
 

 

Råd för entreprenören i dig 

Handbok för aspirerande entreprenörer framtagen från teori och erfarenheter 

 

 

Mattias Andersson, Lina Bogg & Kenneth Gustafsson 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mälardalen Högskola, HT15, 3/3-16 
Akademi: Innovation, Design och Teknik 

Handledare: Sven Hamrefors 
Examinator: Tomas Backström 

Kursansvarig: Loe Önnered 
Moment: Kandidatuppsats i Innovationsteknik 

 

 

 

  

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 

“Det som skiljer en entreprenör från en galning är att entreprenören lyckas.” 
(Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015) 

  



 

Förord 

 

Vi vill inleda med att tacka Christian Runius och Mikael Johnsson för att ha medverkat och 

hämningslöst delat med sig av deras berättelser och erfarenheter. Vi vill även ge ett tack till Erik 

Lindhult som i tidigt skede av detta arbete hjälpt oss författare få insikt om våra gemensamma mål 

inom arbetet. 

Slutligen vill vi tacka vår handledare Sven Hamrefors. Tack för att du hjälp oss in på  

nya tankegångar och berikat oss med dina anekdoter. 

 

 
 

Eskilstuna 3/3-16 

Mattias Andersson, Lina Bogg & Kenneth Gustafsson 

  



Sammanfattning 

 
Datum: 3 mars 2016 
 

Nivå: Kandidatuppsats i Innovationsteknik 
 

Institution: Akademin för innovation, design och teknik, Mälardalens Högskola 
 
Handledare: Sven Hamrefors 
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Nyckelord: Entreprenörskap, innovativ entreprenör, student, beteende, motgångar, gynnsamma 

faktorer, risktagande, nätverkande 
 
Forskningsfråga: 

● Vilka faktorer kan hjälpa studenter som strävar att bli entreprenörer, från idé till produkt/tjänst 

på marknaden? 
- Hur kan den strävande entreprenören förbereda sig på hinder och på så sätt underlätta 

processen?  

 
Syfte: Syftet med forskningen är att kunna ge information om faktorer som kan hjälpa studenter som 

strävar efter en karriär som entreprenör vid uppstartsfasen av sin entreprenöriella process. Med det 

menas fasen som pågår från idéstadiet till produkt/tjänst på marknaden. Hur eget agerade och 

entreprenöriellt beteende kan påverka möten med hinder och hur den blivande entreprenören ska gå 

vidare efter motgångar under processen. Dessa råd ska även vara tilltalande för personer som vill starta 

en entreprenörsresa. 
 
Metod: Kvalitativ metod, systematisk litteraturstudie samt semistrukturerade intervjuer med 

verksamma entreprenörer. 
 
Sammanfattning: I detta arbete kommer ett kandidat-examensarbete presenteras i innovationsteknik. 

Forskningen kommer mynna ut i en handbok med råd för studenter som strävar efter en karriär som 

entreprenör och kan se handboken som ett hjälpmedel i processen idé till produkt/tjänst på marknaden. 
Handboken kommer att arbetas fram genom studier kring entreprenöriellt beteende samt kompletteras 

med entreprenörers erfarenheter och lärdomar från misslyckade samt lyckade projekt. Entreprenörerna 

som kommer delta ska ha gått igenom processen idé till realiserad tjänste- eller produktidé inom de 

senaste tio åren.   
 

 
 

  



Abstract 

 

Mentor: Sven Hamrefors 
 
Authors: Mattias Andersson, Lina Bogg & Kenneth Gustafsson 
 
Title: Advice for the entrepreneur in you - Guide for aspiring entrepreneurs developed from theory 

and experiences 
 
Keywords: Entrepreneurship, innovative entrepreneur, student, behaviour, adversity, favorable 

factors, risktaking, networking 
 
Research question:  

● What factors might help students aspiring to become entrepreneurs, from idea to 

product/service to market? 
- How can the aspiring entrepreneur prepare for obstacles and thereby facilitate the 

process? 

 
Purpose: The purpose of this study is to provide information about the factors, that may help students 

who strives for a career as an entrepreneur, at the start-up phase of the entrepreneurial process. This 

means the phase going from concept to product/service on the market. How can your own actions and 

entrepreneurial behavior affect encounters with obstacles and how can the prospective entrepreneur 

proceed after setbacks. 
 
Method: Qualitative methods, systematic literature review and semi-structured interviews with active 

entrepreneurs. 
 
Summary: This study is an exam paper in Innovation technique. The purpose of the study is to 

develop a manual with advice for students who strives for a career as an entrepreneur, and aid 

themselves from covering the steps from concept to a finished product/service. The manual will be 

developed through studies of entrepreneurial behavior and supplemented by entrepreneurial 

experiences and lessons learned from failed and successful projects. The participating entrepreneurs 

have over the last decade gone through the process of developing an idea to the implemented service 

or product on the market. 
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1. Bakgrund 
Begreppet entreprenör kommer ursprungligen från nationalekonomin men började gradvis användas 

inom flera forskningsområden. Resultatet av detta blev varierande definitioner som bildats utifrån de 

olika perspektiven. (Landström, 2005) Tidigare har 1800-talets forskare Léon Walras beskrivit att en 

entreprenör är en ledande person eller ägare i ett företag. Olika begreppsförklaringar gjordes av 

forskare som stärkte men även motsade varandra. (Hebert & Link) Den ledande forskaren inom 

entreprenörskap var 1930-talets Joseph A. Schumpeter som inspirerades av Walras i sin forskning 

(Landström, 2005) 

Hebert och Link (1988) beskriver Schumpeters definition av en entreprenör som en person som har 

kapacitet att kombinera möjligheter för att lyckas med sitt företag. Hebert och Link nämner också hur 

Albert Hirschman såg problem med denna teori. Det var att entreprenören även ska kunna ta hand om 

alla bitar av processen. Det vill säga att entreprenören ska kunna ta ansvar och arbeta med exempelvis 

leverantörer och liknande aktörer. Hirschman ansåg att sin del i forskningen fungerade som ett 

komplement till vad Schumpeter hade kommit fram till. 
 
Under kristider som finanskrisen under 90-talet ökade arbetslösheten drastiskt. Entreprenörer som 

startade verksamhet vid denna tid utgjorde en viktig roll för Sveriges ekonomiska utveckling. 

(Sanandaji, 2010) Den moderna generationen har formats av det öppna samhället till att skapa egna 

möjligheter i form av arbetstillfällen, utbildningsformer och arbeta individuellt utifrån egna 

preferenser. Det har skapats misstro om att samhället kommer kunna ta hand om dem vilket har 

resulterat i att alternativa arbetsformer skapats för att främja individualism. (Ekman & Ekman, 2009) 
 
Mattson (2012) nämner att cirka 5000-7000 entreprenörer i Sverige gick i konkurs varje år fram till 

2011, vilket är resultatet av en marknad med risker. Dessa entreprenörer har i de flesta fall 

eftergymnasial utbildning i jämförelse med genomsnittet i Sverige hos icke-entreprenörer. En stor 

andel av entreprenörer som byggt en karriär anser att det är viktigt med faktorer som att fortsätta 

arbeta till åldern 70, arbeta med ledarskap, resultat i form av ekonomisk tillväxt och att kunna arbeta 

på distans. 
 
Under 2014 startades 71 668 nya företag i Sverige. År 2010 var 85,7 procent av de svenska företagen 

fortfarande verksamma efter två år. Med sina 85,7 procent ligger Sverige i toppen av den 

internationella listan, där bland annat Nederländerna med 82,1 procent och Belgien med 80,4 procent 

kommer på andra och tredje plats. Jämfört med de andra internationella länderna är överlevnadsgraden 

för Sverige hög, men trots detta finns det även höga siffror med svenska företag som fortfarande går i 

konkurs. (Ekonomifakta, 2015) 
 

 

  



 

1.1 Problemformulering  
Ett problem i dagsläget är att entreprenörer går i konkurs, i vissa fall även i personlig konkurs. 

(Entreprenörer, 2012) Genom detta ser författarna av arbetet möjligheten att förbereda processen för 

studerande, blivande entreprenörer, när de ska ta stegen från en idé till att få ut en produkt/tjänst på 

marknaden.  
 

1.2 Syfte 
Syftet med forskningen är att kunna ge information om faktorer som kan hjälpa studenter som strävar 

efter en karriär som entreprenör, vid uppstartsfasen av sin entreprenöriella process. Med det menas 

fasen som pågår från idéstadiet till produkt/tjänst på marknaden. Hur eget agerade och entreprenöriellt 

beteende kan påverka möten med hinder och hur den blivande entreprenören ska gå vidare efter 

motgångar under processen. Dessa råd ska även vara tilltalande för personer som vill starta en 

entreprenörsresa. 

 

1.2.1 Forskningsfrågor 

● Vilka faktorer kan hjälpa studenter som strävar att bli entreprenörer, från idé till produkt/tjänst 

på marknaden? 

- Hur kan den strävande entreprenören förbereda sig på hinder och på så sätt underlätta 

processen?  

 

1.2.1.1 Vad som ska göras för att besvara forskningsfrågorna 

Skapa en teoretisk referensram inom ämnet entreprenörskap och entrepröniellt beteende för att belysa 

punkter som kan hjälpa vid den entreprenöniella processen. För att komplettera den teori som skapats 

görs intervjuer där samma ämne tas upp och de intervjuades erfarenheter tas med i beräkningarna som 

utgör resultatet. Följande steg är att arbeta samman den information som skapats och samlats in för att 

kunna ge goda råd för en blivande entreprenör. 
 

1.3 Innovationsbidrag 
Resultatet som författarna arbetar för är att ta fram en handbok som innefattar råd för framtidens 

entreprenörer. De som råden är riktade till är individer eller grupper om människor som har viljan att 

bli entreprenörer. Sett till de entreprenörer som har intervjuats för arbetet har de båda startat sin 

entreprenörsresa redan under studietiden, detta är något som författarna av arbetet har intentioner av 

att göra. Därav blir detta den huvudmålgrupp som författarna vänder sig mot, alltså studerande 

individer eller grupper som vill ta klivet ut i den entreprenörella processen. Självklart går dessa råd att 

applicera på andra individer, men det är detta fokus som författarna har med forskningen. 
Dessa råd ska fungera som ett verktyg i processen från att ha en idé till att ha en produkt/tjänst på 

marknaden. Råden kommer fungera som information entreprenören kan använda som stöd under sin 

process. Även där entreprenören kan ta del av informationen för att veta vad den ska ta med från 

misslyckanden, hinder och övriga situationer som kan uppstå.  
 

1.4 Val av uppsatsämne 
Entreprenörskap är någonting samtliga författare av detta arbete finner intresse kring. Utbildningen vi 

studerar, Innovationsprogrammet på Mälardalens högskola, har gett oss en insikt och skapat intresse 

över en karriär som entreprenör. Funderingar som kommit upp var exempelvis: Vad kan jag göra för 



att öka mina chanser till en lyckad process? Vad bör jag förbereda mig på? Resultatet av arbetet blir 

råd för oss författare och andra som vill bli entreprenörer att förbereda oss på. Även om litteratur kan 

vara till hjälpmedel vill vi se hur det används i verkligheten. 
 

1.5 Definitioner 
Entreprenör, en person som har realiserat en idé av produkt eller tjänst och skapat företag. (Forslund, 

2009; Hebert & Link, 1988) 
Innovativ entreprenör, en person som inte nöjer sig med ett lönsamt företag utan vill förändra 

marknaden med det den gör. (Dyer, Gregersen & Christensen, 2008) 
Företagsledare, en chef eller högre uppsatt ledare inom ett företag. Kan i vissa fall vara ägaren av 

företag men skiljer sig från entreprenörer i bland annat beteende. (Dyer, Gregersen & Christensen, 

2008) 

 

1.6 Avgränsning och urval 
Gynnsamma faktorer som kan underlätta resan för en aspirerande entreprenör kan vara allt från ett 

etablerat och förmånligt kontaktnät till en stark ekonomisk grund. Då mycket kan spela in har vi valt 

att avgränsa oss och fokusera på ett antal faktorer som den blivande entreprenören själv kan ta kontroll 

över; beteende, hantering av motgångar och gynnsamma faktorer så som risktagande och skapande av 

nätverk. Teoretisk avgränsning och fokus vid empirisk insamling har följt dessa faktorer. 
 
  



2. Metod 
I detta kapitel beskrivs de metoder som författarna använt i forskningen vid insamling av teoretisk- 

och empiriskt material. För att samla in det material som har krävts för att utföra denna 

litteraturstudie har författarna av detta arbete sökt litteratur runt de ämnen som ligger i fokus. Det 

har även samlats in empiriskt material från entreprenörer som gått igenom fasen; uppstart till att få ut 

en produkt/tjänst på marknaden. 
 

2.1 Val av forskningsmetod 
För att bygga en grund till den slutgiltiga arbetsstrategin har författarna av detta arbete använt sig av 

kvalitativ forskning. Kvalitet består av de två dimensionerna, trovärdighet och värde/relevans 

(Lindhult, 2008). Forskningen som har gjorts innehåller intervjuer med aktörer inom området där data 

har tolkats och att det är ord och inte siffror som forskarna har arbetat med (Bryman, 2011). Enligt 

Bryman (2011) anses det att forskare vanligtvis söker i kvalitativa metoder för att lägga vikt på ord i 

resultaten de får och inte en kvantitativ insamling där tyngden läggs på en kvantifierad insamling och 

dataanalys. De steg som forskningen kommer använda som hjälpmedel i processen är de som Bryman 

(2011) tar upp, det vill säga de sex stegen som en kvalitativ forskning innefattar. De stegen kommer 

tas upp mer i punkt 2.7 kopplat till det som författarna gjort i forskningen. 
 
 

2.2 Datainsamling 
I avsnittet förklaras hur författarna har agerat för en systematisk litteraturstudie och empirisk 

datainsamling. 

 

2.2.1 Litteraturstudie 

Forskningen består av en systematisk litteraturstudie och intervjuer med relevanta personer. Runt 

forskningsämnet har teori sökts och givit författarna en grund för slutsatser och bedömningar. 
 
Eriksson Barajas, Forsberg och Wengström (2013) beskriver hur The Campbell Collaboration har 

skapat underlag för vad som krävs i en systematisk litteraturstudie: 
1.       Metod och kriterier ska vara tydligt beskrivna innan sökning av teori. 
2.       En sökstrategi som är uttalad. 
3.       Samtliga studier ska behandlas med kodning. 
4.       Göra metaanalys, det vill säga analysering av data gjord av olika studier, för att 

sammanväga material till en större datainsamling. 

 

2.2.2 Litteratursökning 

De litteratursökningar som är gjorda för arbetet är genom databaser som nåtts via Mälardalens 

högskola. De använda databaserna är Discovery och Google Scholar. Även har Mälardalens högskolas 

bibliotek varit ett hjälpmedel för litteratur. 

