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Förord  
Vi vill rikta ett stort tack till alla våra respondenter som utan ersättning valt att ställa upp med sin 
tid och berättat om sina erfarenheter kring entreprenörskap, vilket har bidragit till att vi kunnat 
genomföra denna studie. Vi vill också dedikera ett stort tack vår handledare Joel Jansson, som 
även han har bidragit med sin tid för att granska, stötta och vägleda oss genom arbetet av den här 
studien. 
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Sammanfattning  
I denna uppsats står egenföretagare i fokus. Med hjälp av David A. Kolbs teori om 
erfarenhetsbaserat lärande riktas särskild uppmärksamhet mot de kompetenser, erfarenheter och 
informella kunnande som ett urval egenföretagare uppfattar som viktiga för en framgångsrik 
verksamhet. Därtill riktas intresset också mot dessa egenföretagares gemensamma 
personlighetsdrag och lärstilar. Syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om entreprenörskap. 
Mer specifikt är syftet att öka förståelsen för vilka erfarenheter och former av kunskap som 
används av egenföretagare i deras verksamhet och organisation. Utifrån syftet konstruerades 
följande forskningsfrågor: Vilka lärstilar använder sig entreprenören av för att lära sig den 
nödvändiga kunskapen för att driva sin organisation? Vilka faktorer påverkar lärandets utveckling 
inom entreprenörskapet? Vilka former av kunskap använder entreprenörerna i arbetet med sina 
olika arbetsområden?  
  
Undersökningen består av sju semistrukturerade intervjuer. Resultatet pekar på att 
småföretagarnas erfarenheter, kompetenser och kunnande har sina hemvister i vardagen snarare 
än formella utbildningssituationer, samt att egenföretagarnas lärstilar och personlighetsdrag i 
mångt och mycket verkar spegla varandra där social kompetens och att vara orädd för 
misslyckanden var några av de mer framträdande. 
  
Nyckelord: ensamföretagare, entreprenör, informell kunskap, formell kunskap, 
erfarenhetsbaserat lärande, självlärande, lärstilar, arbetsområden 
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Abstract 
In this essay, self-employers are in focus. With help of David A. Kolb's theory of 
experience-based learning, special attention is paid to the competences, experiences and 
nonformal knowledge that a selection of self-employers perceive as important for a successful 
business. In addition, interest is also directed towards these self-employers common personality 
traits and learning styles. The purpose of this study is to develop knowledge about 
entrepreneurship. More specifically, the purpose is to increase understanding of what experiences 
and forms of knowledge is used by self-employers in their activities and organization. Based on 
the purpose, the following research questions were constructed: What learning styles does the 
entrepreneur use to learn the necessary knowledge to run his or her organization? What factors 
affects the development of learning within entrepreneurship? What forms of knowledge do the 
entrepreneurs use in their work with different subject areas? 
  
The survey consists of seven semi-structured interviews. The result indicates that the experiences, 
competences and knowledge of the small business owners have been developed in everyday life 
situations, rather than formal education situations, and that in many aspects learning styles and 
personality traits of the self-employers seem to reflect each other where social competence and 
being fearless for failures were some of the more prominent. 
 
Keywords: sole proprietor, entrepreneur, informal knowledge, formal knowledge, 
experience-based learning, self-learning, learning styles, subject areas 
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1. Inledning 
Småföretagare och entreprenörer utgör 96,6% av Sveriges 1,2 miljoner företag. De står för 24% 
av alla anställda i landet och 21,5% av den totala ekonomiska omsättningen (Tillväxtverket, 
2014). De är således en viktig hörnsten i det svenska näringslivet. Däremot så har det svenska 
företagandet dessvärre undergått en minskning sedan 2017. Forskning påvisar att detta till stor del 
beror på en självbild hos den svenska befolkningen som pekar på att kunskapsluckorna för att 
driva en egen verksamhet är för stora, och att denna negativa trend ökar successivt. 
Utifrån en studie genomförd av General Entrepreneurship Monitor, med ett urval på 7500 
svenskar, så har 20% mellan åldern 18-64 erfarenhet av att driva en egen verksamhet. Hälften av 
de resterande respondenterna hävdar att de någon gång under sitt liv har haft affärsidéer, men har 
inte agerat efter dessa p.g.a. en rädsla att misslyckas. Att driva en verksamhet på egen hand 
omfattar vanligtvis många arbetsområden, exempelvis marknadsföring, försäljning, finansiella 
aspekter och produktkännedom, vilket förstås som en avskrämmande faktor till varför folk inte 
vågar starta företag. Upplevelsen av att kompetensen brister på diverse fronter blir därför påtaglig 
och ligger som en del av grunden för den nedåtgående trenden vi ser. Fortsättningsvis påvisar 
undersökningen att erfarenhet av entreprenörskap radikalt minskar rädslan för att misslyckas, och 
att det är den första tröskeln, att faktiskt prova på, som är den största (GEM, 2018).  

