktionerna 
släppt några år tidigare hade många nya finansbolag startats och med löfte om fria händer 
lockades Ågren till Sveriges största bankoberoende finansbolag, Independent. Där blev han 
kvar i två år tills finansbubblan sprack och han helt plötsligt för första gången i sitt liv blir 
uppsagd och stod utan arbete. Eftersom han hade sin utbildning och många kontakter i 
bagaget bildade han bolaget Hans Ågren förvaltning, där han bedrev konsultverksamhet i 
form av en deklarationsbyrå.  

4.1.2 Att se möjligheterna 

1994 startade Ågren verksamhet inom fastighetsbranschen tillsammans med en barndomsvän 
som arbetade inom fastighetsförvaltning. Vännen hade tidigare varit i kontakt med ett företag 
som sänkte driftskostnaderna för fastighetsägare genom besparing av energi och vatten. 
Eftersom företaget skötte sig väldigt dåligt såg Ågren och hans vän en möjlighet att själva gå 
in i branschen. 

”Men idén var ju lysande. Så då sa vi så här […] Vi drar igång ett sånt bolag. Vi startar upp 
det. Ingen av oss är VVS:are. Jag är typisk pappersmänniska, jag är oteknisk […] men jag 
förstår en bra affär när jag hoppar över den.” 

Vännerna startade därför företaget Sargitum AB, ett företag som Ågren arbetat med parallellt 
med andra projekt och fortfarande har kvar. I samband med detta bildades också ett 
fastighetsbolag som senare kom att säljas med förlust, för att strax efter försäljningen gå i 
konkurs. Ett nytt fastighetsbolag startades dock några år senare för att bygga bostäder i 
Linköping, Norrköping och Vadstena, även detta med barndomsvännen men nu var även en 
tredje kompanjon med. Ågren berättar om hur de såg en möjlighet i de rådande förhållandena.  

”Vi var inne i en lågkonjunktur, ingen våga satsa nånting. […] Det var massor med 
husfabriker som gick i konkurs, men de som överlevde hade jättedålig kapacitetsutnyttjande, 
speciellt på vintern. Så då sa vi till dem, vi ser till att ni får projekt […] ni får jävligt dåligt 
betalt men ni slipper ju låta folket gå hem i vart fall. Vi jobbade med vinterproduktion 
ständigt.” 



 

 

13 

 

4.1.3 Den riskfyllda fastighetsbranschen 

Ett nytt fastighetsbolag, Öresundsbostäder, bildades för att bygga fastigheter i Varberg, 
Malmö och Lund. Bland annat berättar Ågren för oss om en bomässa som höll på att ställa till 
det rejält för honom.  

”Vi byggde 68 lägenheter på en smäll […] i trähus i fyra våningar. Det är en ganska ny 
teknik, det går inte att bygga fyra-vånings trähus sa dom, men det gjorde vi. […] Där var vi 
jävligt illa ute. Vi skulle bygga det här projektet och vi hade en budget på 45 miljoner och det 
var dessutom så att det var tidspressat. För det första kom vi igång sist av alla […] 17:e maj 
skulle det va klart för då skulle Kungen inviga det här och det var några djävulska böter om 
man inte va klar i tid. Det var alltså panik, alla va i panik. […] vi hade 35 man anställda för 
att få klart det och vi tog in allt som fanns och det blev ju hur dyrt som helst, men vi hade den 
där tidslimiten. Och sen tog pengarna slut. Ganska snart så insåg vi att den här budgeten 
kommer inte att hålla och vi hade inte mer pengar i kreditiv. Det gick inte att gå till banken 
och säga att vi behöver tio miljoner […] Vi hade gått ut och marknadsfört oss rätt tufft, det 
var nästan bara vi som hade hyresrättsprojekt, […] men vi fick krypa till korset och ombilda 
till bostadsrätt i sista momangen. Då va vi så här nära, då hade vi fått gått ifrån hus och hem. 
Så det var ett tufft år alltså. Vi förbyggde oss men vi vände det till något jättebra naturligtvis, 
men det satt hårt inne.” 

Problemet löste sig dock inte av sig självt. För att få låna mer pengar var de tvungna att 
ombilda till bostadsrätter men de var också tvungna att kunna visa för banken att en viss andel 
av dessa redan var sålda. Ågren berättar för oss om hur han och hans kollegor i sista stund 
lyckas krångla sig ur den besvärliga situationen. 

”Det var så här. För att få ett högre kreditiv var vi tvungna att ha vissa av de här 68 
lägenheterna sålda. […] Det har aldrig vart så många västeråsare skrivna nere i Malmö. Jag 
tog hela min vänskapskrets […] allting och sa: Ni får, ni får hundra tusen av oss om ni köper 
en bostadsrätt och vi står för hyran. […] Sen gick det ut för försäljning på normala 
marknaden. Men då trolla vi med knäna, men det blev bra till slut, det blev jättebra […] Men 
så har jag sagt, att så ska jag aldrig exponera mig igen. Man ska inte göra större projekt än 
att man kan misslyckas.” 

4.1.4 Kanalhuset i Hallstahammar 

Sedan år 2000 har Ågren varit intresserad av en fastighet vid Skantzsjön i Hallstahammar som 
ägts av Kanthal. Han har själv varit hyresgäst i huset sedan 2004 men då var det nästan tomt 
och hade bara tre-fyra hyresgäster. För att kunna sälja fastigheten hade Kanthal arbetat 
mycket med att försöka öka beläggningen och när den nåde 75 procent 2006 berättar Ågren 
att han såg en möjlighet i de rådande omständigheterna. 