 

2.2.2.1 Sökord 

Sökningar i databaser innefattade; Entrepreneurship, obstacle, 101 entreprenörer, entreprenörskap, 

entreprenörskap strategi, risk taking entrepreneurship, entrepreneurship stories, the role of networks in 

the entrepreneurial process, Schumpeter, entreprenöriell, granovetter, entrepreneurship innovation, 

starting point entrepreneur, nascent entrepreneurship, commitment entrepreneur, entrepreneur 

adversity, entrepreneur persistence, entrepreneur network, successful entrepreneur, entrepreneurial 



approach, entrepreneurial problems, resilience entrepreneurs, entrepreneurship adversity, entrepreneur 

misfortune, action research. 

 

2.3  Semistrukturerade intervjuer 
Till detta arbete gjordes två intervjuer med verksamma entreprenörer från olika branscher. Det valdes 

att göra semi-strukturerade intervjuer då det är en metod som är flexibel och förknippas till intervjuer 

som ska innefatta intervjupersonens livsberättelse. Den semistrukturerade metoden används istället för 

den strukturerade då flexibiliteten finns och följdfrågor ska kunna ställas om det behövs. Då 

informationen som ska samlas in kan variera mellan aktörer ger de semistrukturerade intervjufrågorna 

mer öppenhet och möjlighet för att kunna svara på ett så korrekt sätt som möjligt. Då det ingår flera 

forskare i denna studie och ett tydligt fokus är valt passar den semistrukturerade intervjun in. (Bryman, 

2011) 
 

2.3.1 Avgränsning och urval 

Vid formulering av avgränsning och urval i en kvalitativ forskning kommer målstyrda eller 

målinriktade urval av respondenterna göras. Detta innebär att författarna gör metodiska val av 

respondenter med en tanke på problemformuleringarna som ska besvaras. (Bryman, 2011) Val av 

respondenter har även påverkats av Brymans (2011) modell om kvalitativ forskning där steg 

inkluderar val av relevanta undersökningspersoner. Mer om detta kommer presenteras senare i arbetet. 

En frågeställning som avgränsar val av respondenter är; hur kan resultatet bli så sanningsenligt som 

möjligt? Utfallet av det blev att respondenterna ska vara verksamma entreprenörer under de cirka tio 

närmaste gångna åren. Detta för att erfarenheterna som de berättar inte är allt för avlägset i tiden och 

minnena är relativt nya. (Professor, S, Hamrefors, Personlig kontakt, 28e oktober, 2015) Entreprenörer 

vars erfarenheter ligger lång tid tillbaka i händelse kan minnas fel i vad som hände och hur 

entreprenören faktiskt agerade. Ett exempel på detta är att entreprenörer kallar sig för rationella 

beslutsfattare. Detta för att följa normen, men det behöver inte stämma, dem vill låta genomtänkta 

(Professor, S, Hamrefors, Personlig kontakt, 6e december, 2015).  
 
 

2.3.2 Val av respondenter 

Vid tidigare beskrivning av avgränsning och urval används målinriktat urval av respondent. En 

punktlista för att strukturera upp avgränsningarna har gjorts. Sett till forskningsfrågorna och vad 

författarna vill få ut av arbetet så ansågs det vara av stor vikt att entreprenören startade sin process 

under studietiden eller precis efter.  
● Började sin entreprenöriella karriär som student eller precis efter studierna upphört. 
● Verksam entreprenör som driver företag och inte bara anställd inom ett företag som 

exempelvis intraprenör. 
● Arbetar med utveckling av tjänst- och/eller produkt. 
● Entreprenören ska ha genomförda projekt där lärdomar kan tas ifrån. 
● Genomgått utvecklingsfasen av företaget inom cirka 10 år.  
● Entreprenör som anser sig har tid för att delta i en intervju. 

 

2.3.3 Intervjuunderlag 

För att utforma den intervjuguide som används vid datainsamling har frågan ställts vad författarna vill 

få ut av intervjuerna, för att sedan strukturera upp de frågor som används. Frågorna formulerades i den 

form som gav de intervjuade entreprenörerna möjlighet att kunna avvika från ämnena och ge 

författarna information som de från en början inte visste att de var ute efter och som kan bidra till den 

slutgiltiga forskningen. (Bryman, 2011) 
 



2.3.4 Fältanteckning 

Då minnet från en intervju inte kan vara allt för pålitligt har det gjorts fältanteckningar under 

intervjuer för att understryka eller betona observationer, samt vad intervjupersonen säger som kan vara 

relevanta för insamlingen av empiri. (Bryman, 2011) 
 

2.3.5 Utförande av intervjuer 

Samtliga författare av detta arbete deltog i intervjuerna. Till den första intervjun skapades en 

intervjuguide (se bilaga 1) och samtliga frågor ställdes men ordningen varierade utifrån vad 

respondenten sa. Reflekterande frågor som uppstod på plats ställdes även. Under intervjun märkte vi 

att frågor som var med i intervjuguiden var mindre relevanta och frågor som borde varit med. 

Lärdomen tog vi med oss och ändringar i intervjuguiden till respondent 2 gjordes (se bilaga 2). 
 

2.3.6 Etik 

Den etiska principen som tillämpades till den första intervjun skapades i mån av att hållas inom ramen 

av de fyra etiska frågorna; informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav 

där respondenten fick information kring intervjuns syfte, deltagande, val av anonymitet och ändamål. 

(Bryman, 2011)  
 

2.3.7 Transkribering 

Transkribering är en form av dokumentation av material från intervjuer som har används i denna 

forskning. Det innebär att intervju har spelats in och sedan har inspelningarna formulerats i skriftlig 

form. Under kvalitativ forskning är det viktigt att förstå både hur intervjupersonen uttrycker sig i vad 

den säger och hur den säger det. Med hjälp av transkribering får forskarna fram underlag till båda 

faktorerna. (Bryman, 2011) 
 

2.4 Kodning  
För att minska risken att förbise relevant material i transkriberingen var kodning av det empiriska 

materialet det efterföljande steget. (Bryman, 2011) “Ground theory” är vad Bryman (2011) beskriver 

som en viktig process i en kvalitativ forskning. Inom ground theory finns det ett antal begrepp som 

beskriver olika sätt att koda materialet. Författarna har arbetat med begreppet som heter “öppen 

kodning”, vilket innebär att studera och bryta ner texten som ska kodas för att kunna kategorisera vad 

respondenter säger. Kategorierna som används innefattar ämnen som exempelvis beteende, motgångar, 

och gynnsamma faktorer. Kodning har inte bara applicerats på transkribering utan även i litteraturen 

som används. 

 

2.5 Analysera data 
För att kunna bedöma den data som samlas in ska informationen analyseras kring fyra punkter. Dessa 

punkter är följande, trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. 

(Bryman, 2011) 
● Trovärdighet menar på att undersökningen/forskningen går till på ett korrekt sätt, det vill säga 

att regler som är satta följs under insamling av material och liknande. Exempel på reglerna är 

etiska principer vid intervjuer. Även att det slutgiltiga material som tas fram ges ut till den 

berörda gruppen människor så de kan bekräfta trovärdigheten i resultatet som visas. Så att 

forskaren får bekräftelse på att den uppfattat den insamlade data rätt och när resultatet delas 

med till övriga intressenter kallas det respondentvalidering. (Bryman, 2011) 
● Överförbarhet handlar om huruvida resultaten som kommer fram är användbara i andra 

sammanhang än det som forskningen har skett i. Även inom samma sammanhang men vid en 



annan tidpunkt för att säkerhetsställa att det inte är ett resultat som inte går att använda utanför 

forskningens gränser. Inom kvalitativ forskning uppmanas forskare att ge en så pass fyllig 

beskrivning att andra kan avgöra om empirin har en överförbarhet. (Bryman, 2011) 
● Pålitlighet är att forskarna ska se till att det finns tydligt dokumenterat hur 

forskningsprocessen gick till och att detta är tillgängligt för andra att läsa. Att även den 

dokumenterade processen ges till exempelvis kollegor för att de ska kunna kritisera processen 

och ge forskarna riktlinjer att jobba mot. (Bryman, 2011) 
● Möjlighet att styrka och konfirmera, detta innebär att forskaren inte ska använda sig av egna 

eller andras värderingar som påverkar de resultat som presenteras i forskningen. Det som 

forskaren ska göra är att försöka säkerhetsställa att den inte har inkluderat värderingar i de 

avslutande resultaten i forskningen. (Bryman, 2011)       

 

2.5.1 Samproduktion 

Resultatet från studien kommer vara råd om gemensamma faktorer som studenter och även vi 

författare kan använda oss av när vi ska påbörja en entreprenörsresa. Resultatet i form av handboken 

skickas ut till de två intervjuade respondenterna för att få återkoppling. Att ge resultatet till 

respondenterna är ett sätt att samarbeta och kunskapsutveckla då vi författare vill få synpunkter för att 

utveckla materialet vidare men även för att respondenterna ska kunna ta del av det fysiska resultatet. 

Genom kontakt med respondenterna utvecklas arbetet tillsammans. (Coghlan & Brannick, 2014) 

 

2.5.2 Återkoppling till respondent 

De två respondenterna som intervjuats till arbetet kontaktades när handboken var klar för att få 

återkoppling om hur väl råden stämmer in och kan användas utifrån respondenternas historier och 

erfarenheter. Återkopplingen kan styrka innovationsbidraget samt mynna ut i förslag på 

vidareforskning. 

Entreprenörerna som intervjuades för detta arbete kontaktades den 19/2-16 och fick då tillgång till 

handboken. Tanken med det var att få återkoppling av arbetet för att få förståelse över vad som kan 

vidareutvecklas och vilket värde entreprenörer såg i handboken.  

Respons från produktutvecklaren Runius togs emot den 28/2-16 och stärkte vad handboken tog upp. 

Runius menade på att faktorerna handboken består av känns bekant och han kände igen sig själv i 

beteende och resonemang. (Produktutvecklare, C. Runius, Mail, 28 februari, 2016) Den responsen 

stärker validiteten av arbetet och även ger större trovärdighet av innovationsbidraget. Den andra 

entreprenören Johnsson gav ingen respons då han fick förhinder. 

 

  



2.6 Tillvägagångssätt 
Här kommer författarnas tillvägagångssätt utifrån den modell Bryman (2011) visar som 

tillvägagångssätt i kvalitativ forskning. Den kommer att beskrivas med teorier samt en egen 

visualisering för att komplettera och förtydliga den mall som forskarna kommer följa. Även mallen är 

utifrån Brymans modell. Stegen beskrivs utförligare nedan. 
 

 
Tagen från Bryman (2011), egen visualisering. 
Figur 1. 
 

● Det första steget i processen är att ställa upp en generell frågeställning (Bryman, 2011). Den 

generella frågeställningen lägger grund för forskningen i form av vilken relevant data som har 

samlats in, samt vilka personer som var relevanta för forskningen. 
● Det andra steget är val av relevanta platser och intervjupersoner inför insamling av empiri 

(Bryman, 2011). Då den empiriska delen av forskningen kommer fokusera på respondenterna 

och deras beslut i karriären kommer inte fokus läggas på val av relevanta platser. Då 

respondenterna i fråga ska ha en tydlig bild av processen som den har tagit är en avgränsning i 

denna forskning relevant. Då blir målgruppen entreprenörer som inom de tio år som passerat 

startat upp ett företag då det är relevant med erfarenheter som hänt nyligen då empirin blir mer 

sanningsenlig om minnena är gjorda nyligen (Professor, S, Hamrefors, Personlig kontakt, 28e 

oktober, 2015). Urvalet bland entreprenörerna är att de arbetar inom produktutveckling 

alternativt design. Detta går ihop med vad Bryman (2011) kallar det tredje steget insamling av 

relevant data, där de relevanta undersökningspersonerna är de som kan leverera data, som kan 

besvara forskningsfrågorna. 
● Under datainsamlingen görs dokumentation i form av anteckningar och transkribering. 

Transkribering görs direkt i samband med varje avslutad intervju. Utifrån dokumentationen 

sker strukturering av data och därefter analysering. Tolkning av empiri görs utifrån all form av 

dokumentation (Bryman, 2011). 
● Utifrån den analyserade och tolkade empirin ska teorier och värdeord skapas för att kunna 

mynna ut i nästa steg, bygga en arbetsstrategi. (Bryman, 2011) 
● Brymans (2011) sista steg är att formulering av forskningsrapporten ska kunna övertyga 

läsaren om att forskningens resultat är sanningsenlig. 
 

2.7 Metodkritik  
Kvalitativ forskning har kritiserats när den jämförts mot kvantitativ forskning. Detta för att med en 

kvalitativ forskning kan det uppfattas som att forskarnas egna uppfattningar och preferenser av ämnet 

påverkar utfall av resultat. Det blir också en svårighet att återskapa forskningen då en kvalitativ metod 

kan vara ostrukturerad och forskaren väljer ut vad som är relevant i vad exempelvis en respondent 

säger utifrån vad forskaren anser hör till ämnet. (Bryman, 2011) Forskarna har haft detta i åtanke 



under forskningens gång och arbetat för att redogöra vilka inriktningar som det har diskuterats kring 

av forskarna.  
 
Längre fram i processen märktes det även att det Bryman (2011) beskriver som bekvämlighets- eller 

tillfällighetsurval. Det kan antingen vara besvärligt att hitta rätt respondenter, men även att kan det 

vara svårt att få tag på dem. Detta tillämpades utifrån omfattning och tidsramen, och resande i långa 

sträckor kändes inte tidsmässigt realistiskt.  
 
Då semistrukturerade intervjuer ger utrymme för respondenter att tala fritt runt intervjuguiden gjorde 

att intervjuerna tog längre tid än förväntat. Att transkribera var ett måste enligt forskarna själva av 

detta arbete i mån om att inte förbigå någonting intervjupersonen sade, även för att finna förståelse i 

hur intervjupersonen uttryckte sig. Dock är resan till en färdig transkribering lång då det tar mycket 

tid. (Bryman, 2011) 
 
Med ett bortfall på åtta kontaktade entreprenörer för intervju samt tidsbrist har det inte blivit någon 

differens av kön hos de intervjuade entreprenörerna. De två entreprenörerna som intervjuats är båda av 

samma kön och inga kvinnliga infallsvinklar har beskrivits. Detta gör det svårt att generalisera utifrån 

det empiriska materialet och det ger arbetet låg validitet. (Bryman, 2011) Vid kontakt av respondenter 

blev det även tidsmässigt krävande då intervjuerna behövdes utföras under en säsong på året få 

respondenter fanns tillgängliga. Det resulterade i att bortfallet blev större än trott. Om 

intervjuförfrågningarna hade skickats ut tidigare hade antalet respondenter kanske ökat, och därav ökat 

validiteten av det empiriska materialet. 
 
Återkoppling till respondenterna av resultatet gjordes även sent i processen vilket gav författarna lite 

tid att få återkoppling från respondenterna. Oväntade hinder för ena respondenten gjorde att 

handboken inte nådde fram till honom. Den andra respondenten gav återkoppling och tog ställning till 

arbetet som gjorts. Författarna anser att kontakten med respondenterna borde ha gjorts i ett tidigare 

skede för att mer säkert få återkoppling.  
 

  



3. Empirisk data 

 

3.1 Respondenter 
Nedan beskrivs de respondenter som forskarna har valt att intervjua för att samla in den empiriska 

data.  
 