Mot bakgrund av ovanstående fakta manar denna studie därför till att redogöra för hur det 
vardagliga och informella lärandet faktiskt kan fylla de kunskapsluckor som stora delar av 
populationen upplever kring företagande. Studien kommer genomgående att förklara hur individer 
på egen hand kan hantera de olika arbetsområden som utgör ett företag med hjälp av sina 
erfarenheter. Vi söker även kunskap kring huruvida det individuella lärandet har någon särskild 
prägel som utgör ett recept på framgång. För att besvara dessa frågor så innehåller studien sju 
respondenter som en gång utgjorde kvoten av de som undvek företagande p.g.a. en rädsla att 
misslyckas, men som idag driver växande företag med hjälp av sitt vardagliga och informella 
lärande. 
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2. Syfte  
Det övergripande syftet med uppsatsen är att utveckla kunskap om entreprenörskap. Mer specifikt 
är syftet att öka förståelsen för vilka erfarenheter och former av kunskap som används av 
egenföretagare i deras verksamhet och organisation. 

2.1 Frågeställningar 
- Vilka lärstilar använder sig entreprenören av för att lära sig den nödvändiga kunskapen för att 

driva sin organisation? 
- Vilka faktorer påverkar lärandets utveckling inom entreprenörskapet?  
- Vilka former av kunskap använder entreprenörerna i arbetet med sina olika arbetsområden? 
 

2.2 Centrala begrepp  
Egenföretagare/entreprenör: Begreppet kommer genomgående i uppsatsen att syfta till en person 
vilken driver ett företag och som på egen hand är ansvarig för alla arbetsområden inom 
organisationen.  

Arbetsområden: De olika delar som finns inom en organisation och som är nödvändiga för 
entreprenören att ha kunskap inom för att framgångsrikt kunna bedriva sin verksamhet. Till 
exempel marknadsföring, ekonomi, produkt/tjänst och juridiska moment. 
 
Former av kunskap: Syftar till distinktionen mellan formell och informell kunskap. Formell 
kunskap syftar huvudsakligen till strukturerad undervisning från lärosäten. Informell kunskap 
syftar till kunskaper och färdigheter som individen tillägnat sig genom vardagliga situationer.  

Lärstil: Syftar till de karaktärsdrag hos en person som är bärande och vägledande för hur 
individen närmar sig uppgifter och utmaningar, och i förlängningen lär sig av dem.  
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3. Tidigare forskning  
3.1 Bakgrund 
I en explicit mening så har ämnet för denna studie visat sig vara tämligen oberört i föregående 
forskning. Vi har därför fokuserat på ett flertal aspekter som tillsammans syftar till att ringa in 
studiens kärnfrågor. Inledningsvis så redogör vi för hur olika forskare visualiserar den ideala 
balansgången mellan formellt och informellt lärande inom utbildningsväsendet. Detta genererar 
en förståelse för hur den informella kunskapen kan komplettera den formella/teoretiska 
utbildningen för bästa möjliga lärande. Fortsättningsvis försöker vi bryta ner hur detta samspel 
faktiskt utspelar sig i praktiken. Med det individuella lärandet i åtanke så redogörs för den 
samhälleliga situation som råder inom det svenska företagandet. Kapitlet förser oss med viktig 
fakta och statistik som tillsammans pekar på att Sveriges företagande har försämrats, och till viss 
del varför. Avslutningsvis redogörs det för vilket typiskt ramverk av egenskaper som krävs hos en 
individ för att axla ett entreprenörskap, samt hur dessa kvaliteér kan frodas genom en uppväxt 
präglad av breda erfarenheter. Tillsammans beskriver dessa komponenter den nödvändiga 
bakgrunden som krävs för att förstå hur individer med hjälp av sina erfarenheter kan driva 
verksamhet i det svenska samhället, samt hur dessa erfarenheter brukas för bästa möjliga lärande i 
sammanhanget.  

