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Förord 
 
Denna uppsats vill vi rikta till er med ett intresse för entreprenörskap, och som någon gång i 

framtiden kan tänka sig att starta eget företag. Den skall ge er inblick i vad som krävs för att 

få de bästa förutsättningarna, dels från den teoretiska världen men också från några av dagens 

framgångsrika entreprenörer. Ämnet valde vi med bakgrund av vårt eget intresse för 

entreprenörskap. 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter som tagit sig tid att medverka och besvara 

våra frågor. 

 

Tack också till vår handledare Tommy Bergquist som under resans gång kommit med 

konstruktiva och värdefulla tips om förbättringar i uppsatsen.  

 
Karlstad ht 2007 
 
 
 
 
 
 
_______________ _______________  
Patrik Persson          Tommy Andersson 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Sammanfattning 
 
Sverige har en relativt låg andel entreprenörer, mätt i entreprenöriell aktivitet ligger Sverige 

enligt GEM (Global Entrepreneurship Monitor) på 40:de plats av 42 länder. Detta är en föga 

smickrande siffra för Sverige som land då entreprenören bidrar till att skapa och upprätthålla 

tillväxt, samt att öka sysselsättningen genom att generera och sätta en affärsmässig prägel på 

nya ekonomiska möjligheter för landet. Nyföretagen tar dessutom upp kampen med de redan 

etablerade företagen, och tvingar dessa att förnya sig och bli effektivare. Syftet med uppsatsen 

är att undersöka vad som krävs för att lyckas som entreprenör eftersom ett lyckat 

nyföretagande bidrar till att öka vårt lands välfärd. 

 

Våra undersökningar som vi gjort genom att studera teori och intervjuer med entreprenörer 

visar att framgångsrikt entreprenörskap beror på en rad olika aspekter. Dels krävs personliga 

egenskaper som att kunna tolerera risker, inte vara rädd för misslyckanden och uthållighet för 

att nämna några. Samtidigt behövs det med tiden byggas upp ett brett nätverk då man inte ofta 

eller aldrig klarar av att genomföra allt själv. Till detta kan vi även lägga resurser som de 

finansiella, operativa men framför allt personalen inom företaget som utgör det ”humana 

kapitalet” då det är de som med sin unika kompetens också gör företaget unikt. Det som 

majoriteten av våra respondenter anser vara bäst med entreprenörskapet är att det med rätt idé 

går att tjäna mer pengar än som anställd, och att man inte behöver följa några speciella 

arbetstider som vanliga anställda måste rätta sig efter. Nackdelen med entreprenörskapet ser 

majoriteten i all byråkrati som måste skötas och att privatlivet blir lidande då jobbet alltid 

kommer i första hand.       
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1. Inledning 
 

I denna inledande del beskriver vi problembakgrunden som vi sedan använder oss av för att 

utforma vår problemformulering. Här beskriver vi även syftet med arbetet. 

 

 
1.1 Problembakgrund 
 
Entreprenören bidrar till att skapa och upprätthålla tillväxt för vårt land, samt att öka 

sysselsättningen genom att generera och sätta en affärsmässig prägel på nya ekonomiska 

möjligheter för landet. Samtidigt innebär detta också att nya entreprenöriella företag är viktiga 

eftersom ständig förnyelse ofta uppstår i de nya företagen. I och med detta tar nyföretagen 

dessutom upp kampen med de redan etablerade företagen, och tvingar dessa att förnya sig och 

bli effektivare. (Henriksen, 2007) 

 

Samtidigt konstateras det att Sverige har en relativt låg andel entreprenörer, mätt i 

entreprenöriell aktivitet ligger Sverige enligt GEM (Global Entrepreneurship Monitor) på 

40:de plats av 42 länder. Nämnas kan också att alla våra nordiska grannländer ligger långt 

före oss. (www.ekonomifakta.se)   

 
Under den senaste 10-års period har antalet nystartade företag varierat mellan att öka och 

minska mellan åren. En stabilisering har dock gått att skönja under de senaste 2 åren som 

pekar på att Sverige kan gå mot en starkare position jämfört med dagens läge. (Henriksen, 

2007)  

 

Landström (2005) lägger stor vikt på att ju mer utbildning man har och ju mer erfarenhet man 

har, desto större chans har man att få en framgångsrik karriär som företagare. Enligt honom 

skall alltså en tidig introduktion i ämnet vara en bra förutsättning att lyckas som entreprenör.  

 

Vidare så ser vi i Nuteks entreprenörskapsbarometer att det år 2005 var endast 17 % som 

ansåg sig känna till vad som krävs för att starta företag. Detta kan vara en bidragande orsak 

till Sveriges dåliga andel entreprenörer. På grund av den bristande kunskapen uppstår också 

problemet att många blir rädda att misslyckas och bra affärsidéer förverkligas i värsta fall 

aldrig.         
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1.2 Problemformulering 

 
Med utgångspunkt från vår problembakgrund är vi intresserade av att undersöka vad som 

krävs för att bli framgångsrik som entreprenör. Detta gör vi genom att studera teori och 

genom intervjuer med entreprenörer. För att försöka besvara detta så bryter vi ner frågan till 

följande delfrågor: 

• Vad är enligt teorierna viktigt för att lyckas som entreprenör?  

• Vilka upplevelser har entreprenörerna om vad som varit viktigt för dem själva för att 

lyckas?  

• Stämmer teorierna om entreprenörskap verkligen överens med praktiken?     

 

1.3 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att undersöka vad som krävs för att lyckas som entreprenör. 
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2. Metod 

Här beskriver vi vårt val av metod och hur vi valde ut våra respondenter. 

  

2.1 Kvalitativt angreppssätt 

Vi använder oss av ett kvalitativt angreppssätt då metoden inte kan mätas i siffror, 

informationen tolkas och utgår från att varje fenomen är unikt och har en egen kombination av 

kvalitéer och egenskaper.  

Den kvalitativa metoden har hög flexibilitet och en större inriktning på ord än siffror, till 

skillnad från den kvantitativa metoden. Den kvantitativa metoden lämpar sig även sämre då 

den har en mer formellt strukturerad uppbyggnad och ställer stora krav på förutbestämda 

svarsalternativ, vilket lämpar sig bättre vid exempelvis enkätundersökningar. (Jacobsen, 

2002) 

 

2.2 Vetenskaplig ansats 

Då vi i vårt arbete först samlat in teoretiskt material och sedan hämtat information via 

intervjuer till att deducera vår slutsats, innebär detta att vi använt oss av en deduktiv ansats. 

Deduktiv ansats betyder alltså att forskaren går från teori till empiri. (Jacobsen, 2002) 

 

2.3 Insamling av empiri 

Vår empiri består av fem intervjuer.  

Från början var tanken att 7 intervjuer skulle göras med olika företag i Karlstadregionen. Vi 

utgick från ett antal premisser som vi diskuterade fram, vilka var, entreprenören skulle vara 

grundaren av företaget, företaget skulle inte vara för litet exempelvis frisörsalong men heller 

inte för stort exempelvis Löfbergs Lila. Vi ville även att företaget skulle ha varit verksamt i 

minst 3 år så att verksamheten verkligen har kommit igång.  