”Dom hade tagit [ett] policybeslut, Kanthal, att dom skulle bara äga fastighet där dom själva 
bedrev verksamhet och bedriva ett kontorshotell det låg inte alls i deras intresse. […] Så jag 
sa, nä, fan jag köper skiten. Jag tror på idén. […] och så tog det bara ett år lite drygt så var 
det fullt och sen har det vart fullt.” 
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Kanalhuset är idag ett sex våningar högt företagshotell. Ågren berättar för oss att tanken är att 
det ska kännas som att man jobbar i en stor organisation fast alla sitter i sitt eget lilla företag.  

4.1.5 Markprojektering vid Skantzsjön 

I köpet av Kanalhuset ingick även ett markområde i direkt anknytning till Skantzsjön. Marken 
var ren råmark men efter att ha investerat en miljon i arkitektkostnader för att analysera ifall 
det fanns någon möjlighet att göra om den till hustomter bestämde sig Ågren, som har 
erfarenhet sedan tidigare från markprojektering, för att exploatera marken. Ågren berättar att 
det hela blev klart 2007, strax innan lågkonjunkturen och att han hade tur som hann bli av 
med 15 tomter.  

Mellan de tomter som projekterats och den intilliggande Skantzsjön ingick även ett 
markskyddsområde som utan underhåll skulle utgöra ett problem för utsikten från tomterna 
och därmed också dess marknadsvärde. Ågren berättar för oss hur han löste det problemet. 

”Det går ett strandskyddsområde här på hundra meter. Den marken har vi skänkt till 
Hallstahammars kommun. Det är bara för att slippa underhåll. Dom ska alltså röja upp här 
och det väntar jag på varje dag för det kommer att göra attraktionskraften mycket större för 
det här, för det är så igenväxt.” 

4.1.6 Brukshotellet i Hallstahammar - Att misslycka s och dra lärdom 

Efter ett lyckat projekt med Kanalhuset blev det desto tuffare med nästa projekt, det 
närbelägna Brukshotellet som Ågren köpte tillsammans med en datakonsult. Verksamheten 
drevs dock av en arrendator som hade det dåligt ställt. Därför försökte de stötta honom genom 
att bland annat hjälpa till med marknadsföring och göra flera investeringar i fastigheten men 
arrendatorn lyckades tyvärr aldrig uppnå lönsamhet för verksamheten. Ågren berättar att det 
delvis hade med krisen att göra men samtidigt att den som drev verksamheten inte själv ägde 
den och inte insåg vikten av att marknadsföra och sälja.  

”Nu skulle ju vi ha in ett arrende varje månad, och han som drev det han tog ut sin lön i det 
här bolaget oavsett om det fanns utrymme eller inte och så kan man inte jobba som egen 
företagare. Alla som vart igång vet att en månad då tar du inte ut nån lön alls, eller två 
eller… man liksom kokar soppa på en spik och sen så, rätt va det är, gör man en affär och då 
kan du ta ut och kanske ha det lite bra. Det är småföretagarens vardag. […] Konkursen blev 
en katastrof tack vare att kundfodringarna […] dom fanns inte. Det var bokningar och dom är 
ju inte omvandlade till kundfodringar, men hösten såg så himla bra ut för honom. Vi hade 
massor av bokningar som vi hade hjälpt honom med. Fick bara ringa runt och avboka. Så det 
var alltså miljonbelopp, i ordervärde, som bara gick upp i rök.”  

Trots att det var arrendatorns och inte Ågrens företag som gick i konkurs ser Ågren händelsen 
som ett misslyckande eftersom han anser att de investeringarna han gjort inte kan ge honom 
ett högre värde än det han redan investerat. Utifrån misslyckandet med Brukshotellet berättar 
Ågren om en värdefull erfarenhet. 

”Jag kunde inte restaurangbranschen […] och min hela övertygelse det är att den som äger 
fastigheten ska också driva verksamheten för du får ett helt annat personligt engagemang.” 
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4.1.7 Det känslosamma misslyckandet 

När vi frågar Ågren om hur omvärlden har reagerat på hans misslyckanden menar han att det 
inte varit så farligt eftersom de flesta företag han drivit inte varit särskilt publika lokalt. Fram 
till att Ågren köpte Kanalhuset har han haft administration lokalt men verksamheten någon 
annan stans. I takt med att han blivit allt mer aktiv lokalt har han också blivit mer publik även 
om det aldrig har varit något han strävat efter. Ågren berättar om hur omvärlden reagerade på 
misslyckandet med Brukshotellet. 

”Det här med Brukshotellet, det är väl många som tycker att det är rätt åt den där dåren att 
det gick åt skogen. […] Det är många som haft synpunkter från start om Brukshotellet när vi 
förvärvade det och [] hela vägen fram och nu också. Så det är nog många som tyckte att det 
var rätt åt dom. […] Så på det viset så [har det väl] påverkat lite grann. […] I Sverige är det 
ju mer eller mindre en skam att gå i konkurs men i USA så säger man att minst två konkurser, 
det är liksom körkort.”   

Vi frågar honom om han upplevt sina misslyckanden som ett personligt nederlag. 

”Ja, det gör man ju alltid. Det är bara att bryta ihop och komma igen. […] Man är ju inte 
mer än människa. Många gånger när det går illa så tänker man: Fan, jag skulle ha stannat 
kvar på banken. För då har det ändå tickat in en lön oavsett om man gjort en bra månad eller 
en dålig månad. […] Här är det precis, ur hand i mun hela tiden. Jag måste liksom 
producera, speciellt som jag har ansvar för ett antal anställda. Det är inte… Man har väl 
vant sig, men det är inte bara kul. Och man får skäll och… och så vidare. Det händer ju, 
naturligtvis. […] Men jag kämpar.” 