3.1.1 Respondent 1, Mikael Johnsson 

Michael Johnsson är baserad i Eskilstuna och är en verksam entreprenör som arbetar med 

produktutveckling . Han har doktorerat inom Innovationsledning och arbetar även som konsult i form 

av innovationsledare. Under studietiden på högskolan började Mikael arbeta fram en 

snösmältsfunktion “Smältis” som Mikael bland annat arbetar med än i dag.  
(Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) 
 

3.1.2 Respondent 2, Christian Runius 

Den andra respondenten är Christian Runius, en produktutvecklare baserad i Stockholm. Han arbetar 

med att utveckla funktionell design inom plastkonstruktion, formgods och tunnplåt. Christian började 

med att tillverka och sälja en korthållare i plast under sin studietid på högskolan.  
(Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015) 
 

3.2 Beteende/förmågor 
En entreprenör besitter förmågan att skapa något utifrån vad andra redan åstadkommit, att spinna 

vidare på saker som kunder redan känner igen för att lättare skapa intresse.  
(Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) 
 

“En innovatör utvecklar någonting som inte finns, som är nytt alltså, och sen dessutom 

öppnar dom en marknad. Så det är en jättestor skillnad. det är lättare att vara entreprenör än 

att vara innovativ”.  
(Innovationsledaren, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) 
 

Det innovationsledaren M. Johnsson (Intervju, 30e november, 2015) även menar är att vara den i 

processen som skapar produkten utifrån ingenting, men då räknas de som innovativa entreprenörer och 

det krävs mer av individen för att klara av att vara en innovativ entreprenör. Risktagande är en punkt 

som ofta nämns när det kommer till entreprenörer men att enbart ta risker är ingen bra förmåga utan 

som entreprenör ska man ta medvetna risker för att undvika missöden.  
 
Johnsson ser även att en entreprenör ska kunna gå in i roller för att passa in i situationen. Detta kan 

underlätta processen då exempelvis en vanlig student kan bli antagen för att vara produktutvecklare då 

den har givit sig själv den rollen för att bli tagen på allvar. Detta är något som en entreprenör kan 

använda sig av för att lättare öppna upp för möjligheter. Detta nämner även produktutvecklare C. 

Runius (Intervju, 17e december, 2015) att som entreprenör tas flera olika roller beroende på situation. 

Ett exempel som nämns är att träffar entreprenören en VD ändras det fysiska utseendet och beteende 

till skillnad från när entreprenören träffar en som jobbar på golvet eller butik. Rollerna tas för att passa 

in i sammanhanget. En annan sak som även tas upp angående beteendet hos en entreprenör är att 

personen i fråga aldrig blir nöjd, det finns alltid något som kan bli bättre. Det blir som en tävling mot 

en själv som entreprenör att alltid utvecklas, men även att tävla mot andra. 
 



3.3 Motgångar 
Den mest utmanande tiden som entreprenör är att börja försäljningen, att ta sig in på marknaden. Till 

skillnad från processen fram till dess, exempelvis utveckling av produkten, som i Johnssons mening 

anses vara den enklaste och roligaste i processen idé till produkt/tjänst på marknaden. Just att få in 

produkten/tjänsten på marknaden är även en ekonomiskt påfrestande period vilket inte gör det enklare 

eftersom det även är en väldigt krävande tid för entreprenören. Just denna period i processen är det 

underlättande om entreprenören har intresse för branschen/produkten för att kunna hantera 

motgångarna. Med ett intresse kan entreprenören/blivande entreprenören hantera motgångarna på ett 

mer effektivt sätt då det är något som entreprenören har valt av intresse och vilja istället för något som 

denne inte ser något nöje i. Motgångarna som sker under den entreprenöriella processen kan motverka 

entreprenörens planer och intentioner vilket leder till att entreprenören blir tvungen att ta omvägar i 

processen. (Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) 
 
Ett steg som kan vara svårt är kontakten med företag då entreprenören ska försöka sälja in sin produkt 

för att skapa intresse. Situationen kan då vara ny och kännas stel, för helt plötsligt ska entreprenören 

argumentera för att företaget ska köpa produkten som erbjuds. Det kan bli en utmaning då de som ses 

som potentiella köpare kanske inte finner samma tycke i produkten som entreprenören gör. Detta då 

entreprenören har arbetat med produkten under en längre tid och antagligen byggt upp en förkärlek till 

den, men för företagen är den ny och inget tidigare intresse eller behov finns.  
(Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015)         
 
Entreprenören kan stöta på motgångar om produkten/tjänsten ska användas på ett redan etablerat 

storföretag. Detta för att företagen med stor sannolikhet har långsiktiga marknadsplaner vilket kan 

vara svårt att göra ändringar i. För att lyckas ta sig in i ett storföretag måste entreprenören ha en stor 

kundbasis som redan innan vet att de vill ha produkten/tjänsten för att storföretaget möjligen ska se ett 

intresse i det. Det fungerar som en garanti för att företaget då ser vinning i det. Dock är det en stor 

utmaning att väcka intresse hos kunden då entreprenören sällan vill satsa tid och pengar på något som 

entreprenören inte anser kommer lyckas. Då kommer problemet med att få ett kundintresse innan 

produkten/tjänsten är färdig. (Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) 
 
En annan motgång som entreprenören kan möta är att relationer och nätverk kan ta väldigt lång tid att 

bygga upp, vilket kan kräva mycket energi. Just vid den situationen kan det vara bra med en stark 

drivkraft som hjälper entreprenören att hålla ut.  
(Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015) 
 

3.4 Gynnsamma faktorer 
En framgångsfaktor vid början av en entreprenörs karriär, men även under hela processen, är att ha 

stöttning av erfarna entreprenörer som ett mentorskap, där de kan agera bollplank för exempelvis 

idéer. Detta för att få rådgivning vid svåra situationer och att få in erfarenhet i sin nya organisation 

eller projekt. (Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) En av de svåra 

situationerna kan vara att ta ett beslut som kräver kunskap och ibland erfarenhet. Då kan det vara bra 

att ha en mentor som varit med om liknande situationer innan, som kan komma med den erfarenheten 

och komplettera entreprenörens organisation eller projekt. Det kan även vara bra att ha flera mentorer 

som alla har sina egna specialiteter, som exempelvis en ekonomisk rådgivare, en erfaren entreprenör 

inom rätt bransch och även en person som har en bred kunskap. Dessa är bara några exempel på vad 

som kan behövas, kan givetvis vara olika beroende på vad entreprenören känner sig säker på själv. 

(Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015) Med detta skapar entreprenören ett 

nätverk med kunskap som den kan  använda sig av i processen och det är också en framgångsfaktor att 

ha kompletterande kunskap i nätverket som kan underlätta för entreprenören. (Innovationsledare, M. 

Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) Även produktutvecklare C. Runius tar upp att som 

entreprenör är det viktigt att ta in andra personer med kompletterande kunskaper inom nätverket och 

när entreprenören bygger upp sitt företag. Som exempelvis kan vara att in en marknadsförare då det 



inte är något som entreprenören har som styrka. Runius tar även upp att nätverk för honom handlar 

mer om knyta förtroendeingivande och genuina kontakter, vilket resulterar i starkare band och att som 

entreprenör nyttja sina kontakter istället för att utnyttja deras kunskaper.  
(Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015)      
 

”Om du förväntar någonting tillbaka av någon så är det business om du gör något för någon 

och inte förväntar dig nånting tillbaka så är det vänskap” 
(Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015) 

 
Det är även bra att våga testa det som skapas, att våga testa för att tidigt upptäcka eventuella problem 

och liknande redan i början av processen för att kunna åtgärda det som inte fungerar eller kan 

uppfattas problematiskt ur olika perspektiv. Entreprenörer sätter igång och ser på resultaten istället för 

att tveka och att inte riktigt våga är även det en faktor som kan hjälpa entreprenören med första delen i 

arbetet. Sedan att även se stort och inte se begränsningar, att tänka utanför boxen. (Innovationsledare, 

M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) Det stärker även produktutvecklare C. Runius (Intervju, 

17e december, 2015) när han nämner att ju fler projekt du gör, desto smidigare går processen. Det 

Runius menar då är att vid flera projekt lär sig entreprenören av de tidigare processerna och tar del av 

de lärdomarna i nya projekt. Entreprenören utvecklar sig själv genom att erfara ett flertal processer och 

kan därav veta mer om vem som bör kontaktas först, och även typen av roll vid bemötande. Detta gör 

att nästa process kan bli mer framgångsrik då tiden kan effektiviseras och på så sätt ta kortare tid, samt 

förhoppningsvis få en högre ekonomisk vinning. 
 
Ett annat sätt för att underlätta processen vid uppstarten är att samarbeta med personer som besitter 

kompetenser som inte entreprenören i fråga innehar. Exempelvis om entreprenören inte är skicklig på 

marknadsföring tar den in rätt kompetens för det vid rätt tillfälle i processen, och även gällande andra 

delar av processen. (Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) Här tar 

produktutvecklare C. Runius upp en annan aspekt inom att samarbeta med personer som besitter rätt 

kunskaper. För det Runius menar är att inom exempelvis produktutveckling är en framgångsfaktor att 

inkludera personer som kommer att använda sig av produkten eller personer som besitter kunskaper 

inom branschen eller ämnet redan i idéstadiet. Detta för att få deras kunskap och expertis redan i 

början så att grunden för produkten blir så stark som möjligt, vilket kan resultera i att produkten i 

slutändan får större efterfrågan och att processen flyter på bättre. (Intervju, 17e december, 2015) Vid 

samarbete ligger även en stor vikt vid att ha en gemensam vision för att alla ska arbeta mot samma 

mål. (Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015) 
 
En framgångsfaktor som kan vara väldigt betydande för processen är att vara intresserad av det som 

ska göras. Om entreprenören har roligt på jobbet ger det mer nöje och därav kommer drivkraften till 

att lägga ner tid på arbetet. (Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) Detta 

nämner även produktutvecklare C. Runius (Intervju, 17e december, 2015) att hitta sin motivation är 

något som gör att entreprenören ser värde i att gå till arbetet och även en faktor som kan hjälpa 

personen gå vidare trots möten med motgångar. Runius trycker på att det att är av vikt att finna 

någonting som entreprenören/blivande entreprenören brinner för. Det förenklar processen då 

motivationen ökar.    
 

“Dom som har lyckats, där har man varit mer engagerad själv en längre tid, och dom som har 

misslyckats där har man förlitat sig på att andra ska ta över och jobba vidare.” 
(Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) 

 
En annan gynnsam faktor är att entreprenörer bör engagera sig i projektet och inte ge bort eller sälja 

produkten/tjänsten för tidigt till någon som inte har samma intresse för produkten/tjänsten. Det är även 

viktigt att om entreprenören behåller projektet och behöver samarbete krävs det samarbete med 

personer med samma engagemang. (Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015)   
Johnsson berättar att om en innovativ entreprenör skapar något anser Johnsson att personen ska 

undvika sin kreativa och innovativa sida när produkten tillsätts på marknaden. Den innovativa 



entreprenören bör använda mer av sin entreprenöriella sida då den sidan är mer företagsinstinktiv än 

den innovativa. Den innovativa sidan hos personen kan ständigt generera nya tankar och idéer vilket 

det inte krävs lika mycket av i den processen.  
(Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) 
 
En viktig faktor som nämns är att ta vara på lärdomarna, det vill säga att inte bara förtränga dåliga 

egenskaper eller beslut utan verkligen tänka igenom dem och ta lärdomar utifrån erfarenheterna. Som 

att exempelvis göra ett beslut som var gjort utifrån impulser som resulterar i förluster och misslyckade 

projekt. Då kommer vetskapen fram att man inte ska lita fullt ut på sina impulser utan att som 

entreprenör ska besluten tänkas igenom. Även som ny entreprenör gäller det att våga göra saker som 

personen i fråga inte har gjort tidigare. Att entreprenören tar på sig ledarroller inom projekt även fast 

de kan sluta i misslyckanden eller mindre lyckade projekt för då kan lärdomar tas ifrån projekten om 

vad som ska göras och inte göras nästa gång. (Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 

2015)  
 
Ytterligare en faktor kan vara att samarbeta med personer som tar fram det bästa hos entreprenören, 

det vill säga som i produktutvecklarens C. Runius (Intervju, 17e december, 2015) fall där Runius är 

väldigt känslodriven i sitt arbete. Då han anser att det är viktigare att nå upp till sin egen lust med 

skapandet av produkter än att skapa en korrekt organisation sett ur ett företagsperspektiv. Då läggs 

vikten på att samarbeta med personer som kommer med åsikter och liknande som kan hindrar en från 

att sätta sig själv i problem. Utöver vikten att samarbeta med rätt individer är det även viktigt att 

personerna i entreprenörens omgivning är stödjande och positiva till det entreprenören gör. Att de ser 

det viktiga och att entreprenören verkligen gillar det den gör, för om det finns negativa åsikter runt 

omkring tar entreprenören åt sig av dem.      
   
 

3.5 Avgränsning av empiri inför analys 
I detta avsnitt tas de viktigaste delar upp från empirin som kommer diskuteras i analysen. Kring detta 

finns det delar från vad empirin pekar på när det kommer till beteende, motgångar och gynnsamma 

faktorer. Dessa delar går in i respektive kategori i analysen, men det förekommer även att liknande 

delar tas upp inom andra kategorier då det även kan appliceras där. 

Inom beteende tar empirin upp vikten av impulsiva projekt, roller, entreprenörer ställt mot innovativa 

entreprenörer och inre drivkraft. Impulsiva projekt bör hanteras försiktigt, då det oftast kan bli tids- 

och resurskrävande och inte gynnsamt i slutändan. Den impulsiva delen kan vara farlig då 

entreprenören oftast går på ren känsla och inte resonemang. (Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 

17e december, 2015) Entreprenörer kan inta roller kring det arbete som utförs, vare sig denna person 

är en student kan respekten öka hos kunden om denne tar rollen som entreprenör. Istället för att bli 

tolkad som en student blir det första intrycket mer professionellt. (Produktutvecklare, C. Runius, 

Intervju, 17e december, 2015; Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) M. 