3.2 Tillvägagångssätt  
För att finna tidigare forskning kring de ämnen som vi berör så har vi nyttjat arbeten vilka är 
publicerade i de databaser som Uppsala Universitet tillhandahåller. Vi arbetade då med databasen 
ERIC (Education Resources Information Center), både via EBSCO och ProQuest. Bägge dessa är 
söktjänster för databaser som innefattar vetenskaplig litteratur inom pedagogik och 
utbildningsvetenskap. Ytterligare en databas som vi sökte igenom via EBSCO var Education 
Source, som även den innehåller referenser till pedagogik och utbildningsvetenskap. Då vi endast 
syftade till att undersöka företagare som figurerar på den svenska marknaden så kunde vi även 
söka i Swepub, vilken är en databas för just svenska vetenskapliga publikationer.  

 
De ämnen som vi var intresserade av att finna kunskap kring var entreprenörskap, 
egenföretagande, kunskap, formellt lärande, informellt lärande och erfarenhetsbaserat lärande. Då 
vi ville försäkra oss om kvaliteten i de publicerade texternas innehåll så letade vi endast bland 
publikationer som var “peer-reviewed”. De sökord som vi valde för att undersöka detta var: 
entreprenör, entreprenörskap, egenföretagare, ensamföretagare, entrepreneur, entrepreneurship, 
self-employed, formellt lärande, informellt lärande, erfarenhetsbaserat lärande, 
erfarenhetsbaserad kunskap, formal learning, nonformal learning och experiential learning.  
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3.3 Lärosätens relation till erfarenhetsbaserat lärande  
Tidigare belyste vi det faktum att den största anledningen för svenskar med en affärsidé att inte 
starta eget företag bottnar i en upplevd brist på kunskap. Detta kan indirekt tolkas som en brist 
på formell utbildning. Nedan följer en redogörelse för hur olika forskare belyser formella studiers 
tillkortakommanden inför entreprenörskap, och en understrykelse av att informell och 
erfarenhetsbaserad kunskap i vissa sammanhang kan väga tyngre.  
 
Ramsgaard och Christensen utförde 2016 en studie på hur entreprenörsutbildningar strukturerar 
utbildningsplanen. Författarna är på förhand av åsikten att Kolbs teori om erfarenhetsbaserat 
lärande är ett framgångsrikt recept för hur praktisk kunskap konstrueras, såväl i informella som 
formella sammanhang. Problematiseringen grundar sig följaktligen i att den formella utbildningen 
inte erbjuder tillräckligt erfarenhetsbaserat lärande. Ramsgaard och Christensen (2016) betonar att 
den teoretiska utbildningen som lärosäten tillämpar sällan genererar ett resultat i form av praktisk 
kunskap för mottagarna. De menar att lärandet måste vara förankrat i en form av social kontext 
för att faktiskt resultera i en kunskap som kan tillämpas på praktiska scenarion. 50 studenter 
medverkade i en undersökning som syftade till att jämföra vikten av det teoretiska lärandet i 
skolbänken gentemot ett aktivt och reflekterande lärande som prägel på utbildningstillfället. 
Samtliga studenter var av åsikten att en aktiv lärmiljö med erfarenheter som grund resulterade i 
kunskap i större utsträckning än vad den teoretiska utbildningen gjorde. Över lag så 
problematiserar författarna fenomenet i en större utsträckning än vad de erbjuder en konkret 
lösning. Däremot så fastslår de att ett aktivt erfarenhetsbaserat lärande är nyckeln till att faktiskt 
lära sig något, och dessutom för att komma underfund med hur kunskapen ska tillämpas i 
praktiken (Ramsgaard & Christensen, 2016).  
 