 

Därefter satte vi oss ner och författade ett antal frågor som skulle vara intressanta och 

relevanta för uppsatsen. För att få inspiration till lämpliga frågeformuleringar sökte vi på 

Internet bland liknande uppsatser. Därefter lade vi upp frågorna i kategorier där de inledande 

frågorna handlade om respondentens bakgrund, såsom ålder, utbildning och tidigare jobb, 

detta för att se personen bakom entreprenören. Därefter ställde vi frågor om uppstartandet av 

företaget, dess finansiering och entreprenörens förväntningar på verksamheten. Vidare gällde 
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frågorna entreprenörens vardag och hans syn på entreprenörskapets för och nackdelar. 

Avslutningsvis ställde vi frågor om vad respondenten anser krävs för att lyckas.  

 

För att få tag i företag som uppfyllde våra premisser sökte vi hjälp hos Almi Företagspartner. 

Då deras material var sekretessbelagt kunde de inte hjälpa oss med att handplocka enskilda 

företag som skulle passa oss, utan hänvisade oss till deras hemsida och artikeln ”Vinnare 

tillväxtligan 2007 Värmland”. Då tillväxtligans premisser stämde bra överens med våra, så 

valde vi att ta kontakt med de företag som var lokaliserade i Karlstad, detta på grund av 

logistiska skäl. På grund av svårigheter att boka en tid som passade båda parter för intervju 

och att grundaren fanns kvar i företaget medförde att vi endast fick tag i 2 företag ur 

tillväxtligan. Detta medförde att vi fick ytterligare skära ner på antalet intervjuer till 5 företag. 

De övriga 3 hade vi sedan tidigare fått rekommendationer från bekanta att dessa företag skulle 

passa vår uppsats. Vi ringde upp dessa företag och även de visade intresse för att bidra till vår 

uppsats.    

 

Intervjuerna skedde på respektive respondents företag. Respondenterna fick inte frågorna i 

förväg, men de var underrättade om att det handlade om entreprenörskap.  

Själva intervjuerna, som varade cirka en till två timmar, bestod av 27 frågor. Dessa frågor 

fungerade som ett underlag under intervjun, vilken försökte hållas som en dialog.     

Frågor och svar spelades in på bandspelare för att undvika antecknande och gav därmed en 

mer avslappnad stämning.   

 

Sammanställningen av intervjuerna valde vi att skriva i berättelseform för att göra läsningen 

mera intressant. Eftersom intervjun dessutom eftersträvade en dialog så blev svaren ofta 

flytande, därför kunde vi inte göra en sammanställning med frågan, och påföljande exakta 

svar. 
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2.4 Trovärdighetsdiskussion 

Vi beslöt oss tidigt för att begränsa våra intervjuer till Karlstad på grund av tid och 

kostnadsbesparande. Nackdelen med att begränsa oss till Karlstad medförde att det blev svårt 

att hitta lämpliga företag vilket ledde till att antalet intervjuer minskade från tänkta 10 stycken 

till 5 stycken. För att få en mer sanningsenlig bild av vem entreprenören är hade vi behövt 

göra ett mycket större antal intervjuer utspridda över hela landet, med varierande kön och 

ålder.  

 

Könsfördelningen är vi medvetna om att den saknas då samtliga av våra respondenter är 

manliga. Detta beror på att alla de företag vi fick kontakt med hade manliga grundare. Den 

kvinnliga synen på entreprenörskapet faller tyvärr i och med detta bort i empirin. I teorin vi 

har läst nämns dock ingen könsskillnad.  

 

Intervjuerna genomfördes på respektive respondents arbetsplats med hjälp av bandspelare. Vi 

tycker att detta medför en trygghet för respondenten, vilket borde medföra mer raka och ärliga 

svar än om intervjun genomfördes på en offentlig plats.  

 

Spridningen på våra respondenters ålder tycker vi är bra då den varierar inom intervallet 30-

70 år, vilket innebär att vi har fått med åsikter från flera generationers entreprenörer.                
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3. Teori 

Här presenterar vi de teorier och fakta som vi har hämtat, vad som sägs av olika författare 

angående ämnet. Denna del använder vi sedan för att jämföra med svaren på våra intervjuer. 

 
3.1 Vilka blir entreprenörer? 
 

Vad är en entreprenör? 

Först och främst måste orden entreprenör och företagsledare skiljas åt. Där företagsledaren 

trivs med mer monotona arbetsuppgifter och rutiner, vill entreprenören istället gå sin egen väg 

och hoppar gärna på nya projekt och utmaningar. Detta gör entreprenören till en nyskapande 

och innovativ person. ( Landström, 1995)  

 

Anledningarna till att folk blir entreprenörer är många. Det kan helt enkelt vara för att 

personen brinner för en idé och tror så starkt på den att den bara måste genomföras, oberoende 

om det kommer att lyckas eller inte. En annan anledning kan vara att man i sin idé ser stora 

framtida ekonomiska inkomster, drivkraften till att starta upp en verksamhet beror då kort och 

gott på att man vill tjäna pengar och bli rik. Dessa är två av de största anledningarna. Vidare 

finns det de människor som är arbetslösa eller har varit arbetslösa en längre tid, för många av 

dessa lockar möjligheten att starta någonting eget. Det kan också vara en anställd med många 

idéer som inte får chansen att utveckla dem inom organisationen, och känner sig på så sätt 

otillfredsställd med sin situation. (Wickham, 2006) 

 

Enligt Thordén (2001) är dock inte den ultimata bakgrunden att komma från arbetslöshet och 

starta eget. Thordén menar på att det hela kan ske på för lösa grunder då man i vissa fall kan 

hoppa in i ett projekt, utan att ha tillräckliga kunskaper eller att man inte till fullo brinner för 

sin idé. Man kan alltså se en start av eget företag enbart som en utväg för att slippa befinna sig 

i arbetslöshet. Samtidigt lyfter även hon fram de positiva orsakerna som, drömmen om att 

starta eget, en bra affärsidé och i främsta rummet att man noga skall ha tänkt igenom och 

planerat vad man vill uppnå.      

 

Landström (2005) menar att vikten av utbildning och tidigare företagande är tunga meriter 

och har stor betydelse. Ju högre utbildning personen har och ju mer erfarenhet man har med 

sig från tidigare i livet, desto större chans har man att lyckas etablera sig som företagare. 

Enligt Andréll (1994) behövs ingen utbildning men vissa kunskaper inom framförallt ekonomi 
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och marknadsföring är att föredra. Samtidigt säger Axlin (1994) att ingen utbildning krävs för 

att bli entreprenör, dock är det ett plus att vara bra på affärer.  