Johnsson (Intervju, 30e november, 2015) tar även upp skillnaden mellan entreprenörer och innovativa 

entreprenörer. En inre drivkraft och motivation till sitt företag hjälper entreprenören att bli ihållig, då 

ett intresse håller entreprenören aktiv och medveten om sina val. (Produktutvecklare, C. Runius, 

Intervju, 17e december, 2015; Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015)  

När det kommer till motgångar diskuterar respondenterna kring hur viktigt det är att ha en tydlig 

vision genom hela projektet, ett självförtroende i sin affärsidé, misslyckas framåt och att skapa 

relationer. Empirin tar även upp vikten av hur svårt det är att ta sig in på marknaden. Genom en tydlig 

vision genom hela projektet blir det lättare att samarbeta med kunder och anställda, samt få dem att 

inse värdet kring alla beslut som tas. Självförtroendet i sin affärsidé är också en viktig del att ta med då 

detta kan minska risken för att inte motgångar tas för hårt hos entreprenören. Motgångarna som 

uppstår och alla misslyckanden som kommer med dem bör entreprenörer ta kunskaper ifrån, att 



misslyckas framåt mot det önskade resultatet. Att skapa relationer förstärker företaget kommunikativt, 

där åsikter kan diskuteras och råd kan utbytas mellan parterna. Respondenterna tar även upp i empirin 

hur svårt det är att ta sig in på marknaden. Att få in produkten/tjänsten på marknaden är en period som 

är väldigt ekonomiskt påfrestande för entreprenören. Det är en väldigt krävande tid för entreprenören 

och det kan ta tid innan marknaden nås. (Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015; 

Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015)  

Inom gynnsamma faktorer är mentorskap, personliga genuina kontakter och att våga testa sig fram 

punkter som kommer appliceras på analysen. Om entreprenören tidigt skaffar sig en mentor inom 

liknande arbetsområdet ökar informationstillförseln. Genom ett mentorskap kan entreprenören 

återkoppla vid frågor och funderingar. Personliga genuina kontakter är väsentligt att ha som 

entreprenör, vilket resulterar i starkare band mellan parterna och att entreprenören ska nyttja sina 

kontakter istället för att utnyttja deras kunskaper. Genom att våga testa sig fram genom processer och 

val uppstår nya tillfällen och möjligheter att växa i företaget. Att ta lärdomar från sina 

tillvägagångssätt är väsentligt för att kunna bygga upp bättre erfarenhet. (Produktutvecklare, C. 

Runius, Intervju, 17e december, 2015; Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) 

 

  



4. Teoretisk referensram 
I denna del kommer författarna presentera de teorier som ligger i grund för arbetet. Detta utifrån tre 

huvudområden som är följande: Beteende & Förmågor, Motgångar och Gynnsamma faktorer. 
 

4.1 Definition av entreprenör 
Definitionen av en entreprenör är följande; personen besitter kunskapen att kombinera möjligheter för 

att lyckas, också bör det finnas kunskap för att kunna ta hand om hela processen med att driva 

företag/projekt (Hebert och Link, 1988). Personen besitter även förmågan att bryta mot status quo, det 

vill säga att våga bryta mot regler och gå mot strömmen (Dyer, Gregersen & Christensen, 2008). 

Entreprenörer har utmärkande drag då dem har en hunger för utmaningar, risktagande och viljan att 

bryta mönster (Ekman & Ekman, 2009). Forslund (2009) tar upp att en entreprenör är en person som 

skapar förändringar genom att ta existerande idéer/företag och sammansätta eller utveckla dem. Dock 

kan entreprenörskap också vara att utveckla, ta fram nya produkter/tjänster eller organisationer. Detta 

nämner även Byham (2009) att en entreprenör är en person som utnyttjar möjligheter för nya 

produkter, tjänster och marknader. Entreprenörer har en förmåga att tolka händelser från ett unikt 

perspektiv och genom det perspektivet kan de utveckla idéer, som både kan vara kombinationer och 

nya idéer. 
 

4.2 Beteende & förmågor 
En förmåga som kommer till nytta under uppstartsfasen av entreprenörskap är att vara anpassningsbar, 

detta för att kunna hantera motgångar och förändrade omständigheter. Då entreprenören är 

anpassningsbar ökar möjligheterna för tillvägagångssätt vid problem som uppstått. Då har 

entreprenören större möjlighet för att klara av situationen. Detta till skillnad från motsatsen, att inte 

vara anpassningsbar, då entreprenören enbart gör det som var planerat till en början. Det kan leda till 

att samarbeten drabbas då motparten inte vill arbeta med någon som är inte är anpassningsbar. En 

självklar effekt av att inte kunna anpassa sig är att entreprenörens företag eller projekt drabbas negativt 

då den ledande personen inte kan anpassa sig till nya händelser. (Lamine, Mian & Fayolle, 2014) Det 

krävs inte bara att vara anpassningsbar utan Holland och Garret (2015) tar även upp förmågan att vara 

ihärdig och ha energin till att stå emot motgångar för att kunna bli framgångsrik. Dock kan 

ihärdigheten även ha sina negativa sidor då den förmågan har en risk för att motverka bra beslut för 

projektet/företaget. Detta är om entreprenören blir allt för fäst vid företaget och därav inte ser 

möjligheter med att exempelvis överge och sälja vidare företaget då ekonomiska problem kan uppstå. 

Det kan även förhindra entreprenören att se nya möjligheter i potentiella nysatsningar då entreprenören 

inte vill överge redan existerande projekt. Det nämner även Tang (2008) att varaktighet är en förmåga 

som gör att entreprenören är fast besluten att stanna kvar och kämpa mot motgångarna. Det som kan 

hjälpa entreprenören då är vaksamheten, detta för att kunna uppfatta och utnyttja möjligheter till något 

framgångsrikt som inte resterande personer uppfattar. Entreprenörer med vaksamhet har större chans 

till ett lyckat projekt/företag.   
  
Det finns likheter mellan entreprenörer och företagsledare men även karaktäristiska drag som skiljer 

dem åt. Även om företagsledare kan agera på sätt som entreprenörer utmärker sig entreprenörer på de 

sätt som beskrivs nedan. (Burns, 2011) 
 

4.2.1 Optimism 

Enligt Burns (2011) har entreprenörer ett egetsinnat sätt att se på förändring som sker på marknaden; 

målgrupper, material och priser. Förändring är någonting som en entreprenör kan vara med att påverka 

men främst inneha förmågan att kunna identifiera förändring som sker eller kommer att ske. 

Entreprenörer som ser osäkerheter på marknaden som uppkommit av förändring ser då kommersiella 

möjligheter. Att entreprenörer är optimistiska i osäkerheter har även en kritisk aspekt. Vissa 



entreprenörer kan ha svårt att arbeta med ett projekt åt gången då nya möjligheter på marknaden kan 

distrahera dem. Det kan resultera i att dess företag stannar i växt. Ett exempel är i restaurangbranschen 

är det vanligt förekommande att en entreprenör öppnar en restaurang, säljer den och börjar bygga en 

ny. 
 

4.2.2 Innovation 

Det viktigaste draget en entreprenör bör besitta är förmågan att kunna se möjligheter i utmaningar och 

tillfälle för att innovera (Burns, 2011). Ekman och Ekman (2009) talar för att entreprenörskap och 

innovation är sammankopplade till varandra. Innovation kan ses som ett verktyg för att nyttja 

möjligheter, även skapa möjligheter. Det kan vara svårt att sätta ord på vad en entreprenör gör för att 

vara innovativ då alla entreprenörer är innovativa på något sätt (Burns, 2011). Innovativa 

entreprenörer är personer som har tankesättet att förändra världen med det dem vill göra. De nöjer sig 

inte med att bara ha ett lönsamt företag utan de har större visioner än så och för att beskriva deras 

visioner med ord som att exempelvis skapa historia och förändra hur världen ser på detta. Ser man till 

företagsledare och liknande så är deras största fokus att tjäna pengar och inte att skapa förändring. Sett 

till innovativa entreprenörer och företagsledare är de innovativa entreprenörerna mycket mer troliga att 

bryta mot status quo, alltså en hierarkisk ordning eller en viss gruppdynamik. De vill se en förändring 

medan företagsledarna är mer nöjda med den nuvarande tillvaron.  
(Dyer, Gregersen & Christensen, 2008) 
 

4.2.3 Självförtroende 

Hinder och osäkerheter är någonting en entreprenör med sannolikhet kommer stöta på. Under 

processen av att starta upp eget företag krävs självförtroende i affärsidén och i sitt egna omdöme. 

Genom en välgjord affärsplan kan den blivande entreprenören från start förhindra motgångar som den 

kan stöta på under processens gång. Vissa utbildningar som inriktar sig på företagande arbetar för att 

bygga självförtroende genom att förbereda de aspirerande entreprenörerna på osäkerheter och 

motgångar som kan uppstå. (Burns, 2011) 
 

4.2.4 Proaktivitet och driv 

Entreprenörer har benägenheten att förebygga i den mening att de söker möjligheter framför att 

förvänta sig att möjligheterna ska visa sig framför dem tack vare tur. Entreprenörers beslutsamhet och 

driv kan med hög sannolikhet komma från den inre motivationen. Den inre motivationen är viktig i 

hur entreprenören agerar. Att arbeta som entreprenör kan innebära långa arbetsdagar och det är därför 

viktigt att ha en tydlig vision och och ett tydligt driv. Vad den inre motivationen som skapar 

drivkraften betyder kan vara framgång i form av ekonomisk vinning, mer ofta än sällan är det 

arbetsmoralen och utmaningen att arbeta som entreprenör en drivkraft i sig. Entreprenörer är kända för 

att finna glädje och njutning i arbete och att se sitt företag gå framåt. (Burns, 2011) Muñoz-Bullón, 

Sánchez-Bueno och Vos-Saz (2013) menar att en entreprenör som är proaktiv i sitt beteende har ett 

större driv när det kommer till att få ut produkter och tjänster på marknaden. Speciellt när det kommer 

till att få ut produkter och tjänster på utländska marknader, då de ser potentiella möjligheter och att de 

lättare kan anpassa sig till den nya marknaden än entreprenörer som inte har den proaktiva förmågan. 

En entreprenör som står inför ett nystartande av ett företag eller projekt har en förmåga att vara mer 

engagerad i förebyggande syfte. (Tang, 2008) Bland entreprenörer som är mer motiverade i sitt företag 

tenderar de att ha en ökad tillväxt och uppvisar ett bättre beteende gällande proaktivitet, innovation 

och risktagande. (Soininen J, K. Puumalainen, K. Sjögrén, H. Syrjä, P. Durst, S. 2013) 

 

4.2.5 Visionär med känsla 

Som tidigare nämnt krävs en tydlig vision och en bra affärsplan för att kunna vägleda anställda och få 

alla att arbeta mot samma vision. 
 



Då de mest framgångsrika innovationer har uppkommit vid rätt tidpunkt krävs det även att 

entreprenören besitter en känsla för vad som ska göras vid vilken tidpunkt när det är dags att utveckla 

sin idé. Är tidpunkten förbi kan det resultera i att produkten/tjänsten redan finns ute på marknaden i en 

annan version och entreprenören riskerar att imitera vad någon annan redan har skapat. (Burns, 2011) 

 

4.2.6 Våga ta risker och stå inför osäkerheter 

Även om företagsledare påträffar risker och utmaningar står entreprenörer inför större osäkerheter. Att 

vara villig att anta sig utmaningar och en osäker satsning är någonting entreprenörer måste utstå under 

uppstartsfasen av ett företag. (Burns, 2011) 

 

4.3 Motgångar 
Bureau och Zander (2014) tar upp en fundamental aspekt en entreprenör regelbundet möter under sitt 

företagande; motstånd. I vissa fall kan det förekomma motstånd där företag och de anställda har helt 

olika åsikter om till exempel den nya affärsidén och deras möjlighet att se det slutgiltiga resultatet. I 

vissa fall kan det även saknas tillräckligt med information för entreprenören kring riskerna de kan 

begå, och genom detta stoppar dem sig själva mot att gå tillväga med dem då de inte förstår sig på vad 

de ger sig in på. (Gray, 2002) 
 
Entreprenörer med en låg nivå av motståndskraft försöker i alla lägen förminska eller backa bort från 

alla risker som uppstår. De vill få sitt företag så lyckat som möjligt utan att ta för stora risker som till 

exempel införskaffande av nytt material eller för stora steg ut på marknaden. En för låg nivå av 

motståndskraft kan hämma utvecklingen av företaget då inga främmande val tas. Dessa entreprenörer 

försöker alltid ta säkra val som de själva har kontroll över. När det kommer till entreprenörer med en 

hög nivå av motståndskraft försöker de i alla lägen förstå sig på alla möjligheter som kan öppna upp 

sig via de val och risker som uppstår. Genom detta kan deras företag bli mer etablerad och 

erfarenhetsrik på marknaden den finns lokaliserad i då omfånget av val har visat dem vägen fram. 

Denna typ av entreprenör kan i värsta fall bli för fokuserad och fixerad på sitt företag och satsa för 

stora summor för att det ska lyckas, och därav jobba emot sig själv. (Holland & Shepherd, 2013) 
 
För de flesta kan motstånd förekomma kring missförstånd mellan aktörer och anställda. Sådan typ av 

motstånd kan öppna upp ögonen för entreprenörer och få dem att upptäcka syftet med deras 

handlingar.  Därav förbättras deras kunskap kring kommunikation och åtgärder för att minska eller 

kringgå framtida missuppfattningar. (Bureau & Zander, 2014) 
 
Nivån av motstånd en entreprenör kan stöta på kan forma deras syn på sitt företagande och risker som 

tas. Individens karaktär när det gäller att stå upp mot sig själv bär grund kring uthålligheten och dess 

olika situationer som har upplevts. Entreprenörens uppfattningar kring den yttre miljön, nivåer av 

personlig investering, organisatorisk effektivitet och yttre motivation har en betydande inverkan på att 

entreprenören anstränger sig i att få sitt företag att lyckas. (Holland & Shepherd, 2013) Bandura 

(2004) tar även upp detta med självsäkerhet och kunskapen att hantera motgångar, det Bandura 

nämner är att som individ har självförmågan en stor inverkan i hur motgångar hanteras. Det som 

nämns är att vid en vana av att ha gått igenom motgångar och lyckats ta sig igenom dem skapas en 

självsäkerhet och en ökad självförmåga vilket gör det enklare att tackla framtida motgångar. En annan 

sak personen kan göra är även att intala sig själv att den klarar av svåra situationer och även få höra 

det av andra så kommer chansen att lyckas öka. Misslyckanden i ett företag kan ses som en positiv 

läxa att applicera i framtida projekt, som därav kan avancera tills nästa problem dyker upp. Ett positivt 

perspektiv bör appliceras på effekterna av ett felsteg. (Cardon, Stevens, Potter, 2011). Det krävs även 

ihärdighet för att kunna stå emot motgångar, detta för att inte ge vika när det dyker upp vid oväntade 

tillfällen. (Holland & Garret, 2015 Har entreprenören ett starkt band till sitt företag/projekt så är det 

större chans att denne lägger ner mer engagemang och arbete i företaget. Därav ökar vaksamheten då 

entreprenören lägger ner mer engagemang vilket påverkar företaget/projektet positivt. (Tang, 2008) 



 
Likaså motgångar som uppstår utanför sitt företags dörrar kan även den personliga aspekten innehålla 

motgångar som entreprenören bär på. Personligheten entreprenören har utvecklat under företagets år 

kan hindra dem från att bryta mot sitt vanliga tillvägagångssätt, vare sig det är emotionellt eller 

psykologiskt. Vid kultur och uppväxt inom familj och kultur kan även misslyckanden ses som något 

vanärande via perspektivet från familjemedlemmarna, och därav hindra entreprenören från att våga ta 

onödigt stora risker. De är i rädsla över att misslyckas. (Gray, 2002) 
 
Vid en bred och grundlig kunskap kring framgång och räckvidd som entreprenör har det innovativa 

och entreprenöriella samspelet en funktionell framgång, både nationellt som internationellt. 