Vi tycker att det är viktigt att här poängtera att Ågren under samtalet förmedlar en känsla av 
att han försöker undvika att fokusera allt för mycket på misslyckanden och att han inte är helt 
komfortabel med att prata om det. Det första han säger när vi frågar om misslyckande är ett 
bra exempel på detta: 

”Man kan ju försöka vända det [misslyckande] till något positivt också.” 

4.1.8 Att hantera risker 

Ågren berättar att Brukshotellet inte var något han sökte aktivt utan något som bara dök upp. 
När han ser tillbaka på hotellköpet menar han att han borde ha dragit öronen åt sig redan då 
hans bankkontakt rådde honom att inte genomföra köpet och han blev tvungen att lägga in 
många säkerheter för att finansieringen skulle lösa sig.  

”Där sköt jag riktigt från höften och jag tänkte det här blir inga problem.[…] Men det var 
dumt, det var dumt, och det har tärt på mig. Det har varit många sömnlösa nätter. […] Men 
hantera risker det är jag dålig på. […] Risker, nej det kan man nog aldrig hantera som egen 
[företagare] egentligen, inte om man skjuter från höften.” 

Även om Ågren aldrig tänker köpa ett hotell igen framgår det att han fortfarande är villig att 
ta risker inom andra områden.  
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”Men kommer nån med ett markområde […] då hoppar jag nog på igen. För det var ju en 
jävla chansning, det här [projekteringen vid Skantzsjön]. Om det fanns nån efterfrågan det 
visste vi inte. Vi tryckte in en miljon i arkitektkostnader. För jag hade en övertygelse om att 
det finns en efterfrågan.”  

När vi frågar ifall det är något speciellt misslyckande som han absolut inte vill göra om 
kommer han tillbaka till att utsätta sig för allt för stora risker. Det är ett svar som upplevs 
genomtänkt eftersom han tar god tid på sig att svara. 

”Dom gånger vi har hoppat på för stora projekt med för stora egna insatser. Då kan vi prata 
om borgensåtaganden som var alldeles på tok för stora. Om vi skulle ha blivit ställda inför 
faktum att vi behövde infria dom, då har vi gått i konkurs. Personlig konkurs. Det gör jag inte 
om nån mer gång kan jag säga. För det har vart så ett par gånger, men vi har lyckats krångla 
oss ur det dilemmat, men med ganska stora uppoffringar vid flera tillfällen. Det gör jag inte. 
Och jag skulle inte köpa nåt nytt hotell. Aldrig i livet. Däremot har man ju dom grejer som 
har gått bra, där söker man ju aktivt nya projekt som ligger inom ramen för en ganska 
behaglig riskexponering.” 

4.2 Tove Åkerman Stenman 

4.2.1 Bakgrund 

Tove Åkerman Stenman har tidigare varit verksam i byggbranschen där hon arbetade som 
marknadsutvecklare på Skanska i fyra år. På Skanska fick hon i uppdrag att utveckla ett av 
företagets varumärken, Smålandsvillan, med fria händer. När hon startade hade de en blygsam 
omsättning på 25 hus och när hon själv sa upp sig från sin anställning hade omsättningen ökat 
till 200 hus, vilket var ett hårt men roligt arbete enligt henne själv. Åkerman Stenman ser 
denna erfarenhet som sin främsta utbildning. Hon berättar att hennes passion är statistik och 
marknadsutveckling på ett innovativt sätt. Hon påpekar att hon inte har någon högre 
utbildning, med undantag från ett par kurser i programmering på högskolenivå. Med bakgrund 
av att hon kände att hon ville arbeta mot flera branscher bestämde hon sig för att säga upp sig 
från sitt uppdrag på Skanska. 2003 startade hon sitt företag Supportföretaget TMJ Group AB, 
vid samma tidpunkt som hon fick sitt tredje barn. 

”Så jag startade mitt företag då, samma dag egentligen, som vi kom hem från BB.”  

4.2.2 Visionen som blev sann 

Åkerman Stenman beskriver sin entreprenörskapshistoria som en fantastisk resa som hon har 
fått vara med om att uppleva. Hon hade en vision om hur hon ville arbeta med sitt företag, att 
arbeta mot energibranschen med en tjänst som hon tagit fram och som hon trodde jättemycket 
på. Eftersom hon inte hade mod att gå till banken sålde hon sin bil för att få ett startkapital 
och använde en del av pengarna till att köpa bland annat en telefon till företaget. För att 
komma i kontakt med potentiella företag sökte hon reda på alla energibolag i Sverige på 
Internet och ringde upp dem en efter en. 
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”Så jag printade ut trehundra energibolag i Sverige och tänkte att jag ska ringa från A till Ö, 
och sen så kommer jag att få ringa från A till Ö igen. Jag tänkte, jag ska ringa tills jag får en 
kund. Så jag ringde på A, Arvika energi, Arboga energi, Alingsås och jag tänkte nej, nej, nej 
hela vägen. Så kom jag till B, Björklinge energi, och så fick vi in dem som kund, alltså det var 
helt otroligt. Tänk, jag sitter där i mitt vardagsrum alltså. […] Jag hade liksom en bild, jag 
levde i framtiden, så här vill jag jobba.”  

Sedan dess har Åkerman Stenman arbetat 80 timmar i veckan och hon ser det som fantastiskt 
och avkopplande att arbeta, det finns inga hinder beskriver hon det själv. Idag har hennes 
företag sexton medarbetare och arbetar mot ca tjugofem företag inom energi-, bygg- och 
industribranschen. Åkerman Stenman menar att det går att lyckas om drivkraften finns. Hon 
berättar att de första åren var tuffa och att det tog två år innan hon kunde ta ut lön från 
företaget. Hon ser de första åren som företagare som en betydelsefull del i sin personliga 
utveckling.   