 

3.2 Entreprenörens personliga egenskaper 

I ett företag är det viktigt att entreprenören har personliga egenskaper som passar in i företaget 

på ett så bra sätt som möjligt. Wickham (2006) nämner bland annat uthållighet som en nyckel 

då entreprenören, som är själva drivkraften i företaget, måste klara av mycket hårt arbete samt 

lite ledighet. Det är därför viktigt att han eller hon klarar av denna pressade situation som 

råder. Samtidigt ska man också ta vara på möjligheter som dyker upp. I mångt och mycket 

innebär det att vara på rätt plats vid rätt tillfälle, och om möjligt är faktiskt ta vara på en chans 

innan den ens dykt upp. Att ta vara på dessa möjligheter blir lättare om man har det rätta 

drivet som person och därmed strävar efter ständigt nya utmaningar och tillväxt för företaget. 

(Wickham, 2006) 

 

Ett problem med detta är tyvärr att för många företagare är det så viktigt att prestera resultat, 

att de glömmer bort att stanna upp och tänka efter. Strävan efter bättre resultat kan göra en 

entreprenör enkelspårig. Wickham (2006) belyser också detta och lägger därför fram teorin att 

entreprenören behöver förmågan att kunna gå tillbaka och analysera vad som har hänt, för att 

på så sätt se var han/hon är på väg. Samtidigt som entreprenören alltså ska vara driftig och ta 

vara på möjligheter behöver han/hon även balansera upp det med att ha förmågan att kunna 

stanna till en stund för att utvärdera, och exempelvis upptäcka misstag eller saker som kan 

göras bättre. (Wickham, 2006) 

 

Att kunna tolerera risker och misstag är dock en väsentlig del i entreprenörens vardag. Detta 

är kännetecknet för i stort sett alla entreprenörer. Utan att våga ta risker och misslyckas 

kommer man heller aldrig att nå de stora framgångarna. Det kan ske många misslyckanden 

innan han/hon hittar rätt. Därför är det viktigt att inte ge upp utan att fortsätta även i motgång 

och istället försöka hitta lösningar, för att till slut förhoppningsvis bli framgångsrik. 

(Wickham, 2006) 
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3.3 Betydelsen av resurser 

För att ha förutsättningarna att lyckas som entreprenör räcker det inte bara att ha den rätta 

idén eller att ha goda egenskaper som person. Man behöver också ha resurser för att göra sin 

affärsidé möjlig. Enligt Wickham (2006) finns det 3 typer av resurser: tillgångar, 

organisatoriska processer och organisatoriskt lärande. Vi kommer främst att titta på 

tillgångarna, som i sin tur kan delas in i finansiella tillgångar, operativa resurser och human 

kapital. 

 

De finansiella resurserna kan innefatta exempelvis lån och likvida medel. (Wickham, 2006) 

  

De operativa resurserna är de som i själva verket kan användas av företaget för att leverera 

dess varor/produkter ut till marknaden. Detta inkluderar lokaler där företaget bedriver sin 

verksamhet, alla typer av fordon för säljbesök eller transport av varor, produktionsmaskiner, 

råmaterial, lageranläggning och kontor. (Wickham, 2006) 

 

De operativa resurserna kan ägas av företaget eller så kan de hyras in till företaget just vid den 

tidpunkt när de behövs. Speciellt vanligt är det att hyra istället för att köpa vid uppstartandet 

och när företaget är nytt, detta kan sägas vara lite av en gyllene regel för entreprenören. De 

likvida finansiella tillgångarna kan lätt omvandlas till operativa tillgångar men det är svårt att 

omvandla dem tillbaka, beroende på att operativa tillgångar kan vara svårare att avyttra vilket 

gör det tidsödande, samt att det vanligen innebär en värdeminskning. (Burns, 2007).  

 

Den kanske viktigaste tillgången i ett företag är human kapitalet. De operativa resurserna 

såväl som de finansiella kan inte självständigt ge företaget fördelar på marknaden. För att 

detta ska bli möjligt måste de användas på ett unikt och innovativt sätt av de människor som 

arbetar inom verksamheten dvs. personalen. Typen av personal kan variera och innehålla 

exempelvis, produktionspersonal, som helt enkelt är de som genererar output i företaget, 

genom de fysiska produkter eller servicen som de kan bistå med. Teknisk expertis är den 

delen som står för kunskap om en specifik produkt eller service som företaget tillhandahåller, 

kan vara support till befintliga produkter eller upptäcka nya produkter. Andra resurser kan 

också vara kommunikationsförmåga, exempelvis marknadsföring och försäljning till kunder. 

(Wickham, 2006) 
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Figur 1 Entreprenörskap och kombinationen av resurser (Wickham, 2006) 

  
Denna modell visar att en verksamhet behöver finansiella, humana och operativa resurser för 

att nå innovativa och nya lösningar. Om företaget har starkt human kapital, som är 

nytänkande och kunnigt, så är det de som gör företaget unikt med hjälp av de finansiella och 

operativa tillgångarna. Har företaget en stark kombination av dessa 3 punkter så har företaget 

en stor konkurrensfördel på den befintliga eller nya marknaden, då företaget kan komma med 

en innovativ lösning. Detta leder i sin tur till ett nyskapat värde för företaget. 

 

Nämnas bör också att även kunder, leverantörer, eventuella distributörer och omvärlden i 

övrigt kan ses som resurser för företaget. (Burns, 2007)   

 

 

3.4 Betydelsen av nätverk 
 
Ett nätverk kan delas in i privat och professionellt nätverk. Det privata nätverket är där alla 

entreprenörens personliga kontakter och relationer med andra människor ingår. Det kan vara 

exempelvis släktingar, grannar, vänner och alla man har en personlig kontakt med. I det 

professionella nätverket ingår exempelvis kunder, leverantörer, konsulter och banker. Nätverk 

kan vara av stor betydelse i många situationer då man kan få ett utbyte av till exempel tankar 

och tjänster med andra. För att nämna några specifika fördelar med ett stort privat nätverk kan 

det vara att skapa möjligheter för entreprenören själv, att skaffa sig information om det man 

undrar över, generera nya idéer, öka sin kompetens inom olika områden eller att få hjälp med 

att utforma sin affärsidé. Samtidigt kan det också på det professionella stadiet vara att man 

lättare kan få kunder eller hjälp av banker om man har en god relation till dessa. (Alm, 1997-

1999) 

 

Finansiella 
Resurser 
  

Human 
Kapital 

Operativa 
Resurser 
 

Innovativ  
Kombination 

Nyskapat  
Värde 
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Figur 2. Konstruktion över hur det privata och professionella nätverket kan se ut. (Alm, 

1997-1999) 

 

3.5 Betydelsen av planering, affärsmål samt vision 

Planering, affärsmål och vision är viktiga delar av en affärsplan. För att en entreprenör ska 

vara framgångsrik med sin verksamhet, måste han eller hon vara förberedd och väl 

informerad om allt som krävs och vad som skall göras. Det krävs noggrann planering för att 

kunna informera om det som ska uppnås och vad som behövs för att nå dit. Detta hjälper 

entreprenören att utföra sin verksamhet på ett systematiskt sätt, och genom att andra ger 

kommentarer på exempelvis affärsidén kan en entreprenör få hjälp med förbättringar. Genom 

planering kan entreprenören även vara beredd på de osäkerheter och hinder som kan uppstå på 

vägen och på så sätt vara beredd att hantera dem. (Burns, 2007)  

 

Enligt Wickham (2006) behöver entreprenören samla in information för att planeringen ska 

vara effektiv. Det kan vara all slags information, allt från tidningar och böcker till stora 

marknadsundersökningar. Med hjälp av denna information tillsammans med god planering 

reduceras också osäkerheter och chansen förbättras för verksamhetens framgång. 