Cooper, Bottomley och Gordon (2004) har en liknande inställning med Ramsgaard och 
Christensen (2016) då de menar att klassrumsbaserad undervisning inte är den största resursen för 
entreprenörer. De anser att den snarare bör fungera som ett komplement till det praktiska lärandet 
som man har tillägnat sig utanför klassrummet. Fortsättningsvis betonar de att färdigheter som har 
utvecklats utanför klassrummet genom praktiska lärande är tillämpningsbara inom en rad olika 
branscher och arbetsområden i yrkeslivet, och ska således absolut inte underskattas (Cooper et al., 
2004). Också Krakauer (2016) instämmer med ovan nämnda författares teorier kring att praktiskt 
lärande är den bästa metoden för att främja och förbereda studenternas förutsättningar för 
entreprenörskap. Dock poängterar han fortsättningsvis att resurserna inte räcker till för detta 
tillvägagångssätt och att konsekvensen följaktligen resulterar i teoretisk utbildning, som i många 
fall blir svårt att tillämpa i verkligheten (Krakauer, 2016). Åsikten kring att utbildningar inom 
entreprenörskap ska baseras på praktiskt lärande växer starkt hos pedagogiska forskare världen 
över. Mason och Arshed (2016) poängterar dock att det aldrig kommer att finnas konkreta bevis 
på vilken pedagogisk metod som faktiskt lämpar sig bäst för en entreprenörskapsutbildning. Trots 
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detta är även de av åsikten att praktiskt lärande är den bästa metoden. Deras huvudsakliga 
argument bottnar i att klassrumsbaserad utbildning inte nödvändigtvis ökar kompetensen i dess 
avseende, och att den bästa skolan för entreprenörskap finns ute i verkligheten. De påpekar även 
att kvalitéer som utgör ett gott entreprenörskap inte kan uppnås genom något annat sätt än 
praktiska erfarenheter (Mason & Arshed, 2016).  
 
Även Gundala, Singh och Cochran (2018) betonar att den praktiska utbildningen är den 
avgörande faktorn inom entreprenörskap för att erhålla sann kunskap inom ämnet, men också att 
det måste finnas en balans med den teoretiska utbildningen. De menar att utan ett praktiskt 
lärande med social kontext så har vi bara en kunskap som går förlorad när det inte finns en brygga 
till verkligheten (Gundala et al., 2018). Likaså är Malach och Malach (2018) av åsikten att det 
måste finnas en balans av den formella och informella aspekten inom 
entreprenörskapsutbildningar. De menar att det perfekta exemplet på vad som utgör en bra 
kompromiss av teoretiskt och praktiskt lärande är en “start your own business-assignment”, likt 
de UF-företag som svenska gymnasiestudenter genomgår. I formella utbildningssammanhang är 
det alltså denna typ av uppgift som tillför ett erfarenhetsbaserat lärande (Malach & Malach, 
2018). Pantea (2016) förklarar att man inom EU försökt att bädda in olika typer av 
entreprenörskaps-kurser i läroplaner men att den informella kunskapen, som till exempel kan nås 
genom erfarenheter av ungdoms- eller ideella organisationer, är minst lika viktig. Dock är den 
betydligt svårare att förvalta. Däremot så menar hon, likt Mason och Arshed (2016),  att det inte 
finns några konkreta bevis för att varken formell eller informell kunskap kring företagande skulle 
kunna leda till ett entreprenörsbeteende. D.v.s att entreprenörskap nödvändigtvis inte är något 
man kan lära sig. Eftersom entreprenörskap är ett så pass komplext fenomen kan vi helt enkelt 
inte veta exakt hur en entreprenörskapsutbildning ska vara. Inte heller i vilken utsträckning som 
kunskapen från en sådan utbildning faktiskt kan vara användbar.  
 

3.4 Det erfarenhetsbaserade lärandets process och effekt i arbetslivet 
Att tillvarata kunskap som en produkt av sina erfarenheter kan anses vara en självklarhet. Men i 
och med att den är så pass självklar så kan den även bli osynlig. Genom att belysa processen och 
dess effekter kan man därmed öka möjligheterna för ytterligare lärande.  
 
Davies (2008) förklarar att som följd av att det erfarenhetsbaserade lärandet är så pass instinktivt 
så är det lätt att det glöms bort. Människor är helt enkelt omedvetna om hur det går till, och på 
grund av denna omedvetenhet så kan man inte heller upptäcka hur man kan utveckla sitt lärande. 
Författaren fortsätter med att det också kan vara svårt att explicit uttrycka vad man har lärt sig 
genom sina erfarenheter. Exempelvis har människor i och med en erfarenhet inte kunnat svara på 
frågan “vad har du lärt dig?” men fortfarande kunnat åstadkomma bättre ifrån sig vid 
nästkommande prestationer. Ett vanligt misstag, som Davies menar att många forskare har 
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upptäckt, är att allt som oftast så hamnar lärandet i skymundan i arbetslivet då man inte binder 
samman jobb och lärande. Istället blir uppdelningen att jobb handlar om jobb och lärande om 
lärande. Han fortsätter resonera kring om det kan vara på grund av denna uppdelning som lärandet 
i västvärlden allt för ofta ses som en formell process. Davies menar att man kan utveckla sitt 
erfarenhetsbaserade lärande och således få ut mer av sina erfarenheter, vilket vi kan göra genom 
bland annat att fråga oss själva om innebörden av en erfarenhet, vad den betyder och hur den 
uppkom (Davies, 2008). 
 