”Men jag tror det är bra att ha den här hårda tiden med sig […] att man har kommit från 
ingenstans.”  

4.2.3 Att våga ta risker 

Åkerman Stenman menar att det är viktigt att våga ta risker som entreprenör och att det är en 
förutsättning för att lyckas. Att säga upp sig från ett fast arbete anser hon är en av de stora 
risker hon tagit i sin roll som entreprenör. Hon berättar för oss om den känsla som hon 
upplevde när hon skickade in avskedsansökan. 

”Jag stod med min avskedsansökan, framför brevlådan här i Köping och tänkte: ska jag, jag 
stod där en kvart, ska jag, ska jag inte, säga upp mig från min trygghet […] till vadå, till 
ingenting! […]men så tänkte jag, jag vet själv vad jag har för kapacitet, jag vet vad jag klarar 
av och jag ska jobba dygnet runt om det så krävs. Så jag slängde min avskedsansökan på 
brevlådan och så sprang jag därifrån och grät i regnet, jag var helt förtvivlad. […] Det gäller 
att våga. Men att ta risker det är ju en förutsättning. Du kan aldrig lyckas annars.”   

Att ompröva teorier och att skapa egen kunskap är viktiga delar av entreprenörskapet enligt 
Åkerman Stenman. Hon menar att det går att skapa egna trender istället för att bara se på det 
som redan har gjorts. Hon berättar även om att det är betydelsefullt att rädsla inte blir ett 
hinder för entreprenörskap.  

”Jag satt ju och skakade som ett asplöv när jag ringde de här trehundra bolagen. […] Rädd 
kan man väl vara och sen bara köra liksom.”  

Under den tid som Åkerman Stenman varit egen företagare har hon aldrig tagit ett banklån 
eftersom att det är viktigt för henne att inte vara beroende av någon annan.  

” […] banken ska inte behöva ta en risk åt mig. Så att därför vill jag ta alla risker själv, jag 
vill bli den som drabbas om jag tar ett felaktigt beslut.” 
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4.2.4 Relationen till omvärlden 

Att inte dela med sig av negativ information eller berätta om negativa händelser om företaget 
till omvärlden är viktigt. Eftersom Åkerman Stenman alltid försöker att omvandla negativa 
händelser till något positivt så menar hon att det inte kan förstås av de som inte har insyn på 
samma sätt som hon själv i företaget. Det är lätt att som entreprenör bli påverkad av 
omvärldens värderingar, även fast man litar på sina egna beslut, därför anser hon att det är 
betydelsefullt att ligga steget före omvärlden.  

” […] även fast man har kommit långt så är det väldigt lätt att bli påverkad. […] Men att dela 
med sig av negativ information som för mig är positivt, det kan inte omvärlden hantera. Så 
det gäller att […] att visa framtiden.”   

Åkerman Stenman berättar även att hon har en dröm om att bygga ett nytt kontor. Då hon har 
frågat människor som hon anser vara duktiga på området har de dock avrått henne. Hon säger 
själv att hon har lyssant på ”olyckskorparna” för länge och att hon kommer förverkliga 
drömmen i framtiden. 

4.2.5 Ta vara på misslyckanden 

Entreprenörskapet har gett Åkerman Stenman en annan förståelse för människor som har det 
svårt och hon berättar att hon fått en helt annan människosyn sedan hon blev entreprenör. 
Hennes erfarenheter från misslyckanden har hjälp till att stärka hennes självförtroende.  

”Jag har väl fått ett självförtroende som, jag vet inte, det skulle kunna ta mig till månen tror 
jag. […] När man hamnar där gång på gång, att det händer någonting, och sen att man gång 
på gång tar sig ur det, det är det som ger styrkan alltså.”   

Att vända negativa händelser till något positivt säger Åkerman Stenman är viktigt samt att 
förstå att vi har ett ansvar att göra något åt negativa omständigheter. Hon berättar att förra 
årets bokslut, som visade ett minusresultat inte var så roligt men att det till viss del var 
planerat eftersom att företaget lever i tillväxt.  

När vi frågar om Åkerman Stenman anser att det finns några specifika egenskaper eller 
beteenden som präglar entreprenörskapet säger hon att det finns så många egenskaper som 
påverkas av varandra. Hon menar att det är viktigt att våga leva i framtiden, att inte vara lat 
och att aldrig ge upp. Hon berättar även att det är en viktig egenskap att se positivt på 
misslyckanden.  

” [...] att älska att misslyckas, att se det som någonting fantastiskt. Men visst det är ju tufft när 
man gör det.”  

4.2.6 Att hantera misslyckanden 

När vi pratar om misslyckanden säger hon att hon har upplevt många misslyckanden på 
vägen. Hon berättar om sitt första kundbesök som hon själv beskriver som en katastrof.   

”Jag boka in ett kundbesök hos en kvinnlig VD […]. Med sig på mötet hade hon sin man som 
var affärsutvecklare och jag är marknadsutvecklare, så på något vis så förstod jag att han 
kände mig som något slags hot eller konkurrens och jag ville ju göra ett första jobb. […]så 
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det slutade med att han avfärda mig genom att säga att dom ville ha betalt av mig för att jag 
skulle få göra jobb åt dom, så han var riktigt otrevlig.”  

Att bli så kritiserad var jobbigt och efter mötet var Åkerman Stenman väldigt ledsen. Hon 
hade varken pengar eller kunder och beskriver att hon kände sig värdelös och att affärsiden 
som ännu inte testats inte dög. Hon ringde till sin familj och var förkrossad.  