För entreprenören är det viktigt att svara på frågor som: 

– Vad är konsumentbehovet i relation till utbudet? 

– Hur betjänar marknaden de här behoven? 

– På vilka sätt misslyckas marknaden med att uppfylla behoven? 

– Hur kan konsumenter bli betjänade? 
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Att ha mål att sträva efter är centrala delar under hela processen. Entreprenören och alla 

inblandade ska vara medvetna om målen som ska uppnås, och dessa affärsmål kan vara 

många. Det kan vara finansiella mål, marknadsprestationer, marknadstillväxt, innovationer, 

och kundservice. Med affärsmålen ska entreprenören, ledningen, anställda och leverantörer 

hålla sig motiverade att ta del av organisationen. (Wickham, 2006) 

 

Begreppet vision har stor betydelse för entreprenörer, Arvonen (1989) har definierat vision 

enligt följande: 

 

”Någonting som man gärna vill förverkliga, ett idealtillstånd eller en dröm. Visionen är 

någonting som man inte kan konkretisera fullständigt, den ligger framför oss i tiden och skall 

ge oss en mental bild av framtiden” (s.135). 

 

Visionen kan liknas med entreprenörens ”nya värld”, som denne vill skapa med sina idéer och 

som därmed skall hjälpa entreprenören att definiera dennes mål, men samtidigt även motivera 

vid motgångar. Utifrån visionen om vad entreprenören vill uppnå så definieras målen, 

samtidigt som vid en motgång ska man kunna gå tillbaka till sin vision, titta på den och hämta 

in ny motivation. Att kunna kommunicera och dela med sig av visionen är mycket viktigt, då 

även människor inom och utanför organisationen, precis som med affärsmålen skall bli 

motiverade och stötta verksamheten. (Wickham, 2006) 
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4. Empiri 

Här kommer respondenterna in och vi beskriver dem och deras företag samt de svar vi fick på 

våra frågor. 

 

4.1 Intervju 1- Lars Wingefors 

Den 30-årige Lars Wingefors äger idag 70% av Gameoutlet Europe AB tillsammans med 4 

kompanjoner som äger resten av bolaget. Företaget som grundades år 2004 är ledande i 

engelskspråkiga Europa på data och tv-spel och säljer sina produkter till kunder i 40 olika 

länder. Affärsidén är att köpa upp stora restlager spel, t.ex. till våren köper man upp 

julhandelns speltitlar till ett lågt pris. Dessa märker man sedan om och säljer dem i 

pallkoncept till framförallt lågpriskedjor som exempelvis Rusta och Coop. Man säljer även 

enskilda budgetprisprodukter till e-handlare, spelbutiker och grossister. Företaget har ungefär 

20-30 anställda och omsätter flera miljoner varje år.   

 

Wingefors entreprenöriella bakgrund sträcker sig dock in på tidigt 90-tal då han redan i 

högstadiet började driva en liten postorderverksamhet hemifrån som var inriktad på 

serietidningar, en verksamhet som omsatte mellan 200 000-300 000 kr. Från denna idé föddes 

sedan idén om att gå in i tv-spels branschen och som 16-åring öppnade han en spelbutik. 

Drivkraften var att tjäna pengar och att han såg en affärsmöjlighet, en affärsmöjlighet som han 

inte vet vart den kom ifrån utan det var bara något som ploppade upp. Finansieringen kom 

helt ur egen ficka och gick mestadels till annonsering. Under detta stadiet som ung såg Lars 

inga hinder eller svårigheter utan det fanns bara en offensiv drivkraft utan rädslor för något.  

 

Utbildningsmässigt stannade det vid 2 år på Tingvallagymnasiet med inriktning ekonomi. 

Tanken var att gå 3 år men en satsning skedde istället på spelbutiken. Själv säger sig 

Wingefors inte lida något av detta utan då han behövt hjälp har han genom åren tagit hjälp av 

revisorer och advokater. Dessutom när han år 1996 fick sin första bankkontakt så hjälpte de 

honom med en styrelse. Idag är kontaktnätet stort från mässor ibland annat Tyskland, London 

och Korea. Även bankerna, andra entreprenörer och företagare finns som kontakter om 

rådfrågning skulle behövas.  

 

Arbetsbördan genom åren går inte att jämföra med en vanlig anställning. Periodvis har 

Wingefors sovit i en soffa på jobbet men det är inget han ser som jobbigt utan han tycker det 

är värt allt eftersom jobbet är så roligt. Samtidigt har privatlivet tagit en aning stryk då 
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flickvänner har haft svårt att acceptera att han jobbat mycket. Idag är han ändå gift med en fru 

som accepterar hans arbetstider och själv anser han sig ha bra balans mellan arbetet och 

privatlivet. Ändå erkänner han att det ofta är svårt att sluta tänka på affärerna och tankar om 

arbete följer inte sällan med hem. Lösningen är att lördagarna brukar vara lediga och några 

gånger varje år blir det semesterresor. 

 

Själva entreprenörskapet ser Wingefors som en livsstil eftersom han bestämmer själv över vad 

han gör och när han jobbar, till skillnad från en anställd som har sina fasta arbetstider och 

vanligen en 40 timmar lång arbetsvecka. En vanlig dag i Wingefors liv börjar med 

uppstigning mellan kl.8-9 på morgonen då det jobbas hemifrån fram till lunch. Lunchen äts 

sedan på stan och efter den bär det iväg till jobbet där han stannar kvar fram till ungefär kl.17-

18. Från kl.21 och fram till midnatt, ibland längre, jobbas det framför datorn. Veckans 

sammanlagda arbetstid ligger runt 60 timmar och det är mindre arbetstid mot vad han har lagt 

ner tidigare i livet. Många timmars arbete till trots känner han inte av någon stress alls utan är 

helt avslappnad. En stor förklaring hittar vi i att bolaget går så bra och den ekonomiska 

tryggheten gör att det blir en avslappnad känsla.  

 

De personliga egenskaper som Wingefors själv tror han har haft stor nytta av är att han är 

orädd för att våga satsa på något nytt, att han varit med om mycket som givit honom praktisk 

erfarenhet. Dessutom har han gjort många misstag vad gäller ekonomi och personal vilket han 

ser som en lärningsprocess. Här menar han också att branschvana inte alls är viktigt utan man 

lär sig branschen genom åren. Han hade själv ingen branschvana utan lyssnade på andra och 

läste branschmagasin. Wingefors berättar också att de flesta av de entreprenörer han har 

träffat genom åren alla delar samma drivkraft om tillväxt. Alla vill framåt, göra nya affärer 

och tjäna pengar. 