Braunerhjelm, Holmquist, Thulin och Skoogberg (2018) presenterar i sin studie att de som har 
tidigare erfarenheter av att driva ett företag upplever i högre grad att de besitter den kompetens 
som är nödvändig. De svarar bland annat att de bättre kan identifiera affärsmöjligheter, har större 
tillväxtambitioner samt känner en mindre rädsla för att misslyckas. Dessutom är de mer 
innovativa då deras produkter ofta är mer unika på marknaden. Braunerhjelm m. fl. påvisar som 
exempel att en skillnad som uppstår hos de som har tidigare erfarenheter av entreprenörskap är att 
de förhåller sig mer restriktivt till en internationalisering av sitt företag, vilket författarna tolkar 
som ett lärande till följd av negativa erfarenheter i försök att slå sig in på utländska marknader. 
Slutsatsen som författarna drar från detta är att den bästa skolan för entreprenörskap är just 
entreprenörskapet självt, med andra ord att man lär sig bäst genom att prova på att starta och driva 
ett företag (Braunerhjelm et al., 2018).  
 

3.5 Det svenska företagandets nedgång 
Entreprenörskapet i Sverige har under de senaste åren genomgått en negativ trend på många sätt 
och vis. Företagandet minskar år efter år och Sverige rasar på de topplistor som belyser 
entreprenörskapets framåtanda i världens länder. Denna rubrik behandlar forskares förmodade 
anledningar till denna situation.  
 
Underlaget som utgör detta kapitel härstammar från Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 
vilket är världens största studie av entreprenörskap och omfattar 70 länder. Urvalet täcker hela 
90% av världens BNP och 72% av världens befolkning. Studien jämför vidare Sveriges 
företagsmässiga position gentemot andra länder i världen. Det som bl.a. kan utläsas ur 
undersökningen är att svenskar med erfarenheter av att driva företag, s.k. serie-entreprenörer, inte 
dras med rädsla och oro för att verksamheten ska misslyckas i samma utsträckning som de som 
driver sin första verksamhet. Serie-entreprenörerna ser snarare ett eventuellt misslyckande som en 
möjlighet att lära sig, och på så sätt kunna prestera bättre vid nästa försök. Detta synsätt existerar 
inte i samma utsträckning hos individer som driver sin första verksamhet. I många fall låter 
snarare den genomsnittliga svensken rädslan för misslyckande i entreprenörskap ta över, och på 
så sätt lägga ner verksamheten - eller inte starta den överhuvudtaget. Faktum är att endast 14% av 
de svenskar som misslyckas med sin verksamhet gör ett nytt försök. Medan endast 6% av de 
nuvarande svenska företagen drivs av individer som har startat eget för första gången. Vi kan även 
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konstatera att 40% av den svenska befolkningen mellan 18-64 års ålder har någon gång under sitt 
liv haft en konkret affärsidé, men har inte agerat på den p.g.a en rädsla för att verksamheten 
kommer att misslyckas. Denna självbild grundar sig i många fall i att individerna inte besitter en 
formell utbildning inom ämnet i fråga, och anser sig därför inte ha tillräckliga kompetenser 
(Braunerhjelm et al., 2018).  
 
Pantea (2016) skriver om skillnader mellan bl.a. Sverige och andra länder när det kommer till 
unga entreprenörer. Hon hänvisar exempelvis till att intresset för entreprenörskap förhåller sig 
relativt lågt i Sverige (22% intresserade) gentemot de trender som råder i europeiska 
icke-EU-länder (58% intresserade). Hon påtalar dessutom att hela 57% av företagarna i Kina 
faktiskt är under 34 år - en situation som skiljer sig radikalt från det rådande svenska företagandet.  

3.6 Det naturliga entreprenörskapet 
Flertalet forskare understryker att förutsättningarna för entreprenörskap formas via den 
informella och vardagliga vägen. Nedanstående avsnitt behandlar vilka informella egenskaper 
och erfarenheter som formar förutsättningar för att utveckla så goda möjligheter för 
entreprenörskap som möjligt.  
 