”Jag ringde till min pappa, ringde till min man och mina barn och sa att jag lägger ner 
firman innan den ens har startat. […] det var så nära […] det var inskickat till PRV och 
Bolagsverket, men nej, jag tar tillbaks alla ansökningar. […] men så efter en timme så ringde 
min pappa tillbaks: Du Tove det där är väl inte riktigt likt dig att ge upp så där. Men det var 
så jobbigt. Så jag tänkte att […] jag ska ha en kund innan veckan är slut, och så började jag 
ringa på. […] Två veckor tog det. Den erfarenheten är den bästa erfarenheten jag har i hela 
min företagshistoria, att bli totalt sågad vid fotknölarna och så resa sig, att bli stark av det.”   

Åkerman Stenman berättar att hon berörs av de misslyckanden som hon upplevt väldigt 
personligt.  

”Jag påverkas ju väldigt personligt, eftersom, att vara entreprenör är ju ett sätt att leva. Jag 
är ju mitt företag.”  

När vi frågar Åkerman Stenman om det finns något misslyckande som hon inte vill göra om 
svarar hon utan fundering att hon inte vill göra om något av de misslyckanden som hon har 
varit med om, men säger även att hon inte vill vara utan något av dem heller.  

”Om jag misslyckas två gånger på samma sätt, så ser jag det som ett misslyckande. För att 
om jag tar mig till ett likadant misslyckande igen, då har jag ju inte lärt mig nånting.  […] 
Över min döda kropp att det får hända igen, och gör jag det alltså, då får jag ta ett riktigt 
samtal med mig själv […] hur kunde det bli såhär? Har du inte lärt dig någonting eller?”   

4.2.7 Ingenting är omöjligt 

Ett citat som inspirerat Åkerman Stenman är ”Dåliga investeringar är de investeringar jag lät 
bli att göra.”1 Det finns inga investeringar som är dåliga eftersom alla investeringar ger en 
lärdom, menar hon.  

”… även om just den investeringen går dåligt så har du tio investeringar till som går bra.”  

En entreprenör måste ha en nyfikenhet och intresse för vad som händer i samhället och 
omgivningen menar Åkerman Stenman. Hon litar mycket på sin intuition och tycker att det är 
roligt att försöka förekomma negativa händelser. Eftersom hon arbetar mycket med 
omvärldsbevakning såg hon sommaren 2008 tendenser till en kommande lågkonjunktur.   

”Eftersom jag alltid lyssnar på min intuition så drog jag igång en process direkt, att 
förbereda oss på en lågkonjunktur.”  

                                                 
1 Warren Buffett 
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Åkerman Stenman menar att en lågkonjunktur inte är ett hinder för företagande, det gäller att 
hitta något annat att göra eller att anpassa sig till marknadens behov. Hon menar att ingenting 
är omöjligt. 

”Hade jag suttit som VD på Getrag eller Volvo […] tillverka cyklar då.”  

Det kan vara förkrossande att gå igenom jobbiga händelser men Åkerman Stenman säger att 
det övervägs av den glöd som hon känner för att driva företag. 

”Man ser ju bara tiotusen olika alternativ och sen jag ska prova alla tiotusen, om jag så ska 
misslyckas med niotusen niohundra nittionio stycken, så, så är det en som är lyckosam så 
räcker det.” 

4.3 Mikael Albinsson 

4.3.1 Bakgrund 

Mikael Albinsson har alltid vart intresserad av affärer. Hans entreprenöriella bana började 
redan då han som tonåring hade mobila discon som med hjälp av en stor buss körde runt i 
halva Mellansverige och gjorde spelningar. När det började gå sämre berättar Albinsson att de 
lyckades hyra ut bussen.  

”Det var Thåström som hyrde bussen. Då tyckte vi, det kanske inte är så dumt. Han hyrde den 
en gång, och så hyrde han det en gång till, och så ringde EMA Telstar och fråga om dom 
kunde hyra den här bussen och då börja vi köpa fler bussar. På ett år så hade vi fyra 
turistbussar som gick.” 

Efter detta gick Albinsson vidare till att importera bilar, båtar och bussar från USA och i slutet 
av 1980-talet köpte han en gummiverkstad. I kombination med det öppnade han en bilfirma 
som senare gick i konkurs. Han har också hunnit med att delta i projektering av ett 
markområde och påföljande husbyggnation av 19 villor i Solmyra. Med andra ord har han 
hunnit prova en hel del olika idéer. Detta stämmer bra överens med att han ser det som en 
viktig egenskap att vara intresserad av det som händer och hela tiden beredd att göra olika 
typer av affärer när möjligheten visar sig. I dag hyr Albinsson ut industrilokaler och har 
verkstäder i Västervik, Kungsör och Valskog.  

4.3.2 Bra relationer - en förutsättning 

När Albinsson ser tillbaka på den tid som varit berättar han att det kan vara lätt att bli lite 
fartblind. När han var yngre hade han en bilfirma som gick i konkurs, delvis som en följd av 
att han var för godtrogen.  

”Det var ju med fel folk. Jag hade kunnat gjort det själv mycket bättre […] Men det är ju så. 
Det gäller att va med rätt människor och inte tro gott om alla heller. Det finns mycket skumt 
bakom många av oss faktiskt. Men det är ju en erfarenhet rikare. När man gör affärer så är 
det ju otroligt lätt att bli lurad […].”  

Idag ser han dock att den erfarenheten som en lärdom och att han blev starkare efter detta. Vi 
frågar Albinsson hur han upplevde omvärldens åsikter om konkursen. 
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”Det var nog många som tyckte det var kul också, det tror jag […] men det är alltid så, det 
finns alltid sånna som inte önskar gott.”  

Albinsson tycker dock inte att han påverkades av allt prat utan glömde det rätt fort. Istället 
försökte han vända på det och se på misslyckandet som något positivt. Han menar att det är 
viktigt att inte gräma sig utan istället se det som en erfarenhet. 