Omställningar öppnar dörrar för möjligheter, och för entreprenören är denna typ av handlande en 

viktig del för erfarenhetsutveckling inom företaget/organisationen. (Burns, 2011) De värsta motgångar 

kan ta fram de bästa hos en entreprenör. Vid krissituationer som uppstår blir entreprenörer tvingade till 

att hitta lösningar de inte tidigare tänkt på. (Bullough, Renko, Myatt, 2014) 
 

4.4 Gynnsamma faktorer 
Utifrån vad Grufman, et al. (2003) nämner existerar det punkter som blivande entreprenörer och 

innovatörer bör inneha för att processen ska vara genomförbar. Dessa steg är följande: 
● Att ha en hållbar idé. 
● En driven entreprenör, kan vara flera personer beroende på situation, denna person ser 

möjligheterna hos produkten/tjänsten. 
● Skapa en prototyp genom att samarbeta med kunden för att kunna genomgå riskkontroller och 

ta reda på om behovet finns i ett tidigt skede att korrigera eventuella brister. 
● Att entreprenören har ett nätverk med rätt kompetenser för det som ska genomföras, samt att 

alla har samma mål med processen. 
● Sen att allt från omvärld till en ledning inom företaget har en stödjande mentalitet, det 

beroende på om det är inom ett företag du jobbar eller som ensam entreprenör. 
● Om entreprenören har ett finansiellt stöd så skapas ett lugn och en arbetsro för entreprenören. 
● En annan sak som entreprenören bör inneha i sin arsenal är att vara uthållig för att kunna 

hantera motgångar. 
Dock behöver inte en entreprenör beröra alla punkter men några punkter sett till analyserade fall borde 

vara berörda för att kunna klara av processen av att vara entreprenör. En punkt där som även 

Granovetter (1983) nämner med nätverk, dock med en annan vinkel av vikt, beskrivs svaga band som 

den viktiga delen av nätverk, då det är via dem som ny information och kunskap sprids. Granovetter 

tar då upp vikten av att ha ett stort nätverk med många svaga band medan Grufman, et al. (2003) tar 

upp vikten av rätt kompentenser inom nätverket. 
 
Vad menar då Granovetter med kunskapsdelning? Enligt Tidd och Bessant (2013) kan kunskap delas 

upp i en hierarkisk ordning som är följande: 
● Data - Data kan vara allt från nummer till ord och även observationer. 
● Information - Data som är insamlad och har blivit kategoriserad och sorterad räknas som 

information. 
● Kunskap - Kunskap är djupare och mer användbar än information då den har blivit ytterligare 

behandlad genom att kontextualisera informationen och därmed göra informationen mer 

relevant för syftet. 
Det finns två sorters kunskap. Den första är explicit kunskap som lättare kan kodas och en kunskap 

som lättare kan kommuniceras då den oftast innehåller text, nummer och grafiska element. Den andra 

är tyst eller implicit kunskap. Denna variant är mer svårkommunicerad då den kan vara personlig och 

mer av en kunskap om hur en person utför något specifikt. Något som inte går att förmedla på ett lätt 

sett med text eller siffror. Hamrefors (2009) nämner vikten av tyst kunskap, det vill säga de tysta 

kunskaperna som inte går att läsa sig till utan kommer med erfarenhet vid speciella utföranden. 

Exempelvis går inte denna kunskap lätt att ersätta om en individ med tysta kunskaper skulle mot 

förmodan sluta på organisationen. Detta då erfarenheten och känslan hos personen inte går att ersätta 



även då det finns en guide för arbetet, då det enda som finns kvar är den explicita kunskapen men inte 

den implicita kunskapen utan den är kvar i personen. Grufman, et al. (2003) tar innan upp att en 

entreprenör ska vara uthållig för att klara av motgångar, det är även något som Lamine, Mian och 

Fayolle (2014) tar upp. Som entreprenör behövs det arbete för att utveckla sin uthållighet för att då öka 

chansen för att motgångar tas emot på ett bra sätt, det vill säga att hantering av motgångar blir bättre 

och därav minskar risken för misslyckande. Likaså nämner Bullough och Renko (2013) att 

motståndskraften som personer besitter är nästan krävande för att entreprenörer ska kunna klara av nya 

tider inom företagande. Det har även ett samband till självförmågan som nämns tidigare under rubrik 

4.3, då om entreprenören har stark självförmåga så ökar motståndskraften hos individen. Vilket också 

kan leda till att entreprenören ser till motgångar på ett annat sätt och tar mer lärdomar från dem. Att ha 

en stark självförmåga kombinerat med en stark motståndskraft skapar tillsammans en person som kan 

vara mer entreprenöriellt stark. Det vill säga att en entreprenör med dessa förmågor kombinerade med 

varandra blir starkare mot motgångar. 
 
En entreprenör måste inneha kunskaper kring den marknad som entreprenören ska medverka på. 

Kunskaper kring vad marknaden innehåller, förståelse kring marknaden, utformning av marknadsplan 

och rätt synsätt på prissättning. Entreprenörer måste vara anpassningsbara när det kommer till att 

forma sina strategier i den omväxlande marknaden, både när det kommer till analyserande och 

agerande (Kuratko, 2009) Andersson (1996) tar även upp att kunskapen om marknaden krävs för att en 

innovatör och/eller entreprenör ska utveckla ett företag, men även kunskap om processen som krävs 

för att utföra arbetet. För att kunna utföra detta så krävs det erfarenhet och träning hos individen, men 

även i vissa fall speciella personliga drag eller egenskaper. Egenskaperna är följande; insikt, intuition, 

besatthet av vad personen gör och fantasi, vilket hjälper personen att se vad som ska göras. Ett sätt 

som är vanligt för att komma vidare i processen är att samarbeta med personer som besitter rätt 

kunskap, detta kan ske i olika moment och genom olika kollaborationer. Med vem och hur samarbetet 

i processen fortgår beror på ens egna kunskaper och intressen, detta då samarbeten är ett verktyg för 

att få in kunskap som inte redan finns i processen. En annan viktig punkt för entreprenörer när de har 

kommit in på marknaden är att de ska hålla avståndet till konkurrenter, det vill säga att de är på något 

sätt ensamma med det de gör för att vara eftertraktade. Har konkurrenterna samma erbjudande finns 

det ingen som sticker ut från varandra. För att kunna särskilja sig hjälper det om entreprenörerna gör 

något unikt. Det måste inte vara en unik produkt utan bara något steg i processen som skiljer sig, det 

kan vara till exempel leveranssätt eller produktion. (Swedberg, 1994) 
 
En hög nivå av tvetydighet hos entreprenörer kan hämma deras framfart då de inte själva är säkra på 

hur de ska gå tillväga under vissa processer. De kan ta hjälp av en mentor eller medarbetare för att 

diskutera idéer och funderingar med. En låg nivå av tvetydighet kan förbättra entreprenörens framfart, 

men att noga utvalda tillvägagångssätt bör göras. (Murmann, J, P. Sardana, D, 2013) 
 
Kring ett företag eller en organisation krävs det att ett perspektiv kring misslyckande är lika viktigt 

som ett perspektiv på att lyckas. Genom dessa två inställningar kan framtiden för ett företag eller en 

organisation antingen lyckas eller misslyckas. Faktorerna kring ett misslyckande får oss att lättare 

förstå influenserna av ett bakslag. (Burns, 2011) Det hör ihop med det Bandura (2004) tar upp om 

självförmåga är att som person behöver du kunna hantera motgångar och detta gör personen i fråga 

genom att vara med om motgångar och ta lärdomar utifrån dem. De behöver bygga upp en sorts 

tolerans och kunskap om just misslyckanden för att lättare hantera dem i framtiden. 
 
Bandura tar även upp tre punkter till som hjälper personen i fråga att utveckla sin självförmåga, dessa 

är följande. Den första punken är att se liknande personer lyckas med det personen i fråga själv ska 

göra. Detta bygger upp tron på sig själv och förbättrar självförmågan och självsäkerheten. En annat 

sätt är att personen får höra att den kan klara av vissa situationer och därav tror mer på sin egen 

förmåga. Det vill säga att om personen hela tiden hör att den klarar av den specifika uppgiften ökar 

chansen för att det ska hända. Det fjärde sättet är mer ett sätt att bryta tron på om att man kan ta reda 

på självförmågan genom en viss sak. Ett exempel är om en person som lider av depression inte klarar 

av en uppgift och bryter ihop på grund av detta betyder inte det att denna person har låg självförmåga 

utan det beror på fler aspekter och inte enbart just denna uppgift och händelse. Även Khan, Tang och 



Josbi (2014) tar upp att självförmågan är en betydande faktor när entreprenören ska ta del av nya 

projekt och liknande.  
 
Dåliga affärsval och ett företags svagheter kan tillsammans samarbeta och samspela kring det 

slutgiltiga resultatet för en entreprenör. Kring dessa faktorer finns det även en mängd tur som kan 

uppstå. Alla dessa faktorer kan självklart variera mellan de situationer företagen eller organisationen 

befinner sig i, men dessa fem element spelar en viktig roll i ett företags misslyckande och lyckande. 

(Burns, 2011) 
 

 
Tagen från Burns (2011), egen visualisering. 
Figur 2. 
 
Via figur 2 går det att se att varje faktor samspelar med varandra inom entreprenörskap. (Burns, 2011) 
 
Enligt Pittaway et al. (2009) ses agerande som den mest centrala punkten inom den entreprenöriella 

processen. Med hjälp av denna centrala punkt kan entreprenörer öka sina kunskaper kring 

organisationseffektivitet, integration med andra entreprenörer, tillväxt av företaget och personligt 

lärande kring engagemang.  
 

4.4.1 Nätverk 

En viktig punkt är att entreprenören har social kompetens, för om entreprenören inte besitter de sociala 

förmågorna finns risken att entreprenören blir socialt isolerad. Det kan resultera i att det sociala stödet 

försvinner, vilket kan behövas i det tidiga skedet av entreprenörskap. (Lamine, Mian & Fayolle, 2014) 

Kuratko (2009) nämner också att som entreprenör är det lätt att utveckla ett tunnelseende i vissa 

skeden, vilket resulterar i att entreprenören inte får input i processen utifrån. Den sociala kompetensen 

och status kan vara skillnaden mellan ett lyckat och misslyckat projekt, det påverkas av hur engagerad 

entreprenören är. 
 
Enligt Hamrefors (2009) struktureras värdenätverk efter vad som behövs för de involverade, det vill 

säga att företag och entreprenörer med information och kunskap som övriga kan få tillgång till via 

andra källor inte uppskattas lika mycket. De blir placerade i ett fack där de räknas som en överflödig 

relation till de övriga inom nätverket, vilket innebär att de lätt kan bli utbytta mot en annan källa som 

har samma information eller kunskap.  
 
Som nämnt tidigare så menar Granovetter (1983) att chansen för kunskapsdelning är större hos 

individer som har fler svaga band inom sitt nätverk/umgängeskrets än de som har nätverk bestående av 

få svaga band. De svaga banden skapar även möjligheter på ett annat sätt än vad de inom ens starkaste 

nätverk gör. De svaga banden bidrar till möjligheter som inte är lika troliga att de starka kan bidra med 

då intressen och dylikt oftast är samma inom de starka banden medan ett svagt band kan ha andra 

intressen och därav så har de annan information och kontakter. De svaga banden är de som bidrar mest 



till nya arbeten och liknande utav de svaga och de starka. (Granovetter, 1983) Den viktigaste punkten 

med att ha de starka banden är att det är de inom nätverket med störst möjlighet ställer upp och hjälper 

personen, där de svaga som sagt tidigare är de som bidrar med information och liknande som inte finns 

inom de starka banden. De starka banden är däremot dem som lättast går att ta hjälp utav. Det nämns 

även att de svaga banden är mer lättillgängliga då kommunikationen alltid förenklas och på så vis hålls 

kontakter lättare. (Granovetter, 1983) Detta nämner även Wickström, Jensen och Schott (2015) att när 

det kommer till nätverkande kring entreprenörskap förekommer det två olika faktorer: Privat och 

offentligt nätverkande. Privat nätverkande sätter sin prägel på den information och de olika 

diskussioner som uppstår inom entreprenörens egna umgängeskrets, där entreprenören känner alla 

informationsgivare. Det offentliga nätverkandet är motsatsen till det privata, där all input av 

information kommer från folk utanför den egna umgängeskretsen. Det kan leda till att det offentliga 

nätverkandet bidrar med en större variation av information och innovation. Den typen av nätverkande 

som är riktat utanför sin umgängeskrets tenderar att hålla sig mer i fas när det kommer till 

omvärldsanalyser. 
 
Entreprenörer får bättre inlärningsförmågor från de sociala och kollaborativt lärande händelser de 

deltar i, där varje projekt tar dem till nya och nyttjande situationer där de får anpassa sig efter kunden. 

Genom detta ökar deras "community of practice", men även deras nätverk av betrodda personer. 

(Clarke, J., R. Thorpe, L. Anderson, and J. Gold. 2006) Den typen av nätverkande där en skara med 

trovärdiga individer tar kontakt för att dela med sig av sina problem tar Davy et al. (2002) upp, att de 

tillsammans litar på varandra och varandras åsikter. Dem kan då sitta och diskutera fram lösningar 

med varandra och bolla idéer fram och tillbaka, samt att alla är öppna för varje åsikt som uppstår under 

mötet. 

 

4.4.2 Risktagande 

Risktagandet hos en entreprenör samt initiativförmågan när det kommer till att identifiera och hantera 

olika situationer som uppstår handlar om hur mycket denna person kan bearbeta den information den 

får samt hur mycket kunskap som finns kring det området. Entreprenörer har en väldigt försiktig 

strategi när det kommer till att ta beslut, där de försöker lokalisera alla möjligheter och risker som 

kommer uppstå under processens gång innan beslutet tas. (Kuratko, 2009) 
 
Som nystartad entreprenör finns det faktorer som spelar in hur väl verksamheten kan etableras. Under 

exempelvis finanskriser finns det hög konkurrens och mindre efterfrågan på marknaden, då är det 

kritiskt att tro på visionen och affärsplanen för att finna drivkraft oberoende av motgångar.  
(Sanandaji, 2010) Ihållighet är viktig faktor att inneha vid nya satsningar på nya marknader eller med 

nya produkter, detta för att klara av uppgifter även om dem känns omöjliga, med ihålligheten hanteras 

motgångar bättre. (Lamine, Mian & Fayolle, 2014) Dock så finns risk för att nya entreprenörer 

undviker uppstartandet av nya företag om de ser att deras kunskaper inte räcker till och kan därav gå 

miste om affärsmöjligheter. Det är självförmågan som är en betydande del i hur du uppskattar dina 

egna förmågor, har du hög självförmåga är chansen större att du tar del av projekt och även tvärt om.  
(Khan, Tang & Josbi, 2014)  
 
Uppkommande entreprenörer som har tydliga mål och är starkt kopplade till projektet som de vill 

genomföra har mindre risk för att avsluta ett ej avklarat projekt, eller ge upp med det dem har startat. 