Schoon och Duckworth (2012) diskuterar vilka vardagliga aspekter som förutsätter goda 
möjligheter för entreprenörskap bland unga människor. De menar på att ungdomar har olika 
förutsättningar för att nå framgång inom entreprenörskapet och att potentialen formas 
kontinuerligt under uppväxten. Författarna bryter ner dessa förutsättningar i sju olika 
komponenter som framkommer i kronologisk ordning från födelse till 16 års ålder. 

 1) Familj och social status - detta innefattas huvudsakligen av familjens socioekonomiska 
ställning i samhället, samt ett mått av föräldrarnas utbildning, jobbtitlar och prestige i arbetslivet.  
2) Föräldrar som förebild - en uppmuntrande prägel på att vara framåtdrivande och att utmana sig 
själv. 
 3) Entreprenöriella kompetenser vid barnsben - med detta menas huvudsakligen ett 
självförtroende, sociala kompetenser och att en ambition i skolan vid barnsben är grundläggande 
kvalitéer som bör finnas. 
 4) Allmänt självverkande - definieras av en förmåga att vara drivande i saker man upplever som 
viktiga, samt en förmåga att planera.  
5) Sociala färdigheter - syftar till förmågan att vara utåtriktad och visa tendenser på att vara en 
“människokännare”. 
 6) Intresse för arbete - detta handlar om huruvida individen har någon vision för sitt kommande 
arbetsliv redan i ungdomen, samt om det är viktigt att vara självanställd eller inte.  
7) Erfarenhet av arbete/arbetslöshet- denna punkt behandlar individens arbetserfarenhet från 16 
års ålder.  
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Författarna argumenterar för att desto fler av dessa sju punkter som är väl uppfyllda till 16 års 
ålder, desto bättre förutsättningar har man för att driva en egen verksamhet innan 34 års ålder, 
eller över huvud taget. Resultatet för studien påvisar dock att punkternas respektive betydelse i 
uppväxten varierar beroende på om individen är man eller kvinna. Författarna belyser 
avslutningsvis att komponenterna inte är likgiltiga i dess betydelse, vissa är av större betydelse än 
andra. Resultaten påvisar att 5) sociala färdigheter, var den viktigaste komponenten och således 
starkast förknippad med entreprenörskap. Den avgörande faktorn är sammanfattningsvis huruvida 
man nyttjar dessa erfarenheter som man har tillägnat sig under uppväxten (Schoon & Duckworth, 
2012). Likt Schoon och Duckworth (2012) så argumenterar Guth (2016) för det faktum att en stor 
andel ungdomar med breda erfarenheter i livet har de kvalitéer som krävs för att driva ett företag 
redan från gymnasienivå. Han betonar det faktum att stora delar av ett framgångsrikt 
entreprenörskap bottnar i nätverkande, professionalism, kreativitet och goda kommunikativa 
förmågor - kvalitéer som många människor enkelt tillägnar sig utan formell utbildning. Den 
största tillgången enligt Guth är att upprätthålla en “entrepreneurial mindset”, och att det i 
kombination med en bra affärsidé kan räcka till (Guth, 2016).  
 
Pantea (2016), som har undersökt unga entreprenörer, förklarar däremot att ett lyckat 
entreprenörskap inte endast beror på entreprenören själv utan att man även måste ta hänsyn till 
dennes omgivning. Till exempel genom det sociala och politiska sätt att tänka inom den lokala 
regimen och vilka förutsättningar det i så fall bäddar för. I hennes undersökning refererar hon 
främst till hur synen på unga entreprenörer föreligger samt hur deras förutsättningar reflekteras 
genom vad samhället antar att de är kapabla till (Pantea, 2016).  
 

3.7 Sammanfattning 
Sammantaget kan man konstatera att det är en stor del av populationen som går i tankar om att 
starta upp ett företag (även om det i Sverige är en förhållandevis låg procent till andra länder) men 
som aldrig kommer till skott p.g.a. upplevd bristande kunskap. En anledning till detta, som flera 
forskare påtalar, är att det inte går att formellt utbilda någon till en renodlad entreprenör. Detta 
p.g.a. att det finns svårigheter i att greppa den informella kunskapen för att sedan lära ut den i ett 
klassrum. Något som istället blir tydligt i litteraturgenomgången är forskarnas enighet i att det 
bästa sättet att lära sig detta är genom att utöva praktiskt, och att både positiva och negativa 
erfarenheter är av värde i lärprocessen. Forskarnas teoretiska utgångspunkter varierar i en explicit 
mening, däremot har de gemensamma drag som är av stor relevans för forskningsunderlaget. 
Samtliga studier präglas av ett synsätt som värderar erfarenheters betydelse och belyser att de 
spelar en central roll för lärande. Trots att de inte specifikt utgår från Kolbs teori om 
erfarenhetsbaserat lärande så anser vi ändå att teorierna är besläktade genom sin inriktning mot 
lärande och därmed relevanta för denna studie.  
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4. Teori  
Med utgångspunkt från vårt ämne för uppsatsen så valde vi att använda oss av David A. Kolbs 
teori om erfarenhetsbaserat lärande och utveckling, vilken sedan har tolkats och vidareutvecklas 
av flertalet efterföljande författare. Det är med hjälp av denna teori som vi senare (punkt 6, 
resultat och analys) avser förklara vilka erfarenheter och kunskaper som egenföretagare 
använder sig av för att driva sin verksamhet.  
 