Albinsson menar att det är viktigt att ta intryck av andra och att lyssna på människor i sin 
omgivning, att vara intresserad av vad som händer i omgivningen är en förutsättning som ger 
möjligheter, menar han.  

4.3.3 Husbyggnationen i Solmyra 

Albinsson berättar för oss om hur han ville ha en tomt på ett markområde i Solmyra. När det 
inte gick att köpa bara en tomt bestämde han sig helt enkelt för att tillsammans med en vän 
köpa hela området, projektera marken, bygga vägar och avlopp och avsluta med att bygga hus 
på många av de 19 tomterna. När Albinsson ser tillbaka på projektet menar han att de hade tur 
som hann sälja alla utom ett hus innan lågkonjunkturen. Samtidigt antyder han att de 
egentligen inte hade tillräckligt med erfarenhet för att bygga hus och att han kan tänka sig att 
projektera, bygga vägar, fixa ledningar och sådant igen men sen sälja alltihop och låta någon 
annan bygga husen.  

4.3.4 Framgång byggs långsamt 

När vi frågar Albinsson om den viktigaste erfarenheten han fått under sitt entreprenörskap 
tänker han efter länge innan han till slut svarar att det är att det gått i lagom takt.  Detta är 
också något som han ofta återkommer till under vårt samtal då han menar att det är viktigt att 
inte ha för bråttom och att inte växa för fort. Anledningen till detta är att han anser att man 
inte bör ta för stora risker. Han berättar även att han genom sin erfarenhet mer kan säga vad 
han skulle göra idag och vad han skulle avstå ifrån. När han gör en affär är hans filosofi att 
betala tillbaka så snabbt som möjligt och han påpekar att hans företag har det högsta 
kreditvärdet. Den enda skillnaden mellan honom och dem som han kallar ”dom riktigt stora 
killarna” anser han är att de vågar lite mer och inte ser stora summor som något problem. 
Samtidigt poängterar han att de faller desto tyngre när de väl faller. Albinsson berättar att allt 
han gör inte är för att tjäna pengar utan att det är viktigt att ha roligt också, att få pröva nya 
saker. 

”  […] en förutsättning för att det ska gå bra, att man verkligen tycker att […] det är kul.”  

4.3.5 Den viktiga bankkontakten 

Albinsson poängterar att det är viktigt att ha lite tur i början av entreprenörskapet och göra en 
bra affär för att på det sättet få bra bankkontakter. För det är viktigt att ha en bra kontakt med 
banker för att snabbt kunna låna pengar när man har en bra affär på gång. 

”Det gäller ju hela tiden, om man ska göra affärer, att ha banken med sig […] det kan ju dyka 
upp nånting imorgon eller nästa vecka till exempel, då måste man ju kunna åka in till banken 
[och säga] nu behöver jag ha de här pengarna [och] det är inga problem. […] Därför har 
man inte råd med så mycket misslyckande. Gör du misslyckande, då är du ju borta.” 



 

 

22 

 

Albinsson berättar också att det är lätt att gå bra i högkonjunktur, men desto svårare när 
lågkonjunkturen kommer. Därför är det viktigt att lägga pengar på rätt saker och inte bli 
frestad att exempelvis leasa en ny firmabil bara för att det går bra en tid. Blir det sämre tider 
ska inte banken kunna komma och knacka på dörren. För om man går i konkurs menar 
Albinsson att det är jättesvårt att resa sig. Banken vill inte ha med dig att göra.  
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5. ANALYS 
I denna del presenteras kopplingar mellan den teoretiska referensramen och det 
empiriskt insamlade materialet utifrån uppsatsens frågeställningar. 

5.1 Hur påverkas entreprenören av misslyckande? 

5.1.1 Omvärldens påverkan 

Albinsson (2009) menar att det är viktigt att vara intresserad av vad som händer i sin 
omgivning för att kunna se möjligheterna. Därför menar han att det är viktigt att lyssna på 
människor och ta intryck av dem (Albinsson, 2009). Detta kan kopplas till Sarason m.fl. 
(2006) som menar att det inte är möjligt att studera entreprenören utan att ta hänsyn till 
omvärlden och de faktorer som påverkar entreprenören i samhället. Detta eftersom 
entreprenörer är begränsade i sitt handlande av omgivningen och den sociala strukturen. 
Sarason m.fl. (2006) menar därför att entreprenörer både påverkas av sin omgivning och är 
beroende av den. Ett exempel på omvärldens påverkan på entreprenören erbjuds av Albinsson 
som hävdar att en bra bankkontakt är viktig eftersom entreprenörskap ofta kräver snabba 
beslut. Med hänsyn till bankkontakten menar han att det är viktigt att entreprenörens första 
affär går bra. Det är också viktigt att vara beredd på en lågkonjunktur för att inte riskera att gå 
i konkurs. Med detta resonemang belyser Albinsson hur ett misslyckande kan betyda att 
entreprenören förlorar den viktiga bankkontakten. (Albinsson, 2009) 