Uppstartsfasen som entreprenör innehåller många oväntade händelser och bakslag och då är det därför 

bra att ha en tydlig målsättning och ett tydligt engagemang för att klara av dessa händelser. (Khan, 

Tang & Josbi, 2014) Om entreprenören ser att deras kunskaper räcker till ökar chansen att de åtar sig 

nya företag och nya projekt. Har de uppkommande entreprenörerna stark tilltro till sina kunskaper  

kommer engagemanget öka och deras förmåga att hoppa av projektet minska.  
(Khan, Tang & Josbi, 2014) 
 



4.5 Avgränsning av teori inför analys 
Här kommer den teori presenteras som tas med till analysen. Detta är vad författarna anser kommer 

att skapa en bra diskussion samt innovationsbidraget som arbetet mynnar ut i. 

De teorier som beskriver en entreprenör presenteras först. Ekman och Ekman (2009) tar upp att en 

entreprenör har svårt för att bli nöjd, de har även en hunger för utmaningar och risker. Enligt Hebert 

och Link (1988) så besitter entreprenören förmågan att kombinera möjligheter men även att driva hela 

processen. Det liknar även vad Forslund (2009) nämner, att en entreprenör utnyttjar möjligheter för att 

utveckla idéer. Dessa idéer kan vara både kombinationer av redan existerande idéer och helt nya 

tankar och idéer. 

Därefter kommer sättet en entreprenör beter sig på och hur denne tacklar problem och liknande. 

Lamine, Mian och Fayolle (2014) nämner då att som entreprenör så är anpassningsbarheten en viktig 

förmåga att besitta. En annan aspekt som Holland och Garret (2015) tar upp är att vara ihärdig, att inte 

ge upp vid motgångar och liknande, denna aspekt nämner även Tang (2008) dock med ett annat 

uttryck vilket är varaktighet. Sedan nämner han även ett kompletterande beteende som är bra vilket är 

vaksamheten hos en entreprenör. En entreprenör bör även vara uthållig för att orka med de olika 

påfrestningar som en entreprenör står inför. (Grufman, et al., 2003; Lamine, Mian och Fayolle, 2014) 

Enligt Burns (2011) så finns det sex punkter som en entreprenör bör ha, dessa är följande; optimism, 

innovation, självförtroende, proaktivitet och driv, visionär med känsla och sista är att våga ta risker 

och stå inför osäkerheter. Dyer, Gregersen och Christensen (2008) nämner att beroende på om du är en 

innovativ entreprenör eller en företagsledare så ser du till dina visioner och mål på olika sätt. Där den 

innovativa entreprenören sticker ut med sitt tankesätt att förändra världen eller liknande medan 

företagsledaren nöjer sig med att driva företaget med vinst exempelvis. Det som Burns (2011) nämner 

om proaktivitet och driv stödjs av det Muñuz-Bullón, Sánchez-Bueno och Vos-Saz (2013) diskuterar 

om att en entreprenör som är mer proaktiva har ett större driv at få ut produkter på marknader, speciellt 

utländska marknader. Burns (2011) tar även upp att tester bör göras utmed processen, detta talar även 

Grufman, et al. (2003) för. 

Vilka motgångar och hur dessa hanteras är nästa del och där nämner Bureau och Zander (2014) att just 

motstånd är något som entreprenörer alltid stöter på vilket är ett hinder i processen. Det Holland och 

Shepherd (2013) tar upp om motståndskraft där en låg nivå kan resultera i en negativ effekt av 

företagets utveckling. Medan en hög nivå av motståndskraft kan resultera i att entreprenören alltid 

försöker se nya möjligheter, vilket kan leda till att företaget blir mer etablerat. En annan sak som sker 

är att kommunikationen brister vilket kan leda till missuppfattningar mellan anställda och 

entreprenören (Bureau och Zander, 2014). Bandura (2004) tar upp att självförmågan hos en individ har 

en påverkan på hur denne hanterar motgångar. Det krävs även en viss grad av ihärdighet för att kunna 

stå emot dessa motgångar (Holland & Garrett, 2015). 

En annan aspekt som Cardon, Stevens och Potter (2011) tar upp är det positiva med motgångar, då du 

kan applicera lärdomarna från dessa motgångar och felsteg till framtida projekt. Även det som 

Bullough, Renko och Myatt (2014) säger att de värsta motgångarna kan ta fram det bästa hos en 

individ, vilket kan ses som positivt. 

Sett till en entreprenör så finns det faktorer som kan vara till nytta, dessa kallar författarna gynnsamma 

faktorer. Grufman, et al. (2003) tar upp punktlistan om vad en entreprenör ska göra för att ha en bra 

grund för att lyckas. Samt det som tagits upp under tidigare stycke om motgångar passar även här, som 

Grufman, et al. (2003) Lamine, Mian och Fayolle (2014) säger om att en entreprenör ska ha 

uthållighet för att stå emot motgångar och även ta dem på ett bättre sätt. Här kommer även det som 

Bandura (2004) tar upp om självförmågan och dess inverkan. Detta nämner även Khan, Tang och 

Josbi (2014) att självförmågan är av stor vikt. Även det Bullough och Renko (2013) tar upp om 



motståndskraft och hur den påverkar verksamheten kommer att analyseras vidare. Bandura (2004) tar 

upp tre punkter till, utöver den om att vara med om motgångar, hur en individ bygger upp sin 

självförmåga. Dessa punkter kommer att behandlas vidare. 

En entreprenör bör även besitta kunskaper kring marknader som denne ska medverka på (Kuratko, 

2009) Detta nämner även Andersson (1996) att som entreprenör så krävs kunskapen om marknaden 

men trycker även på kunskap om processen att utföra arbetet på också. Ytterligare en aspekt som 

Swedberg (1994) tar upp är att som entreprenör måste det finnas något som skiljer entreprenören från 

konkurrenter. En annan aspekt som kommer att behandlas vidare är det Granovetter (1983) tar upp om 

nätverk och dess kunskapsdelning. Murmann och Sardana (2013) nämner även att det är av stor vikt 

att ha någon att dela sin kunskap med samt diskutera idéer och liknande.  

En annan punkt som entreprenören bör besitta är en social kompetens (Lamine, Mian och Fayolle, 

2014) Kuratko (2009) bygger på detta med att en entreprenör lätt skapar ett tunnelseende vilket kan 

förebyggas genom den sociala kompetensen och inblickarna utifrån. Som Granovetter (1983) tar upp 

så får individer med fler svaga band större kunskapsdelning och informationsflöde vilket kan kopplas 

ihop med det som Kuratko säger. Detta nämner även Wickström, Jensen och Scott (2015). 

En annan förmåga eller faktor som en entreprenör bör besitta är en bra initiativförmåga sett till olika 

situationer som uppstår, samt kunna se alla möjligheter och potentiella risker. (Kuratko, 2009) 

  



5. Analys 
I detta avsnitt analyseras teori och empiri. Analysen har strukturerats upp utifrån rubriker som har 

används i de emiriska- och teoretiska avsnitten. 
 
Definition 
Själva definitionen av en entreprenör märkte vi var svår att formulera då otalig forskning och 

begreppsförklaringar av tidigare forskare har gjorts. Den markanta skillnaden var att enligt Hebert & 

Link (1988) är en entreprenör en person som besitter kunskap runt hela processen med att driva 

företag. Både Johnsson och Runius är två entreprenörer som har tagit hjälp under flera delar av sina 

projekt, främst inom marknadsföring och försäljning. Vi ser dock en likhet mellan de två synpunkterna 

då vi har tolkat Hebert & Link såsom att dem menar att entreprenörer har kontroll på hela processen 

även om de inte gör allt på egen hand. 
 
Vad vi märkte var att många åsikter även gick ihop på ett flertal punkter och det var 

skärningspunkterna av åsikterna som fick utgöra detta arbetes slutliga definition. Vad vi anser är en 

entreprenör är; någon som utvecklar sin idé av produkt eller tjänst, samt skapar ett företag i samband 

med utvecklingen av idén. Vad teorin uttryckte och vad intervjuerna stärkte var att en entreprenör även 

besitter ett visst beteende när det kommer till risktagande, nätverkande och synen på drivkraft. 
 

5.1 Beteende 
Det som presenteras nedan tar främst upp entreprenörers sätt att vara innovativa, synen på 

risktagande och drivkraften som krävs för att genomföra projekt. 
 
Entreprenörer strävar alltid efter att utvecklas och nöjer sig inte lätt (Ekman och Ekman, 2009). Ett 

beteendedrag är att entreprenörer har svårt att hålla sig till ett projekt åt gången när de ser nya 

möjligheter inom företaget, där det på exempelvis marknaden kan finnas distraktioner. Detta tar även 

produktutvecklare C. Runius (Intervju, 17e december, 2015) upp från egna erfarenheter att projekt 

som sker på impulser kan bli tids- och resurskrävande och inte gynnsamma i slutändan. Sett från 

respondenternas egna erfarenheter bör en entreprenör presentera sig i en roll som krävs för situationen. 

Exempelvis kan en student som utger sig för produktutvecklare bli tagen på större allvar än om den 

presenterar sig som student. (Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015; 

Innovationsledare, M. Johnsson, intervju, 30e november, 2015) Vad Lamine, Mian och Fayolle (2014) 

beskriver är det också viktigt att anpassa sig för förändrade omständigheter samt motgångar. När 

Entreprenören är anpassningsbar så ökar möjligheterna och de tillvägagångssätt som denne kan 

använda sig av vid sådana tillfällen. 
 
Enligt Burns (2011) är alla entreprenörer innovativa på något sätt. Innovationsledare M. Johnsson 

(Intervju, 30e november, 2015) håller delvis med om det men talar för en skillnad mellan en 

entreprenör och en innovativ entreprenör. Johnsson beskriver entreprenör som en person som tar efter 

andra och inte förutsätter sig själv för risker då den oftast skapar någonting i en redan etablerad 

marknad, medan en innovativ entreprenör vill förändra marknaden. En innovativ entreprenör behöver 

försätta sig i större risker och vara beredd på att det krävs mycket av en innovativ entreprenör för att 

lyckas. Burns (2011) bekräftar synen på risktagande med beskrivningen om att alla entreprenörer 

kommer stå inför utmaningar och risker. Det är av vikt att förstå att osäkra satsningar är någonting en 

entreprenör kommer behöva utstå. Självförtroende i sin affärsidé krävs för att inte bli nedstämd av 

motgångar. En sak som motsäger lite det som Johnsson (2015) säger är det som Burns (2011) tar upp 

om att alla entreprenörer är innovativa på något sätt då den innovativa delen handlar om att kunna 

skapa möjligheter och liknande och det besitter alla entreprenörer. En del av det är sammanhängande 

till det Burns även nämner om optimism, vilket handlar om att kunna se förändring som sker eller 

kommer att ske i framtiden. Då risken finns att entreprenören kommer stöta på hinder och osäkerheter 

så är det av vikt att denne har självförtroende, både för sig själv och sin idé. (Burns, 2011) Detta hör 

lite ihop med det Bandura (2004) nämner att självförmåga är bra, personen har varit med om 



omständigheter tidigare och kan hantera dem, tror på sig själv och därav kommer att vara mer 

förberedd på svårigheter som kan uppstå. 
 
Respondenterna trycker på hur viktigt det är att ha en inre drivkraft och motivation vid förande av 

projekt. Vid krävande tider kan drivkraften vara det som hjälper entreprenören hålla ut. 

(Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015; Innovationsledare, M. Johnsson, 

intervju, 30e november, 2015) Burns (2011) och Grufman, et al. (2013) yttrar sig om att det är viktigt 

att ha en tydlig vision genom hela projektet då motgångar kan resultera i omvägar. Det är extra viktigt 

om entreprenören har byggt ett företag och har anställda. Det tar även produktutvecklare C. Runius 

(Intervju, 17e december, 2015) upp då samarbeten underlättas om en tydlig vision delas. Det är viktigt 

att finna sin motivation i det entreprenören gör för att se värde i sitt arbete. Självförtroende i sin 

affärsidé krävs för att inte bli nedstämd av motgångar. (Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e 

december, 2015; Innovationsledare, M. Johnsson, intervju, 30e november, 2015) Burns (2011) 

beskriver hur entreprenörer är kända för sin arbetsglädje och att inre motivation kan innebära 

ekonomisk vinning, men oftast ligger den inre motivationen i arbetsmoralen. Burns menar även att 

entreprenörers driv och beslutsamhet grundar sig i den inre motivationen. Burns tar även upp vikten av 

att ha ett inre driv, samt en tydlig vision med vad personen vill uppnå. Detta inre driv är för en stor del 

av entreprenörerna resan med sitt företag och att se det utvecklas. Här tar Dyer, Gregersen och 

Christensen (2008) upp en annan åsikt om detta då de ser att den innovativa entreprenören drivs av att 

göra något stort, så som att förändra världen medans företagsledaren nöjer sig med att gå med vinst. 

Här liknar det Burns (2011) säger om att vilja se företaget utvecklas och gå med en ekonomisk 

utveckling det som Dyer, Gregersen och Christensen (2008) nämner att företagsledaren ser till största 

delen den ekonomiska vinningen. Muñoz-Bullón, Sánchez-Bueno och Vos-Saz (2013) talar även dem 

om drivet hos en entreprenör, dem nämner att de som är proaktiva i sitt beteende har ett större driv när 

det kommer till att få ut produkter, speciellt på utländska marknader. Förutom drivet hos en 

entreprenör att utföra det som behövs nämner Burns (2011) att även känslan att utföra detta vid rätt 

tillfälle speglar resultatet av ett projekt, vid sent utförande så kan möjligheten redan vara förbi. Där 

kommer även modet in att våga satsa på något även fast utmaningarna finns där.  
 

5.2 Motgångar 
Motstånd är något som entreprenörer kommer att möta, det gäller bara att veta hur dessa ska hanteras 

(Bureau och Zander, 2014) En faktor som de båda respondenterna valde att trycka på var att ta sig in 

på en marknad var den tuffaste och mest problematiska del av processen som entreprenör. Till skillnad 

från den roligaste delen som är att utveckla idén och produkten. (Produktutvecklare, C. Runius, 

Intervju, 17e december, 2015; Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) Inom 

fasen att ta sig ut på marknaden så var det flera aspekter som det empiriska materialet tar upp, dessa är 

först och främst att skapa intresse för sin produkt/tjänst. Att hitta företag som vill köpa/sälja 

entreprenörens produkt eller tjänst, beroende på vad det är personen i fråga vill åstadkomma. 

Problematiken i detta kan ligga i att kunskapen hos entreprenören är begränsad när det gäller att sälja 

in sig själv och produkten/tjänsten eller att det finns en kommunikationsbrist hos entreprenören. 

(Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015) Det kan även handla om att 

problematiken ligger i att företag inte ser värde i att köpa in entreprenörens produkt/tjänst då det inte 

finns intresse för den. Vilket skapar en svår situation för entreprenören då den måste bygga upp 

intresse för att överhuvudtaget kunna gå vidare i processen.  
(Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015) 
 
Det teoretiska- och empiriska materialet understryker delvis på olika saker när det kommer till 

motstånd. Den teoretiska datan tar upp den mentala bilden av entreprenörskapande, med exempelvis 

motståndskraft. Just motståndskraften hos entreprenören är viktig för utan den klarar inte en 

entreprenör av att hantera motgångar. Med en låg motståndskraft så blir även synen på risktagande 

sämre sett till utveckling, detta då entreprenören alltid försöker ta säkra val vilket kan leda till att 

företaget stannar i utvecklingen. (Holland & Shepperd, 2013) Holland och Garret (2015) nämner 

ihärdighet som ytterligare en färdighet som är viktig att besitta vid hantering av motgångar. Tang 



(2008) delar åsikten om att ihärdigheten är betydelsefull för entreprenörer men gör det med ett annat 

ord vilket är varaktighet. Grufman, et al. (2003) och Lamine, Mian och Fayolle (2014) tar även upp att 

uthållighet är en förmåga som personen bör besitta för att orka stå ut med utmaningar och motstånd 

som sker under processen. 
 