 

Om det i framtiden skulle visa sig att utmaningen minskar kan Wingefors vara beredd att 

starta upp något annat, men i nuläget vill ha kvar sitt företag så att han kan bli riktigt rik. Blir 

han det inte i denna bransch som han är i nu så tror han inte att han blir det i någon annan 

heller. Samtidigt kan denna framtidssyn förändras om han får barn. 
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4.2 Intervju 2- Peter Eriksson 

Peter Eriksson är 34 år och är en av 2 ägare till Nöjesfabriken i Karlstad. Företaget som 

grundades år 2003 är ganska komplext då de konkurrerar med många olika branscher. För att 

nämna några så konkurrerar de med företag som bedriver konferensanläggningar, 

lunchanläggningar, bowling, nattklubbar, livespelningar, go kart och de har även barnkalas. 

Kort och gott kan man säga att det är en hel nöjesanläggning som också namnet antyder.  

 

Innan Eriksson gav sig in i den entreprenöriella världen studerade han under 2 år handel och 

kontor på gymnasienivå och jobbade sedan runt på olika ställen som exempelvis säljare och 

lagerchef. 21 år gammal öppnade han biljardnian tillsammans med en kollega. Innan han 

öppnade biljardnian gick han en tremånaders starta eget kurs som också är den enda 

ekonomiska utbildning han har. Anledningen till att han gick kursen var egentligen bara för 

att få starta eget bidrag från Almi, vilket innebar att han fick lön därifrån under de första 6 

månaderna och slapp ta lön ur bolaget. På så sätt kunde likviditeten byggas upp eftersom det 

under de första månaderna kan ta tid att bygga upp bolaget. 

 

Att man kan ta hjälp av en stödorganisation som Almi tycker han är jättebra då det ofta är 

mycket att tänka på när man ska starta eget. Eriksson säger att det oftast inte räcker med att 

sitta hemma och göra kalkyleringar över exempelvis uppskattad försäljning och sedan dra 

igång verksamheten, utan man behöver hjälp av någon expert som kan titta på kalkylerna och 

bedöma om något saknas. Vanligtvis behöver man räkna om flera gånger innan kalkylerna 

känns trovärdiga. Vidare säger han också att det är här många personer ger upp sina idéer 

efter att de har fått den hårda kritiska granskningen. De som har den största chansen att lyckas 

är de som inte ger upp utan tar till sig kritiken och arbetar om sin plan. De största hinder som 

Peter Eriksson såg vid starten var byråkratin, exempelvis hur man gör för att få tillstånd för 

mat- och alkoholförsäljning, försäkringar och lån. Han säger dock att dessa hinder kan kännas 

lättare vid kontakt med Almi och någon annan stödorganisation.  

 

Anledningen till att Eriksson blev entreprenör var att han kunde arbeta för sin egen skull. All 

tid han lägger ner på arbetet gör han för sig själv. Samtidigt är det också en frihet att kunna ta 

ledigt någon dag och inte följa fasta arbetstider. Han såg också möjligheten att slippa undan 

från vardagens monotona arbete och istället kunna få nya utmaningar och göra nya saker.  
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Med entreprenörskapet följer inte bara positiva aspekter utan även negativa. För Eriksson har 

stressen varit en av de mest negativa aspekterna som också inneburit att han behövt 

psykologhjälp som ett tecken på all press han känt under åren över att hela tiden prestera bra 

resultat och uppnå olika krav.    

  

Ser man till privatlivet så har det inte funnits något för Eriksson. Han har försökt ha 

flickvänner men förhållandena har bara varat i ett halvår eller högst ett år eftersom jobbet 

alltid har gått före. Detta tror han beror mycket på att branschen som han befinner sig i lever 

främst på kvällar och helger när alla andra är lediga, till skillnad från att bedriva en butik som 

stänger kl.18. Nu när bolaget börjar bli etablerat så börjar även privatlivet att bli lite bättre 

även om det ofta är jobb fram till kl.23 på kvällen.        

 

Sina främsta egenskaper som entreprenör ser han i att han aldrig ger upp, att han är orädd och 

vågar göra fel. Genom åren har han gjort många fel och misstag men har trots det inte gett upp 

utan ser det hela som ”learning by doing” eller att man lär sig av sina misstag, våga fatta 

beslut fast de kan bli fel.  

 

Någon branschvana anser han inte att man behöver så länge man har en mycket kompetent 

personal att jobba med. För att lyckas krävs också att man har människor runt sig eller i sitt 

kontaktnät som är bättre än en själv. Han berättar att det är viktigare att ha ett brett kontaktnät 

än mycket pengar. Har man de rätta kontakterna med kompetenta personer eller exempelvis 

ett riskbolag som tror på din idé och är beredda att finansiera den, så är det viktigare än att ha 

pengar men inga kontakter eftersom utan de rätta kontakterna är det svårt att få hjälp att hitta 

personal och få reda på hur saker och ting fungerar.  

 

I framtiden ser han sig hittat ett nytt projekt att jobba med. När dagens projekt fungerar som 

det ska så vill han söka nya utmaningar för att undvika det monotona arbetet. En vision är att 

kunna öppna Nöjesfabriken på minst en ort till, och få göra de saker som han anser ha gjorts 

fel i Karlstad annorlunda.      
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4.3 Intervju 3- Kenneth Wahlström 

Den 60-årige Kenneth Wahlström är idag VD på företaget KEWAB. Bolaget bildades år 1990 

av just Kenneth Wahlström och därav kommer också bolagets namn. Dagens verksamhet 

utgörs av bland annat gräv- och markentreprenader, grus- och berghantering, 

transportverksamhet och uthyrning av entreprenadmaskiner. Företaget har idag 120 anställda 

och omsättningen ligger på 220 miljoner.   

 

Wahlströms entreprenöriella bakgrund sträcker sig dock 42 år bakåt i tiden då han som 18-

åring startade en liten åkeriverksamhet i Deje. Några speciella kunskaper innan starten hade 

han inte utan ser sig själv som en vanlig lantbrukson där hans far var byggmästare och mor 

hade lantbruk. Enda utbildningen han hade var 6 år i folkskolan. Det sjunde och sista året 

ägnade han istället åt skogsbruk.  

 

Anledningen till att han ville starta ett företag var att han alltid haft en stor arbetslust och att 

det genom att bli egen företagare gick att kombinera nöje, näring och hobby. Några större 

svårigheter eller rädslor har han aldrig upplevt då företaget klarat sig från större kundförluster 

och aldrig gått in i projekt som kunnat anses som riskfyllda. Finansieringsmässigt vid starten 

hade Wahlström inga större problem då hjälpen hemifrån var bra, vilket medförde att han 

aldrig behövt gå till banken för att låna pengar. Samtidigt anser han sig vara mycket 

ekonomisk vilket har hjälpt honom mycket genom åren då han alltid har varit försiktig med 

sina inköp för att få bästa priser. Någon branschvana förutom att ha ”motor i blodet” som 

Wahlström uttrycker det hade han heller inte. Dock behöver man ha ett intresse för den 

bransch man vill gå in i. 

 

Privatlivet påverkades mycket negativt av verksamheten då han aldrig haft någon riktig familj 

eftersom han alltid haft mycket arbete som har kommit i första hand. Detta är något som 

Wahlström saknat men som var tvunget att offras.  