4.1. Bakgrund 
Kolbs teori har sin hemvist i framförallt Dewey, Piagets och Lewins arbeten. Deweys teori tar sin 
utgångspunkt i individens och gruppens behov vad gäller lärande. Han menade på att lärande 
måste ske i naturliga livssituationer med så stort utrymme för spontanitet som möjligt, allt enligt 
principen “frihet under ansvar”. Hans teoretiska förhållningssätt understryker dock att man inte 
kan göra vad som helst och automatiskt lära sig, utan processen måste befinna sig i en särskild 
kontext. Teoretisk information som är åtskilt från eftertänksamt handlande är “död information” i 
Deweys mening (Granberg, 2004). Jean Piagets (1896-1980) ideér om lärande bidrog vidare till 
Kolbs teoriutveckling. Piagets två centrala begrepp assimilation och ackommodation syftar till att 
förklara den adaptiva process som människan genomgår för att utvecklas, vilket sker genom ett 
konstruktivt samspel med en särskild kontext (Granberg, 2004). Slutligen har Kolb genom sin 
teori tillämpat Kurt Lewins tankar som menade på att lärande och utveckling främjas genom en 
process där man börjar med en konkret upplevelse som sedan blir en grund för observation och 
reflektion. Dessa iakttaganden formar därefter en abstrakt idé/generalisering som fungerar likt en 
guide för handlande i nästkommande sammanhang, som i sin tur skapar nya erfarenheter (Kolb, 
1984). Kolb vill genom sin teori betona vikten av just erfarenheterna inom lärprocessen. Till 
skillnad från exempelvis behavioristiska teorier som förnekar individens medvetande och 
subjektiva erfarenheter eller de kognitiva teorierna som fokuserar på hjärnans anskaffning, 
manipulation och återkallande av abstrakta symboler. Däremot är det inte meningen att den här 
teorin ska ersätta någon av de ovannämnda utan mer fungera likt ett komplement, vilken ger en 
mer holistisk förståelse för lärandeprocessen - som kombinerar erfarenhet med perception, 
kognition och beteende.  
 

4.2. Erfarenhetsbaserat lärande enligt Kolb 
Kolb är den förste teoretikern som omvandlat Lewins tankar om det erfarenhetsbaserade lärandet 
till en figur (se figur 1). Teorin om erfarenhetsbaserat lärande går ut på att idéer väcks, formas och 
omformas genom personliga erfarenheter. Via denna process skapar vi kunskap utifrån 
erfarenheter som sedan tillämpas vidare mot nya upplevelser. Lärandet kan således förstås som en 
process vilken är baserad på konkreta upplevelser. Den kunskap som konstruerats kan senare 
härledas ur att individen har ändrat sitt sätt att tänka kring en särskild kontext. Omvandlingen i 
fråga handlar alltså om en bearbetning av olika intryck. Detta moment kan ske i såväl yttre eller 

14 



 

inre handling, vilket förstås som reflektion. Som figur 1 visar så börjar lärcirkeln genom en 
konkret upplevelse (steg 1). Individen observerar och reflekterar kring upplevelsen (steg 2), bildar 
därefter en abstrakt förståelse vilket kan ge upphov till nya idéer och perspektiv kring fenomenet 
(steg 3). Slutligen tillämpas den nya förståelsen kring ämnet genom aktiv prövning (steg 4) (Kolb, 
1984). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 - Kolbs tolkning av Lewins tankar 
om erfarenhetsbaserat lärande 
 
 
 

Kolb presenterar i sin teori ytterligare en modell som bygger vidare på figur 1. Utöver de fyra 
stegen i lärcirkeln så presenterar han fyra olika lärstilar. Dessa lärstilar agerar som en viss 
generalisering kring vilken typ av människor som trivs bäst inom respektive lärstil, samt vad 
deras karaktäristiska drag utgörs av i lärandeprocessen (se figur 2). 
 