Cardon, Stevens och Potter (2011) tar upp just vikten av att misslyckas, vilket kan ske i samband med 

motgångar under den entreprenöriella processen. Detta då entreprenören lär sig av sina misstag och 

kan ta med detta till följande projekt, vilket då kan resultera i smartare val och en smidigare process. 

Detta nämner även produktutvecklare C. Runius (Intervju, 17e december, 2015) att som entreprenör så 

är en viktig del av just misslyckanden att ta lärdomar utifrån dem. Detta är även något som Bandura 

(2004) styrker, att som person så ökar chansen att gå vidare från motgångar på ett positivt sätt om du 

varit med om misslyckande tidigare. Gray (2002) tar även upp motgångar som sker utanför företagets 

gränser, dessa motgångar och personliga erfarenheter samt kulturer/värderingar kan vara något som 

hindrar en entreprenörs framfart då misslyckanden kan ses negativt.  
 
En annan aspekt som både den teoretiska och empiriska materialet tar upp är relationer. Relationer kan 

vara motståndskraftiga och ta lång tid att bygga upp vilket kräver en stark drivkraft för att kämpa för 

en stabil relation. (Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015) Bureau och Zander 

(2014) nämner relationer inom företaget och att en negativ del kan uppstå vid missförstånd mellan 

entreprenören och sina anställda. Dessa missförstånd kan få entreprenören att få upp ögonen och 

förbättra kommunikationen och därav öka chansen för att göra samma sak igen. Även så kan 

informationen inte vara tillräcklig om framtida beslut eller aktioner och därav så finns inte vetskapen 

om potentiella motstånd vilket kan resultera i negativa konsekvenser (Gray, 2002). 
 
Dock så finns ändå vetskapen att de värsta motgångarna en entreprenör kan stöta på kan leda till en 

positiv utveckling och en kreativ sida hos entreprenören då denne måste komma fram med nya 

lösningar. (Bullough, Renko & Myatt, 2014) Ytterligare en faktor som är betydelsefull inom 

motståndsaspekten är att om entreprenören gör något som den brinner för så förminskas problemen då 

det är något som entreprenören gillar att göra. (Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e 

november, 2015) 
 

5.3 Gynnsamma faktorer 
En faktor som både empirin och teorin stärkte var att det kan vara givande att förse sig med 

mentorskap. Någonting Runius menade på var att ha en mentor är inte bara bra i uppstart av företag 

utan någonting som är givande under hela processen. En blivande entreprenör alternativt en verksam 

entreprenör kan exempelvis behöva bolla idéer eller fatta svåra beslut. Då kan det vara bra att ha en 

mentor, någon med mer erfarenhet som besitter kunskapen som behövs för att komplettera 

entreprenören. (Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015).  Detta stärks av teorin 

då Murmann och Sardana (2013) talar för att diskutera och uttrycka sina funderingar till en 

utomstående i form av mentor eller medarbetare om tvetydighet uppstår under processen.  
 
Vad som är signifikant är de personliga kontakter som omger entreprenören och skapar en stödjande 

och positiv miljö. Något som det empiriska materialet visar är att entreprenörer bör finna ett förtroende 

via genuina kontakter. Detta diskuterar Runius kring att personer som besitter kunskaper inom den 

bransch som entreprenören siktar in sig på bör kontaktas och dela information med. Via detta får 

entreprenören en stadigare grund när det kommer till förberedande och byggande syfte vid skapandet 

av en produkt/tjänst. (Produktutvecklare, C. Runius, Intervju, 17e december, 2015) Andersson (1996) 

stärker även denna diskussion inom teorin där fokus läggs på att kunskaper om marknaden krävs för 

att entreprenören ska lyckas med sitt företag, varav kontakter med rätt typ av kunskaper bör ingå i 

kontaktnätet. Via detta införs en ny infallsvinkel på processens genomförande. Swedberg (1994) 

nämner även att som entreprenör så behöver du hitta något som skiljer dig från konkurrenter för att 

kunna slå dig in på marknader. Detta kan kompletteras med det Kuratko (2009) tar upp om att kunskap 

kring marknaden är av vikt, för utan kunskapen hur kan entreprenören då skilja sig mot konkurrenter. 



Lamine, Mian & Fayolle (2014) lägger vikt på att entreprenörer bör besitta sociala förmågor när det 

kommer till nätverkande. Den sociala kompetensen behövs i uppstarten av entreprenörskap för att 

företaget ska överleva. Kuratko (2009) nämner att med den sociala kompetensen så minskar risken för 

att entreprenören skapar ett tunnelseende och får mer åsikter utifrån. Granovetter (1983) stärker detta 

med att entreprenörer med svaga band inom sitt nätverk tenderar att ha en större omvärldsanalys som 

därav ökar kunskapsdelningen mellan bägge parter. Detta är något som Wickström, Jensen och Scott 

(2015) samtycker med. Produktutvecklare C. Runius (Intervju, 17e december, 2015) talar om 

samarbeten med personer som tar fram det bästa ur en. Som han uppfattar det är han själv en väldigt 

impulsiv entreprenör, och i vissa fall underlättas processen om ett samarbete framställs med någon 

som inte besitter lika stora impulsiva känslor. Via detta kan denna person bromsa entreprenören och få 

denne att stanna upp och uppfatta situationen bättre. Entreprenörer med stor impuls inom 

beslutsfattande kan ibland behöva se allt från ett företagarperspektiv för att hitta rimliga lösningar.  
 
Att en entreprenör bör våga testa sig fram för att lyckas diskuteras i empirin, därav att genom många 

försök och projekt utvecklas entreprenören. De lärdomar som tas vara på kan komma att gynna 

entreprenören genom kommande projekt, och att genom ett positivt tänkande finns det alltid rum för 

att utvecklas. (Innovationsledare, M. Johnsson, Intervju, 30e november, 2015; Produktutvecklare, C. 

Runius, Intervju, 17e december, 2015) De är även till fördel att vara anpassningsbar då möjligheter till 

tillvägagångssätt ökar när motstånd påträffas. (Lamine, Mian & Fayolle, 2014) Kuratko (2009) tar upp 

ytterligare punkter när det kommer till anpassningsbarhet, detta är att kunna agera och analysera i en 

omväxlande marknad. Grufman, et al. (2003) tar upp i teorin de sju stegen en blivande entreprenör bör 

följa. Genom skapande av prototyper och modeller kan entreprenören jobba sig fram mot en färdig 

produkt som har genomgått riskkontroller via olika tester. Även Burns (2011) tar upp att via tester, i 

detta fall vid misslyckande, bör ett positivt tankesätt appliceras för att entreprenören lättare ska se det 

gynnsamma resultatet det leder mot. Både teorin och empirin trycker på att alltid testa sig fram innan 

ett klart beslut har tagits, då det finns fler än ett sätt att lösa ett problem. Samma gäller med typen av 

risker att ta för att komma dit entreprenören önskar. Hur väl denne entreprenör tolkar och analyserar 

all information den har införskaffat sig via tidigare tester och undersökningar leder till hur gynnsamma 

riskerna blir (Kuratko, 2009). Då detta även kräver mer än bara mod och kunskap krävs det att 

entreprenören har tålamodet att vara ihållig. Detta tas upp i teorin att entreprenörer med tydliga mål 

och en stark vilja kan klara av projekt som kan uppfattas som omöjliga. Engagemanget och tålamodet 

att hålla sin motivation igång kan gynna entreprenören mot nya projekt, och att även tron på sin 

självförmåga hos denne entreprenör kan öka. (Lamine, Mian & Fayolle, 2014; Khan, Tang & Josbi, 

2014) Grufman, et el. (2003) Lamine, Mian och Fayolle (2014) nämner att en entreprenör ska vara 

uthållig för att klara av motgångar den stöter på under sina projekt, om entreprenören är det så ökar 

chansen att gå igenom dessa motgångar och utvecklas ifrån dem. Här kommer det även in det Kuratko 

(2009) nämner att som entreprenör så ska du ha en bra initiativförmåga, sett till det som entreprenören 

kommer att möta, antingen potentiella möjligheter eller potentiella risker. Det gäller att kunna 

identifiera dessa. (Kuratko, 2009) Identifierar entreprenören risker så krävs ett kunnande i hur 

personen hanterar dessa och det nämner Bandura (2004) att arbeta med sin självförmåga kan vara av 

stor vikt. Vara medveten hur det är att möta motgångar, veta om att du kan klara situationen, se någon 

liknande klara av situationer och även själv gå igenom motgångar och lyckas. Även Khan, Tang och 

Josbi (2014) nämner att självförmågan är av stor vikt för att lyckas.  
 
 
När det kommer till genomförande av projekt och processer påpekar både empiri och teori att 

entreprenören måste ha ett inre driv och intresse för vad den jobbar med. Både innovationsledare M. 

Johnsson (Intervju, 30e november, 2015) och produktutvecklare C. Runius (Intervju 17e december, 

2015) anser att en personlig motivation agerar som en framgångsfaktor mot ett lyckat entreprenörskap. 

Att finna värde i sina handlingar och att finna lycka vid genomförandet av dem gynnar entreprenören 

vid uppkomsten av motgångar och dåliga tider. Att vara en driven entreprenör tar även Grufman, et al. 

upp (2003) med att motiverade individer ökar möjligheterna för tillväxt för deras produkt eller tjänst. 

Här kommer även motståndskraften in som Bullough och Renko (2013) tar upp, med en hög 

motståndskraft så ökar chansen för att ditt företag växer och entreprenören försöker förstå sig på 



potentiella situationer som kan uppstå, det negativa kan dock vara att de blir för fästa vid sitt företag 

och kan slutligen investera för stora summor i företaget för att det ska bli lönsamt.  
 

  



6. Slutsats och diskussion 
Sett till den teori som skapats ser författarna en röd tråd och kan därav se ett sammanhängande 

resultat i det empiriska och teoretiska materialet. Nedan presenteras tolkningen av materialet. 
 

6.1 Beteende 
Alla entreprenörer är innovativa på något sätt. Vare sig det handlar om en ekonomisk vinning eller för 

att hjälpa andra så arbetar de mot att utveckla eller utvinna. En tydlig punkt som författarna anser 

teorin tog upp var vikten av att känna sig själv för att hantera svåra och plötsliga händelser. Vi har 

insett att mycket beror på en själv som individ för att lyckas och även att klara av de påfrestningar som 

sker under den entreprenöriella processen. Som entreprenör är det viktigt att arbeta med sig själv för 

att utvecklas med organisationen eller projektet. Detta går även ihop med motgångar då entreprenören 

måste ha ett starkt självförtroende för att kunna tackla eventuella bakslag. Genom dessa bakslag lär sig 

entreprenören att utvecklas och att skaffa sig erfarenheter från dem. Ett tydligt beteende som finns 

bland entreprenörer är deras hunger för att utvecklas, de blir väldigt sällan nöjda. Trots detta gäller det 

för entreprenören att inte ta för impulsiva beslut, att förstå alla risker som tas inom företaget. Utan 

förståelse kring risker kan företaget ta stor skada. För drastiska beslut utan genomtänkta anledningar 

kan ha ekonomiska konsekvenser samt att kommunikationen mellan aktörer och personal kan svikta. 

Ett samarbete med en mindre impulsiv individ kan stoppa deras hastiga beslut, vilket hjälper dem att ta 

ett steg tillbaka och fundera en extra gång. Om företaget tar skada gäller det även att ha ett starkt inre 

driv för att komma tillbaka till dem önskade målen. Ett starkt inre driv hos entreprenören kan 

övervinna hinder och händelser som kommer i deras väg. Som komplement till att ha drivet att utföra 

det som behövs i processen, krävs det även en känsla att göra detta vid rätt tillfälle för att få ut så 

mycket av det du gör som möjligt. En tydlig och delad vision med deras kontakter och medarbetare 

kan hjälpa vid möte av motgång, framförallt om entreprenören samarbetar med andra aktörer eller 

anställda. Visionen kan hjälpa entreprenören nå sitt mål trots omvägar som motgångar kan ge. 
 
Ett beteende som en entreprenör kan och borde besitta är att kunna anta olika roller inom den 

entreprenöriella processen, detta beroende på vad som behövs för just det tillfället. För att som 

entreprenör gör dem mycket jobb som de inte gjort tidigare under processen och därav så kan det vara 

av vikt att kunna ta sig an en ny roll. Som exempelvis designer eller liknande för att kunna göra sig 

själva åtråvärda för utomstående och potentiella samarbetspartners samt att bli tagen på allvar. Ju mer 

säker de är i sina roller desto bättre respons kan dem få från deras samarbetspartners. Ett annat 

beteende som hänger ihop med att kunna spela olika roller inom processen är att vara anpassningsbar, 

detta för att kunna hantera motgångar. När plötsliga händelser uppstår måste entreprenören kunna 

arbeta runt dem för att komma vidare. Ett annat beteende som krävs hos en entreprenör är 

självförtroende för vad denne ska göra, samt att ha en stark självförmåga för att hjälpa entreprenören 

vid motgångar och nya upplevelser. 
 

6.2 Motgångar 
Att hindra motgångar märkte vi var svårt att finna information om då motgångar kan komma i olika 

skepnader. Istället såg författarna hur hantering av motgångar spelar stor roll i personlig utveckling 

hos en entreprenör. Vad respondenterna lade vikt på var att motgångar kommer ske, det kan vara i 

form av hastiga beslut men även dålig tidsplanering som inte håller. Vad som kan motverka det är att 

arbeta med en idé som har legat i tanken under längre tid, och att det inte är en idé som uppstått i all 

hast. Detta kan både spara resurser och tid för en entreprenör då noga uträkningar har gjorts. 

Analysering av insamlat material pekar på att utvecklingen av produkten/tjänsten är kanske inte den 

lättaste, men den roligaste delen av utveckling av en produkt/tjänst. Det är bland annat i försäljningen 

motgångarna kan uppstå vilket respondenterna lägger vikt på. Genom att få ut en produkt/tjänst på 

marknaden krävs det envishet och ihållighet hos entreprenören då försäljning av produkten/tjänsten 

kan vara svår om utvecklaren av produkten/tjänsten inte har en etablerad kundbas sedan innan.  