 

Fördelen med att vara entreprenör tycker Wahlström är att han ser en stor utmaning och att 

det är roligt med ett eget företag. Han arbetar i stort sett under hela sin vakna tid som han och 

finner ett nöje i att göra. Samtidigt kan han ta ledigt när han själv vill för att åka på semester 

vilket inte alltid är möjligt för en vanlig anställd. Nackdelen är helt klart byråkratin med allt 

pappersarbete som ska ordnas och alla myndigheter man ska ha kontakt med.  
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Själva entreprenörskapet ser han som en livsstil men har inga svårigheter att koppla av jobbet 

när han väl har sina lediga stunder. Sina främsta egenskaper som entreprenör är enligt 

Wahlström att han är seriös och när han ställer upp på uppdrag håller han alltid tiden. Detta 

tillsammans med ödmjukhet och att han för det mesta ställer upp och hjälper folk gör att han 

också ofta får hjälp tillbaka, vilket han tror är en starkt bidragande orsak till att just han har 

lyckats så bra. På så sätt tillsammans med maskinmässor runt om i världen som exempelvis 

Las Vegas, Frankrike, Tyskland och Dubai skapas ett stort och brett kontaktnät. 

 

Idag skulle Wahlström helst av allt vilja trappa ner på arbetet men tycker inte att det går då 

konjunkturläget är bra. Intresserade köpare finns och när företaget blir sålt kommer 

Wahlström vara med ytterligare 3 år framåt eftersom köparen oavsett vem det blir, vill att han 

är med honom i företaget under de första åren.         
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4.4 Intervju 4- Anders Högberg 

Den 71-årige Anders Högberg är entreprenören bakom Karlstads Byggtjänst AB. Bolaget som 

idag drivs av hans 2 söner och en kompanjon har sina verksamhetsområden inom bland annat 

byggentreprenader, plattsättning, nyproduktion av villor och snickeriarbeten. Företaget har 

idag cirka 30-35 anställda.   

 

Högbergs bakgrund innan han startade företaget var att han gick på vanlig folkskola för att 

sedan börja jobba som anställd inom byggnation. När han var omkring 35 år startade han en 

enskild firma. Firman rullade på och gick bra direkt, och år 1983 gjorde han om den enskilda 

firman till aktiebolag. Eftersom han bara hade gått vanlig skola så hade Högberg inga större 

ekonomiska kunskaper eller kunskaper om hur man driver företag, förutom någon enstaka 

kvällskurs. 

 

Anledningen till att Högberg valde att starta företag var att han såg möjligheter inom 

branschen och att med ett bra arbetsgäng kunde man tjäna mycket pengar, och han själv få 

mer pengar än som anställd. Finansieringen vid starten kom helt från egen ficka och med 

tiden som han fick mer intäkter än kostnader så byggde han successivt upp och utökade 

verksamheten. 

 

Högberg kände inga större hinder under uppstartsfasen utan tycker att det var relativt lätt att 

starta bolag. Någon rädsla för hur det skulle gå kände han heller inte utan visste direkt vad 

han ville. Inte heller någon stödorganisation som exempelvis Almi behövdes utan företaget 

drogs bara igång direkt utan hjälp. Anledningen till detta var att han tidigare varit anställd 

inom branschen och fick uppdrag genom förra arbetsgivaren, och han hade även fina 

kontakter därifrån som kunde utnyttjas så uppdragen kom direkt vilket gav en fin start på 

företaget. Detta medförde att han inte behövde göra särskilt mycket för att skapa kontakter 

eller bygga nätverk eftersom han redan hade ett gott rykte om att han gjorde bra jobb. Det 

goda ryktet samt att han alltid haft lätt att diskutera och komma överens med folk ser Högberg 

också som sina främsta egenskaper som entreprenör. Samtidigt medger han också att han 

genom åren haft väldigt mycket tur i många olika situationer som gjort att han har lyckats 

med sitt företag. 
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Privatlivet och familjen drabbades relativt hårt eftersom det nystartade företaget krävde långa 

arbetsdagar med mycket kvällsjobb. Han menar dock att lyckligtvis så hade de båda sönerna 

flyttat hemifrån, eftersom han tror det är tuffare att vara entreprenör och samtidigt ha småbarn 

hemma. Samtidigt så blev det mer arbete än vad han hade räknat med. På kvällen när han 

kommit hem blev det mycket pappersarbete och sitta och räkna på kostnader om olika jobb. 

Sedan när företaget växte och fick fler anställda var material till nästa dag tvunget att planeras 

så inte arbetarna skulle behöva stå och vänta på morgonen, vilket också skulle öka 

kostnaderna.  

 

Högberg tycker att fördelen med att vara egen företagare är att man är friare. Man kan välja 

att jobba lite när man vill och har inga fasta arbetstider att följa. Dessutom kan man ta ledigt 

någon dag när man känner för det. Nackdelen är helt klart byråkratin med alla regler som ska 

följas och alla papper som behövs. Hade han vetat hur mycket krav och regler det var som han 

vid starten inte kände till, så hade han aldrig startat företaget. Vidare tycker han också att det 

kan vara en nackdel att han inte har samma trygghet som en anställd har med olika avtal och 

en fast lön.  

 

De största skillnaderna hos en individ beträffande att lyckas eller inte lyckas som entreprenör 

tror Högberg är att man måste ha erfarenhet och kunskap om den branschen man vill gå in i, 

att vara energisk och ha ett ekonomiskt tänkande, samt även ha egenskapen att kunna planera 

framåt så att man vet vad som ska göras. 

 

Någon större stress eller press har Högberg aldrig känt under sina år som entreprenör utan 

trots hårt arbete så har han alltid legat på en bra nivå. Entreprenörskapet ser han också som en 

livsstil där han inte alltför sällan ägnar tankar åt jobbet under sin fritid. 

 

Idag är han inte längre ansvarig för företaget men är med och hjälper till genom att vara lite 

av en ”springpojk” som han själv kallar det. Detta är något som han trivs ypperligt med då 

han inte skulle klara av att lämna företaget helt och inte ha något att fördriva dagarna med. 
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4.5 Intervju 5- Torbjörn Haglind  

Torbjörn Haglind är 40 år och driver nu Torbjörn reseservice, där bl.a. Taxi tingvalla ingår.  

Han har idag 41 bilar och 70 till 75 heltidsanställda, vilket gör honom till den största aktören 

inom taxibranschen i Karlstad. 

Haglind har en tvåårig gymnasieutbildning, men säger att han gärna hade haft någon form av 

ekonomisk utbildning innan han startade eget. Han tycker t.o.m. att det borde vara ett krav för 

att starta eget, då många ekonomiska misstag på så vis kanske hade undvikits.  

 

Haglind började sin karriär som anställd busschaufför på Charter buss där han främst körde 

längre resor till bl.a. Spanien. På att köra dessa resor lärde han sig mycket, som att ”ta 

människor” och hantera problem på egen hand, detta hade han stor nytta av när han startade 

eget. 