Enligt Ågren (2009) är det viktigt att samhället tillåter entreprenörer att misslyckas när han 
säger att: ”I Sverige är det ju mer eller mindre en skam att gå i konkurs men i USA så säger 
man att minst två konkurser, det är liksom körkort” (Ågren, 2009). Ågren får stöd av 
McGrath (1999) som menar att det är viktigt att samhället är med och delar på eventuella 
kostnader för misslyckanden och inte bidrar till passivitet genom straffavgifter utan istället 
tillåter entreprenörer att göra vinster. McGrath (1999) menar även att misslyckanden upplevs 
mer negativt för entreprenören i kulturer där misslyckanden är förödande både ekonomiskt 
och socialt än i kulturer där misslyckanden är mer allmänt accepterat. Detta kan kopplas till 
Schumpeter som, enligt Brouwer (2002), menade att det är svårare att bryta mönster i mindre 
samhällen. Åkerman Stenman (2009) menar att det är lätt att påverkas av sin omgivning. 
Därför har hon valt att inte dela med sig av viss information till sin omvärld för att på så vis 
skydda både sig själv och sitt företag från att påverkas negativt. Hon menar att omvärlden inte 
kan hantera att hon väljer att se positivt på information som hennes omvärld upplever som 
negativ (Åkerman Stenman, 2009). Även Ågren (2009) menar att han till viss del påverkats av 
sin omgivning i samband med förvärvet av Brukshotellet som förde med sig många åsikter, 
bland annat att delar av allmänheten ansåg att det var rätt åt honom att det slutade som det 
gjorde.  
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5.2 Hur agerar entreprenören utifrån misslyckande? 

5.2.1 Den begränsade entreprenören 

Schumpeter ansåg att entreprenören inte bör göra omfattande förberedelse och försöka ta 
rationella beslut utan istället lita till sin intuition i beslutsfattandet (Schumpeter, 2008). Under 
de intervjuer som vi hållit har vi fått flera exempel på hur våra respondenter berättat om 
situationer då de litat på sin intuition, med varierande resultat. Åkerman Stenman berättade 
exempelvis om hur hon förutsåg en lågkonjunktur och direkt började förbereda sig och sitt 
företag för den vilket hon ser som en framgång (Åkerman Stenman, 2009). Enligt Herbert 
Simons teori kan inte människan vara fullständigt rationell när beslut ska fattas, vilket kan 
leda till att felaktiga beslut tas (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s.191). Med hänsyn till att 
entreprenörskap ofta kräver snabba beslut är omfattande undersökningar inte möjliga. Minniti 
och Bygrave (2001) anser därför att entreprenörer handlar utifrån sin kunskapsgrund, sina 
erfarenheter och sin intuition. För Ågren (2009) var Brukshotellet inte något han sökte utan 
snarare något som sökte honom. Han har berättat att det var en rejäl chansning som 
misslyckades. Som kontrast till detta har han även berättat om hur han chansade vid 
projekteringen av markområdet vid Skantzsjön, ett projekt som han ser som lyckat. När han 
ser tillbaka på händelserna kan han under inga omständigheter tänka sig att köpa ett nytt 
hotell, däremot är han positivt inställd till markprojektering och vill gärna starta ett nytt 
projekt. (Ågren, 2009) Detta stämmer väl överens med Minniti och Bygraves forskning 
(2001) som indikerar att entreprenören utgår från resultatet av sina tidigare handlingar och 
upprepar de handlingar som gett bäst resultat. Detta leder till att entreprenörernas handlingar 
inte baserar på objektiv kunskap utan på subjektiva erfarenheter av framgångar och 
misslyckanden (Minniti & Bygrave, 2001). Ett liknande exempel är när Albinsson både 
projekterat ett markområde och byggt hus på det. Resultatet blev att markprojekteringen blev 
mest lyckat och även det som han kan tänka sig att göra igen på ett nytt område. Däremot 
hade han problem med att sälja husen och berättar att han inte är intresserad av att bygga hus 
igen utan tänker överlåta det till någon annan. (Albinsson, 2009) 

5.3 Hur ser entreprenörer på misslyckande?  

5.3.1 Att se misslyckanden som lärorika erfarenhete r 

Sarasvathy (2002) menar att misslyckanden erbjuder den viktigaste kunskapen om 
entreprenörskap som handlar om att överleva sina misslyckanden för att öka sina framgångar. 
Enligt Shepherd (2004) ökar chansen att lyckas i framtiden ifall entreprenören lär av sina 
erfarenheter från tidigare misslyckanden. Stokes och Blackburns undersökning (2002) pekar 
på att erfarenheter från tidigare avslutanden av företag kan ge entreprenören värdefull 
information som kan vara till nytta vid uppstartandet av nästa företag. Politis och Gabrielsson 
(2009) menar också att entreprenören tolkar gamla beteenden och rutiner utifrån tidigare 
nedläggningar av företag, vilket kan vara till fördel i nya företag. Det här har vi sett prov på 
hos Albinsson som ser konkursen för bilfirman som en lärdom att inte vara för godtrogen 
(Albinsson, 2009). Även hos Ågren finner vi stöd för dessa teorier då han reflekterar kring 
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Brukshotellet och lärdomen att den som driver en fastighet bör vara samma person som äger 
den för att på det sättet få ett större personligt engagemang (Ågren, 2009). Åkerman Stenman 
berör även hon ämnet när vi pratar om det citat hon har uppsatt på sitt kontor och hon menar 
att det inte finns några dåliga investeringar eftersom alla investeringar ger en lärdom även om 
de inte genererar det önskade kapitalet (Åkerman Stenman, 2009). Åkerman Stenman (2009) 
berättar också att det är viktigt för henne att lära av sina misslyckanden genom att reflektera 
över dem och påverkas av det. Därför anser hon sig inte ha misslyckats helt förrän hon 
misslyckas på samma sätt två gånger, för då har hon inte lärt sig något av sina misslyckanden 
(Åkerman Stenman, 2009).  