Som nämnt tidigare kan motgångar vara svåra att förutse men hur motgångarna hanteras spelar in då 

lärdomar kan tas från erfarenhet av motgångar. En entreprenör med stor motståndskraft kan stå emot 

de motgångar som uppstår och gå ifrån dem med positiva erfarenheter. Det är viktigt att motgångar 

inte får en allt för negativ inverkan i fortsatt arbete då självförmågan påverkas av självförtroendet som 

i sin tur påverkar hur framtida motgångar hanteras. Självförmågan är något som kan utvecklas och 

detta är av vikt att göra som entreprenör för att vara mer förberedd på framtida motgångar. Även att 

misslyckas på ett personligt plan, att vara med om motgångar gällande andra saker än arbete. Detta 

kan förbereda personen för misslyckanden och motgångar inom arbetet. Att ha en produkt/tjänst som 

entreprenören brinner för ökar ihålligheten och beslutsamheten att lyckas, då intresset och 

motivationen hos entreprenören är större. Att misslyckas framåt genom att lära sig av sina misstag ger 

entreprenören större erfarenhet och kunskaper till hur de inte ska gå tillväga, vilket ökar chanserna till 

att de lyckas vid nästa försök. Det är gynnsamt att omge sig i en miljö som stödjer ens process. Ett bra 

exempel på det är mentorskap. Motgångar kan också vara en positiv händelse för entreprenören då 

krissituationer kan tvinga fram nytänkta lösningar. Som det nämns i under tidigare rubrik 6.1 så bör en 

entreprenör ha ett inre driv, detta är bra för att kunna hantera motgångar och orka sig igenom hela 

processen. Att ha det inre drivet kombinerat med uthållighet är optimalt för att klara av motgångarna 

som entreprenörerna stöter på. 
 

6.3 Gynnsamma faktorer 
Det vi märkte kring risktagande är att entreprenörer tenderar att ta medvetna risker för att gynna sitt 

företag, men att det även kan hämma dem då det låga antalet risker som tas även kan bromsa ner 

entreprenörens utveckling. Risker behöver tas för att entreprenören ska få ut mer erfarenheter. Vid ett 

riskfullt beslut gäller det för entreprenören att visa beslutsamhet inom ihållighet. Den individuella 

självförmågan hos en entreprenör bör vara av relativt hög grad för att dem ska engagera sig i nya och 

främmande projekt. Uppskattandet av sina egna förmågor låter dem växa som entreprenör. Dessa 

förmågor kan komma att gynna entreprenören i det långa loppet, till skillnad från om dem ger upp för 

tidigt. Lika mycket vikt bör läggas på när entreprenören bör inse att risken de tar inte lönar sig och att 

därav avsluta projektet innan mer skada tillförs. Ett sätt att förhindra framtida motgångar under 

processens gång är att testa sig fram. Exempelvis kan test av en prototyp vara bra för att i tidigt skede 

se vad som bör förbättras och vad som kan förhindras. Genom testande försäkrar sig entreprenören om 

vilka processer som kan ersättas eller bevaras. Utan att testa sig fram kan resultatet bli ofullständigt 

och dåligt, vilket leder till att marknaden inte uppnås eller att företag inte blir intresserade av 

produkten eller tjänsten då de anser att den inte har arbetats på tillräckligt mycket. En produkt som inte 

är i godtagbart skick har mindre chans för att slå in på marknaden. 
 
Det som vi märkte var av stor vikt är nätverk, nätverkande i alla former. Allt från att omge sig med rätt 

personer till att verkligen handplocka personer som kompletterar entreprenören. Då just nätverkande är 

ett brett område inom flera olika sorters sammanhang finns det ingen möjlighet att täcka allt, utan det 

viktigaste från entreprenörskap och företagandets perspektiv har analyserats och tolkats fram till ett 

resultat. Det vi ser är att beroende på vilken sorts organisation du vill bygga upp så krävs det olika 

varianter av nätverkande. Nätverkande kan vara till nytta då det kan handla om att ta in kunskap om 

potentiella marknader eller konkurrenter vilket kan vara till fördel när du ska producera en produkt 

eller liknande. Genom detta kan du även hitta punkter där differentiering mot konkurrenter kan ske, 

detta kan skapa fördelar på marknader. 
 
Ett alternativ som en entreprenör kan använda sig av när den vill bygga långsiktiga relationer som inte 

enbart är till för att utnyttja motparten är att vara genuin och sig själv. Även att inte enbart kräva hjälp 

eller dylikt från motparten utan även erbjuda sina egna kvalitéter utan att kräva eller fråga om olika 

gentjänster. På detta sätt kan en entreprenör skapa nätverk och nyttja motpartens kunskaper längre 

fram istället för att utnyttja dem omedelbart. Genom detta ökar chansen för en långsiktig relation 

mellan dem. Entreprenörer med svaga band inom sitt nätverk tenderar att ha en större omvärldsanalys, 

vilket ökar kunskapsdelningen mellan bägge parter. Mentorskap är ytterligare en sorts relation som är 

betydande för en entreprenör när denne ska gå igenom processen en första gång. Det kan vara av vikt 



även senare i processen då svåra beslut och liknande kan dyka upp, då kan stödet från en erfaren 

entreprenör eller branscherfaren människa vara till hjälp.  
 
Att som entreprenör vara social är en tanke som vi författare har haft från början av detta arbete och 

även fått bekräftat till en viss grad. Som entreprenör bör du inneha en social förmåga för att inte bli 

isolerad från omvärld eller omgivning. Den sociala förmågan speglar mycket kring just nätverkande då 

det är av stor vikt för en entreprenör att ha, detta för att kunna bygga viktiga kontakter så som 

mentorer, samarbetspartners och privata kontakter. Vilket alla kan vara betydande i olika sammanhang 

av den entreprenöriella processen. Erfarenheterna som mentorerna har kan då hjälpa entreprenören i 

sin process. Samarbetspartners kan hjälpa entreprenören med det den inte besitter kunskap i, så som 

leverans eller liknande. Här är det viktigt att entreprenören ser sina svagheter för att inkludera andra så 

att processen blir så gynnsam som möjligt. Sedan är det dem personliga kontakterna, som kan vara 

bland de viktigaste för en entreprenör i svåra stunder. Detta eftersom en entreprenör som är omgiven 

av personer som stöttar hans eller hennes idé eller målbild med livet och/eller entreprenörskapandet. 

Känner entreprenören en misstro från närstående finns ingen trygghet som denne kan hämta och därav 

blir de tuffa situationerna så som motgångar mycket svårare och en mer ensam upplevelse än om 

närstående stöttar och tror på entreprenören. 
 
Driv hos en entreprenör är väldigt betydande och en klar framgångsfaktor, detta nämns även under 

punkt 6.1 och 6.2. Den personliga motivationen och det inre drivet hos en entreprenör ses som en 

framgångsfaktor och en entreprenör med driv och en inre motivation lättare tar sig igenom problem 

och lyckas få företaget eller projektet att växa. 
 
  



 

6.4 Strategi/vårt innovationsbidrag 
Här kommer resultatet av arbetet att presenteras i form av en handbok med faktorer en blivande 

entreprenör kan se som hjälpmedel i processen idé till produkt/tjänst på marknaden. Se bilaga 3 för 

den visuella handboken. 
 

EN TYDLIG VISION 
Främst ska du ha ett självförtroende i vad du vill göra och i din idé. Det kan hjälpa om det uppkommer 

hinder på vägen och om omvägar måste tas. Var säker på din idé och var du vill ta dig, var säker på att 

det är en inre drivkraft som tar dig vidare. Att arbeta med något du brinner för underlättar processer då 

du själv är motiverad och intresserad. När du har ett tydligt mål på vart du vill nå gäller det att kunna 

kommunicera med andra i din närhet eller som du samarbetar med om vad du vill få ut med processen. 

Detta för att alla inblandade ska arbeta i samma riktning och inga missförstånd ska framkomma mellan 

dig och dina anställda eller eventuella partners. 
 
NYA SYNSÄTT 
Som entreprenör krävs det ett speciella sätt att agera och se eventuella händelser inom den 

entreprenöriella processen. Misslyckanden ska ses som potentiella erfarenheter och lärdomar då de kan 

förenkla kommande situationer för dig själv. Ett bra tips för att kunna hantera potentiella motgångar är 

att du som person är anpassningsbar. Detta för att inte vara fast i gamla vanor och att kunna se 

möjligheter istället för problem. Utifrån motgångarna som sker finns chansen att du tar fram nya 

lösningar som du inte hade tänkt på under andra omständigheter. Som entreprenör kan du även ändra 

din syn på dig själv inom vissa sammanhang och ta dig an nya roller, detta för att bli tagen på större 

allvar.    
 
VÅGA TA RISKER 
Det är centralt att tro på din egna självförmåga, och att du är självsäker. Detta genom att du värdesätter 

dina egna kvalitéer och förmågor och våga testa dig fram genom processerna. I exempelvis en 

produktutvecklingsprocess kan testande av prototyp bespara tid då en väl genomförd produkt inte 

behöver förbättras. Det är dock viktigt för dig att ta medvetna risker. Omedvetna risker där du inte är 

insatt kunskapsmässigt kan ha katastrofala följder. Impulsbeslut kan sakna inre driv för idén och kan 

därav sluta ogynnsamt. Du måste kunna känna efter när din idé börjar tappa tillväxt och inte kan 

arbetas vidare på längre. Detta val bör övervägas för att minska förluster i tid och resurser. 
 
MENTORSKAP 

Att ha någon att dela idéer med kan gynna dig i din entreprenörskap. En typ av mentor som har 

kunskaper kring hur du på bästa sätt ska agera för att ta dig dit du önskar är av stor betydelse. Råd om 

tillvägagångssätt från personer med rätt kunskaper kan även underlätta perspektiv på hur din 

produkt/tjänst kommer uppfattas på marknaden likaväl som möjligheter till nya kontakter. Ett tips är 

att söka upp en person som har jobbat med sitt företag i flera år inom samma eller liknande bransch 

som dig. Denna person har hanterat liknande situationer som du med säkerhet kommer stöta på under 

dina år som entreprenör. Därav är denna person ett ypperligt val att överväga som eventuell mentor, 

eller agera som rådgivare för dig och dina framtida projekt.  
 
 
 
 
 
 
 
 



NÄTVERKANDE 
Det är till fördel om du besitter en social förmåga då du kommer ha olika möten med människor på din 

resa mot entreprenörskap. Det är viktigt att finna stöd av din miljö du befinner dig i och dina kontakter 

du har omkring dig, det vill säga att de personer som omger dig tror på dina idéer och det du sätter dig 

ut för att göra. Finns det kunskapsbrist inom vissa områden kan nätverkade med kompletterande 

kontakter vara till nytta. Även att du omger dig med rätt kunskaper, så som kollegor, partners, 

mentorer eller liknande, detta för att få in kompletterande kunskaper i processen. Dock bör du inte 

endast nätverka för stunden utan bygg starka relationer som kan vara till hjälp i framtiden. Det är även 

av vikt att inte förvänta sig för mycket av andra och inte ge någonting tillbaka, utan erbjud dina 

kunskaper och kvalitéer till andra och på så sätt skapa genuina band. 
 
MOTSTÅNDSKRAFT 
Då du kommer att möta motgångar under din entreprenörsresa krävs det uthållighet för att fortsätta 

driva processen framåt. Även vid möte med motgångar och bakslag är det viktigt att bemöta dessa 

med envishet och ihållighet. Ett bakslag eller snedsteg i process bör bemötas som något positivt att 

lära sig från och att därav utvecklas med kunskaper och erfarenheter till kommande processer. 

Negativa händelser kan vara svåra att förutse men hur du uppfattar och bearbetar dem påverkar det 

slutliga resultatet. Din självförmåga är viktig när du ska hantera motgångar eller plötsliga händelser 

under din resa. Genom att gå igenom motgångar och klara av de så ökar du din självförmåga. Det kan 

även vara så att du ser liknande personer lyckas med liknande moment, detta ökar din tro på dig själv 

och därav så ökar chansen för att lyckas. Detta har även samband till det som nämns under 

nätverkande, då du bör omge dig med personer som stöttar dig och tror på det du gör. Det är 

ytterligare en faktor till att självförmågan utvecklas.  
 

 
 

  



 

7. Förslag för vidareforskning 
Då båda entreprenörerna som deltagit i intervju för detta arbete är män står deras lärdomar för den 

empiriska delen. Vad vi inte vet är hur lärdomar och motgångar inom det empiriska materialet skulle 

skilja sig om det hade varit kvinnliga respondenter, alternativt intervjuer med både män och kvinnor. 

Även om en kvinnlig entreprenör agerar annorlunda än en manlig entreprenör sett till beteende i 

verkligheten. För att stärka validiteten av empiriska materialet kunde fler intervjuer gjorts. Ingen 

entreprenörs resa är den andra lik, så ju fler berättelser desto bättre. Via detta blir det en bredare grund 

att hämta gemensamma nämnare ifrån då fler erfarenheter läggs till i det empiriska materialet. 
 
Informationen är inte helhetslösande, vilket annars skulle innebära längre undersökningar och 

analyser, utan dessa kan appliceras som råd på entreprenörens väg i sitt företagande.  
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9. Bilagor 
Här kommer bilagor för arbetet att presenteras. 

 

9.1 Bilaga 1, Intervjufrågor Mikael Johnsson 
1.      Kan du berätta om din roll i dagsläget och hur du tog dig dit? 
2.      Vill du berätta om vilka entreprenörsprojekt du varit med om att starta och hur dem 

utvecklades? 
3.      Vad var din drivkraft och inspiration till att starta eget? 
4.      Hur har din tidigare utbildning och erfarenheter hjälpt dig inom entreprenörskap? 
5.      Hur upplever du det var att ta sig igenom den första tiden som entreprenör? Utmaningar, 

hinder? 
6.      Fick du någon hjälp via samarbete att starta eget? På vilket sätt?            
7.      Anser du som entreprenör, att du besitter ett särskilt beteende när de kommer till 

risktagande? 
8.      Skulle du göra något annorlunda idag om du startade ett nytt projekt med den erfarenhet du 

har införskaffat dig? Lärdomar? 
9.      Vad skulle du ge för råd till aspirerande entreprenörer? 

  



9.2 Bilaga 2, Intervjufrågor – Christian Runius 
1.      Kan du berätta om din roll du besitter i dagsläget? 
2.      Vill du berätta om vilka entreprenörsprojekt du varit med om att starta och hur du gick 

tillväga? 
3.      Vad var din drivkraft? 
4.      Hur påverkar drivkraft lyckade resp. misslyckade projekt enligt dig? 
5.      Har ditt val av utbildning påverkat ditt yrke som entreprenör? 
6.      Hur var din process, från idéstadiet till att få ut produkten på 

marknaden?(Thumb?)                                                                                                                     
7.      Vilken var den största utmaningen från idéstadiet till att få ut produkt på marknaden? 
(Om så) - Vad gjorde du för att ta dig förbi dem? 
8.      Skulle du ha agerat likadant i dagsläget med utmaningarna? 
9.      Har samarbete med andra aktörer varit betydande för projektet?           
10.  Anser du som entreprenör, att du besitter ett särskilt beteende när de kommer till risktagande? 
11.  Skulle du göra något annorlunda idag om du startade ett nytt projekt med den erfarenhet du 

har införskaffat dig? Lärdomar? 
12.  Vad skulle du ge för råd till aspirerande entreprenörer? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



9.3 Bilaga 3, Visuell handbok 
Visas på nästkommande sidor. 



 



 