 

Att starta eget var något som hade funnits i tankarna under en längre tid. När ett erbjudande 

om att köpa en taxibil 1999, med tillhörande avtal dök upp, nappade han. Haglind hade 

förutom bussresorna samlat erfarenhet genom att sköta bolagets taxibil, dess redovisning samt 

att han hade två anställda under sig.  

 

Till en början hade han problem med lånelöften från banken p.g.a. att det under 90-talet var så 

många taxibolag som startades men gick i konkurs fort. Hans räddning var att bilen han köpt 

var knuten till en etablerad växel, så han fick sitt lån och på Torbjörns reseservice blev snart 

en bil flera. Avtalen som tillhörde den första bilen innebar också att tjänsterna redan var 

prissatta. Han påpekar att då som nu är priserna alldeles för låga, detta gäller även lastbil och 

buss. Enligt honom beror det på att för många blir chaufförer för att det är kul och därmed blir 

konkurrensen för stor.  

 

I slutet av sommaren 2007 köpte haglind upp det konkurs drabbade företaget Taxi Tingvalla, 

då hade han just gått igenom en jobbig och stressig period i sitt liv, men han kunde inte låta 

bli att lägga ett bud. Han trodde dock inte han skulle vinna budgivningen eftersom hans bud 

inte var högst, men han tror att han vann p.g.a. hans goda rykte. I och med köpet fördubblades 

hans antal bilar och Torbjörns reseservice blev störst i Karlstad. Han har sedan dess försökt få 

Taxi Tingvalla på fötter igen. 
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Haglind menar på att de viktigaste egenskaperna en entreprenör bör ha är driftighet, 

engagemang, oräddhet, en bra affärsidé och ”know-how”. Han säger även att inom taxi 

branschen är erfarenhet som chaufför ett måste när man startar eget. Utöver detta är det allra 

viktigaste goda medarbetare, vilket kan vara svårt att finna i ett relativt lågavlönat arbete som 

taxiyrket. Han är dock snabb att säga att han haft tur och funnit just detta. 

 

Han håller absolut med om att entreprenörskapet har blivit en livsstil där det är väldigt svårt 

att skilja på arbetsliv och privatliv, men till skillnad från många andra blev hans privatliv till 

en början bättre när han startade eget, eftersom han slapp de långa bussresorna och kom hem 

varje kväll. 

 

Haglind menar att de främsta fördelarna med att vara sin egen chef är flexibiliteten i 

arbetstiden och att själv kunna styra sin vardag. Chansen att tjäna pengar spelar också in, men 

personligen har han inte sett de riktigt stora pengarna då vinster går tillbaka i form av 

investeringar i företaget. 

 

Tyvärr finns det även nackdelar med entreprenörskapet såsom stress och att aldrig riktigt 

kunna slappna av. En bidragande faktor till stressen är mobiltelefonen som inte bara gör 

honom tillgänglig på jobbet utan tyvärr också hemma.  

 

Haglind avslutar intervjun med att säga att trots lugnet och tryggheten som det innebär att 

vara anställd skulle han aldrig vilja byta bort entreprenörskapet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 26 

5. Analys 

Vi presenterar här teorin i förhållande till empirin och analyserar hur väl de stämmer 

överens.  

 

5.1 Vilka blir entreprenörer? 

Som vi tidigare sett finns det många anledningar till varför några väljer att bli entreprenörer. 

Dels kan det vara för att man brinner för en idé som man vill genomföra samt möjligheten att 

tjäna mycket pengar och bli rik. Det kan även inkludera de människor som är arbetslösa eller 

har varit arbetslösa en längre tid, samt de som är anställda på ett företag som har en bra 

affärsidé men som inte har möjligheten att förverkliga den inom organisationen. Wickham 

(2006) 

 

Lundström (2005) menar att en bra utbildning och tidigare erfarenheter gör det lättare att bli 

entreprenör. Andréll (1994) motsäger dessa påståenden till viss del då han menar att någon 

utbildning inte behövs men vissa kunskaper inom framförallt ekonomi och marknadsföring är 

att föredra. Samtidigt säger en tredje man vid namn Axlin (1994) att det är det ett plus om 

man är bra på affärer.  

 

Ser vi till våra respondenters svar så hade alla mer eller mindre en idé som de ansåg vara 

genomförbar och som kunde bli framgångsrik. Möjligheten att tjäna pengar delas av samtliga 

och ingen av dem hade någon utbildning av större värde, då många startade sina företag 

endera som väldigt unga eller på den tiden då det bara fanns folkskola. Vidare så ser vi att 

ingen av våra respondenter såg entreprenörskapet som en väg ut ur arbetslöshet, och att två 

personer lämnade en anställning eftersom de såg potential i sin affärsidé och valde att starta 

företag inom samma bransch. Beträffande tidigare erfarenheter eller branschvana var det 

något som den övervägande delen tyckte var viktigt. 
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5.2 Entreprenörens personliga egenskaper 

Wickham (2006) nämner bland annat uthållighet som en viktig egenskap då arbetet kräver 

mycket tid med liten ledighet. Samtidigt ska man också ta vara på möjligheter som dyker upp. 

Att ta vara på dessa möjligheter blir lättare om man har det rätta drivet som person och 

därmed strävar efter ständigt nya utmaningar och tillväxt för företaget. Att kunna tolerera 

risker och misstag är andra viktiga egenskaper som lyfts fram. Utan att våga ta risker och 

misslyckas kommer man heller aldrig att nå de stora framgångarna. (Wickham, 2006) 

 

Våra respondenter håller med om att hårt arbete krävs då samtliga haft problem med 

privatlivet och jobbet har alltid kommit i första hand. En av respondenterna har till och med 

behövt psykologhjälp för att lösa sina problem med prestationskrav och stress. Alla håller 

dessutom med om att man måste vara driven samt kunna tolerera risker och misstag, då ordet 

”orädd” ofta kommer upp som ett av deras svar på viktiga personliga egenskaper. Med orädd 

menar vi att de ser bara möjligheterna och inte riskerna. 

 

5.3 Betydelsen av resurser 

Kombinationen av de finansiella, operativa och humana resurserna ger tillsammans ett 

kundvärde och en konkurrensfördel för företaget. De finansiella ska användas till inköp av 

material, de operativa för att kunna transportera ut varorna på marknaden och sedan de 

humana resurserna som är unika för företaget och som ger en innovativ kombination. Just de 

humana resurserna är extra viktiga då ingen individ är lika, vilket medför att varje individ i 

företaget besitter den unika kompetensen som gör skillnaden mot de andra företagen. 

(Wickham, 2006)   

 

Samtliga respondenter är överens om att den absolut viktigaste resursen för ett företag är dess 

medarbetare. Att ha människor under sig som det går att lita på och delegera till är oerhört 

viktigt då detta medför att entreprenörerna kan fokusera på andra arbetsuppgifter och 

problem, utan att behöva oroa sig för att de ständigt ska behöva gå in och detaljstyra 

verksamheten.  