5.3.2 Att fokusera på det positiva 

McGrath (1999) menar att det är viktigt att inte enbart fokusera på framgång eftersom det kan 
leda till fel i inlärnings- och tolkningsprocessen och att entreprenören går miste om värdefulla 
lärdomar. Som föregående kapitel berört har vi funnit en liknande tanke hos våra respondenter 
som gärna vill se sina misslyckanden som värdefulla erfarenheter och lärdomar. Samtidigt har 
respondenterna gett uttryck för en vilja att hellre fokusera på det som varit positivt och 
framgång. När vi frågade Ågren om misslyckande var det första han sa att det går att vända 
misslyckanden till något positivt (Ågren, 2009). I samband med att vi diskuterade konkursen 
för Albinssons bilfirma poängterade han vikten av att inte gräma sig över det utan istället se 
misslyckandet som en erfarenhet och något positivt (Albinsson, 2009). Åkerman Stenman 
menade också hon att det är viktigt att se på misslyckande som något positivt. Hon berättade 
också att det är viktigt för henne att föreställa sig en positiv framtid och leva i den. Samtidigt 
vill hon visa en positiv framtid för sin omvärld eftersom den inte kan ta till sig information 
som den upplever negativt på samma positiva sätt som henne. Därför menar hon att det är 
viktigt att inte dela med sig av negativ information eller händelser om företaget till 
omvärlden. (Åkerman Stenman, 2009) 
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6. DISKUSSION & SLUTSATS 
I denna del presenteras våra resultat av studien utifrån en avslutande diskussion 
med egna reflektioner och förslag till vidare studier.  
 

Syftet med denna uppsats var att öka förståelsen för hur entreprenörer ser på misslyckanden. 
För att göra detta har vi undersökt hur entreprenören påverkas av misslyckanden och agerar 
utifrån dem. Vi har sett att omvärlden har betydelse för hur entreprenören påverkas av 
misslyckande då det kan upplevas som en skam att begå ett större misslyckande eller att gå i 
konkurs. Detta resonemang kan kritiseras med bakgrund av att våra respondenter är 
verksamma i mindre kommuner där omvärlden kan antas ha större påverkan på entreprenören. 
Detta kan även styrkas genom Schumpeters teori att det är svårare att bryta rutiner i mindre 
samhällen utan att andra individer stör sig på det. Vi har också sett tecken på omvärldens 
påverkan genom att en bra bankkontakt är viktig för entreprenören, speciellt i början av 
entreprenörskapet. Ett misslyckande i ett tidigt stadium kan innebära svårigheter att finansiera 
sina affärsidéer och därmed få förödande konsekvenser för det fortsatta entreprenörskapet. I 
samband med detta har vi även, något motsägelsefullt, sett en tendens till att entreprenörer är 
benägna att ta större risker tidigt i entreprenörskapet för att med tiden bli mindre riskbenägna. 
Här har vi haft svårt att hitta teori som behandlar just detta och det skulle därför vara 
intressant att i framtiden se mer forskning i denna fråga.  

Även om våra intervjuer har handlat om misslyckanden som kan upplevas negativt har våra 
respondenter hela tiden visat ett intresse för att belysa de positiva aspekter som deras 
misslyckanden medfört. På så sätt ser vi att entreprenörer väljer att se positivt på 
misslyckanden och fokuserar på den erfarenhet och lärdom som de kan få av händelserna, 
vilket vi också funnit stöd för i vår teoretiska referensram. Samtidigt har vi sett en tendens till 
att entreprenörer undviker branscher där de tidigare misslyckats för att istället fokusera på 
branscher där det gått bättre. Därmed baserar de sina handlingar på subjektiva erfarenheter 
och upplevelser utan att ta hänsyn till att deras misslyckanden även kan bero på yttre 
omständigheter. Genom att de undviker områden där de tidigare misslyckats undrar vi ifall de 
kanske inte får ut maximalt av sina erfarenheter. Detta baserar vi på att de har både 
erfarenheter och lärdomar från en bransch som hade kunnat utgör ett bra underlag för att starta 
på nytt i samma bransch med ökade chanser att lyckas i framtiden. Att entreprenörer undviker 
branscher där de tidigare misslyckats kan bero på att de är begränsade i sitt beslutsfattande då 
det varken finns tid eller möjlighet att ta in all tillgänglig information. Utifrån detta 
resonemang ser vi att entreprenörer håller sig till branscher där det gått bra och undviker de 
där de misslyckats. 

Efter att vi har genomfört denna studie kan vi sammanfatta hur entreprenörer ser på 
misslyckande med ett citat av en av våra respondenter, Tove Åkerman Stenman. 

 
”Om jag misslyckas två gånger på samma sätt, så ser jag det som ett misslyckande” 
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Bilaga 1 

Underlag för intervju 

Bakgrund  

• Berätta kort om dig själv. Utbildning, arbetslivserfarenhet etc. 
o Vad fick dig att bli egen företagare? 
o Hur många år har du drivit egen verksamhet? 
o Berätta kort om de företag du driver och eventuellt har drivit. 

Entreprenörskap 

• Anser du att det finns några egenskaper eller något beteende som är extra viktigt för en 
entreprenör? Berätta! 

• Hur hanterar du de risker och den osäkerhet som det innebär att vara entreprenör? 
Berätta! 

Misslyckanden 

• Anser du att du har upplevt misslyckanden? Berätta! 
o Hur gick du vidare från det? 
o Hur reagerade din omvärld/omgivning? 
o Hur påverkade det dig?  
o Har du upplevt misslyckanden som ett personligt nederlag? 

• Anser du att ditt entreprenörskap har påverkats, positivt och/eller negativt, av 
misslyckanden? På vilket sätt? 

• Anser du att din förmåga att hantera osäkerhet och risker har förändrats av de 
misslyckanden som du har upplevt? På vilket sätt? 

• Anser du att du har lärt dig något av dina misslyckanden?  
• Finns det något specifikt misslyckande som du absolut inte vill göra om? Berätta! 

 

 

 

 

 

 