 

Respondenterna tycker att de finansiella resurserna är bra att ha men det viktigaste är att våga 

satsa dem. Det spelar ingen roll hur mycket finansiella medel man än har om man inte vågar 

riskera att förlora allt. Utan att ta denna risk kommer man heller aldrig att lyckas.    
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5.4 Betydelsen av nätverk 

Nätverken eller kontaktnäten är som vi tidigare vet viktiga för att bland annat skapa 

möjligheter för entreprenören själv, att skaffa sig information om det man undrar över, 

generera nya idéer eller öka sin kompetens inom olika områden. Kontakterna kan komma från 

bland annat grannar, släkt, kunder eller banker. (Alm (1997-1999) 

 

Samtliga respondenter håller på ett eller annat sätt med om vikten av nätverk då man som 

ensam individ aldrig kan klara av alla situationer på egen hand. Fördelarna som de ser varierar 

dock med allt från att ha goda kontakter med banker, goda kontakter med kunder som kan 

generera fler jobbuppdrag till företaget, eller att ha kontakt med exempelvis något riskbolag 

som tror på din idé och är villiga att gå in med pengar. Samtidigt varierar det mellan 

respondenterna vart de skaffar sina kontakter då vissa gör det lokalt medan andra gör det på 

mässor i utlandet.   

 

5.5 Betydelsen av planering och affärsmål 

Genom planering kan entreprenören vara beredd på de osäkerheter och hinder som kan uppstå 

på vägen och på så sätt vara beredd att hantera dem. (Burns, 2007) Att ha mål att sträva efter 

är centrala delar som genomsyrar hela verksamheten. Entreprenören och alla inblandade ska 

vara medvetna om de affärsmål som ska uppnås, och dessa mål kan vara många. Det kan vara 

finansiella mål, marknadsprestationer, marknadstillväxt, innovationer, och kundservice. Med 

affärsmålen ska entreprenören, ledningen, anställda och leverantörer hålla sig motiverade att 

ta del av organisationen. (Wickham, 2006) 

 

Samtliga respondenter har givetvis målet att företaget finansiellt ska gå bra. Vissa vill att 

företaget ska växa, vissa vill expandera på andra orter och några vill att företaget ska bli 

självgående. Respondenterna lägger också stor vikt vid stark kundservice, detta är inte ett 

direkt mål utan något som har genomsyrat företagen från början.  

 

Planeringen ser respondenterna som en självklarhet. Att planera för kommande händelser och 

framtiden är något som är och bör genomsyra varje verksamhets vardag.  

 

 

 



 29 

6. Slutdiskussion 

Under detta kapitel diskuterar vi våra slutsatser utifrån våra delfrågor i inledningens 

problemformulering. Slutsatserna har tagits från empirin och teorin som vi samlat in och 

analyserat. 

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka vad som krävs för att lyckas som entreprenör. För att 

försöka göra det ville vi ha svar på följande delfrågor: Vad är enligt teorierna viktigt för att 

lyckas som entreprenör? Vilka upplevelser har entreprenörerna om vad som varit viktigt för 

dem själva för att lyckas?  

Stämmer teorierna om entreprenörskap verkligen överens med praktiken? 

Som vi tidigare sett så kräver entreprenörskapet allt från att ha en bra och tydlig affärsidé, 

våga ta risker, uthållighet, bygga upp ett brett nätverk, ha bra utbildning, men även enligt 

vissa författare så krävs ingen speciell utbildning. Vi kan alltså konstatera att det inte finns 

något entydigt svar på vilken som är den perfekta mixen på egenskaper och kunskaper, utan 

som synes varierar det mycket från person till person även i den teori vi har utgått ifrån.  

 

Ser vi på våra respondenter så svaras det ofta att man ska vara orädd och våga göra misstag, 

att ha ett stort nätverk är alltid bra med kontakter inom exempelvis bankvärlden och med 

andra entreprenörer. Bra personal runt omkring sig är något som också ofta tas upp då du för 

att lyckas behöver ha kompetenta medarbetare som i stort sett är bättre på sin sak än dig själv. 

Beträffande branschvanan så går meningarna isär något där vissa tycker det är viktigt medan 

några som sagt inte tycker det är viktigt alls. När det gäller utbildning och då menar vi 

ekonomisk, pekar många av respondenterna på att det inte är så viktigt men hade de haft en 

utbildning så menar de att många misstag kunnat undvikas. Tillsammans med några av 

respondenterna tycker vi att en starta eget kurs där viss ekonomisk utbildning ingår bör vara 

ett krav för att få starta ett företag, vilket skulle kunna minska misstagen och vi skulle få fler 

företag som får möjligheten att etablera sig. Något som majoriteten av våra respondenter 

anser som svårast med entreprenörskapet är all byråkrati som måste skötas. Efter att ha hört 

respondenternas berättelser om allt pappersarbete som krävs och alla lagar som ska följas, så 

kan vi inte göra annat än att hålla med. 
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Vi kan se att teoriernas meningar är lika skiftande som entreprenörernas svar, dock med några 

gemensamma drag. Personligheten är speciellt viktig och då framför allt att våga satsa på 

något som man tror på, samt att vara uthållig då det ofta krävs extremt mycket jobb under 

företagets uppstart. Det ultimata receptet för framgång inom entreprenörskap finns tyvärr inte. 

Mycket beror på att ha tur med sin affärsidé exempelvis rätt tid och rätt plats. Att man också 

kommer i kontakt med rätt människor som ser till att idén utvecklas och blir till verklighet, 

exempelvis en bra bankkontakt eller en stödorganisation som Almi behöver inte vara en 

förutsättning men kan vara en väldigt stor hjälp på vägen mot framgång.    
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8. Bilaga 
 

Intervjufrågorna 
 

1. Namn och ålder? 

2. Hur ser din bakgrund ut? 

3. Vilka kunskaper hade du innan du startade företag? (ekonomi?) 

4. Hur många anställda har du? 

5. Hur länge har ditt företag varit verksamt? 

6. Vad fick dig att starta eget företag? 

7. Hur finansierade du verksamheten och starten? 

9. Vad anser du vara viktigast i början för att få intäkter och kunna täcka sina kostnader? 

10. Uppfattade du några svårigheter eller hinder innan starten? 

11. Var du rädd för något innan? 

12. Vid själva starten, tog du hjälp av någon stödorganisation, exempelvis almi? 

13. Hur var dina tidigare erfarenheter från branschen, hade du några eller var det helt nytt för 

dig? 

14. Hur påverkades din familj och privatliv vid starten av företaget? 

15. Är det ungefär som du förväntade dig? 

16. Vad tycker du är för- och nackdelarna med att vara företagare? 

17. Vilka är dina egenskaper som gör dig till en bra entreprenör? 

18. Hur gör du för att skapa kontakter? 

19. Skulle du själv kunna tänka dig att vara anställd istället? 

20. Känner du någon stress? 

21. Blir entreprenörskapet en livsstil, går det att skilja på jobb och privatliv? 

22. Har du någon gång ångrat ditt val att starta företag? 

23. Varför har just du lyckats? 

24. Vad anser du vara skillnaden mellan att lyckas och inte lyckas? 

25. Vilka anser du vara de största riskerna? 

26. Hur viktigt tror du det är att ha tidigare erfarenhet från den bransch man vill gå in i? 

27. Hur viktigt anser du att det är med ett brett nätverk?  

 

 

   

         