4.2.1 Den divergenta lärstilen 
Den första lärstilen skiljer sig avsevärt mot de tre övriga lärstilarna. Med kvalitéer ifrån konkret 
erfarenhet och reflekterande observation finns den största styrkan i medvetenhet, fantasifullhet 
och värderingar. Lärstilens primära kapacitet bottnar i förmågan att se konkreta situationer ur 
olika perspektiv, samt att upprätthålla meningsfulla relationer anknutet till vidare lärande. Den 
kreativa zonen utgörs av “brain-storming” med observationer som grund, snarare än något form 
av aktivt deltagande. Individen tenderar i övrigt vara kreativ och känslostyrd i relationer.  
 
4.2.2 Den assimilerande lärstilen 
Mellan abstrakt konceptualisering och reflektiv observation finner vi den assimilerande lärstilen. 
Dess största styrka grundar sig i ett induktivt resonemang och förmågan att skapa olika teoretiska 
modeller för hur det vidare lärandet ska utvecklas. Liksom den konvergenta lärstilen så läggs 
mindre fokus på människor, men desto mer på spekulering och abstrakta idéer. Denna stil 
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genomsyras i övrigt av ett tycke för teorier och fakta, förmågan att definiera eventuella problem 
och en planering för hur de ska hanteras. Dess utövare har en stor uppskattning för instruktioner 
och bekantskap med grundläggande begrepp relaterat till problemet i fråga. På så sätt har denne 
fått de hjälpmedel som behövs för att angripa lösningen rent praktiskt. 
 
4.2.3 Den konvergenta lärstilen  
Denna lärstil stimuleras primärt av de inlärningsförmågor som abstrakt generalisering och aktiv 
prövning står för. Styrkan hos dessa två element består av problemlösning, beslutsfattande och en 
förmåga att praktiskt tillämpa idéer. Individer med denna lärstil tenderar att tänka först och handla 
sedan. De verkar även trivas som bäst i lärsituationer där det finns ett enda korrekt svar eller 
lösning på det påvisade problemet. Forskning kring ämnet indikerar att dessa individer är 
reserverade i uttryck av känslor och föredrar att hantera tekniska uppgifter och problem, snarare 
än sociala och interpersonella frågor.  
 
4.2.4 Den ackommoderande lärstilen 
Slutligen presenteras den ackommoderande lärstilen mellan momenten konkret erfarenhet och 
aktiv prövning. Dess största styrka utgörs av en handlingskraftig karaktär, d.v.s förmågan att 
genomföra uppgifter, planer och att ständigt engagera sig i nya erfarenheter. Det handlar i ett 
större perspektiv om att söka möjligheter och ta risker för att nå nya höjder av lärande och 
framgång. Lärstilens namn syftar till att individen ständigt måste anpassa sig till nya 
omständigheter, med hänvisning till dess tillvägagångssätt i lärande. Individer med denna 
orientering tenderar att lösa problem med ett “trial-and-error”-förhållningssätt. Dess utövare har 
goda sociala kunskaper, men kan dock emellertid betraktas som otåliga och påträngande (Kolb, 
1984).  
 

4.3 Teorins begränsningar 
Vi kommer att fokusera på tillämpningen av lärcirkelns fyra steg, och hur den ter sig för 
respondenterna, samt applicera de lärstilar som återfinns inom modellen. För att undvika en 
överflödig modell som ska appliceras på för många olika aspekter har vi tagit beslutet att begränsa 
teorins applicering. Följande aspekt av Kolbs modell kommer inte vara central för analysen av 
denna studie. 
 
4.3.1 Dimensionerna 
Genom modellen i figur 2 löper ett horisontellt och ett vertikalt streck som utgör två olika 
dimensioner i lärandeprocessen. Horisontellt sträcker sig kunskap som ska omvandlas, och 
vertikalt sträcker sig kunskap som ska gripas tag i. I Kolbs ursprungliga modell så har respektive 
dimension ytterligare två underkategorier som belyser mer precist hur kunskapen ska gripas tag i 
och omvandlas. Konkreta erfarenheter och abstrakt generalisering ska enligt modellen präglas av 
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“apprehension” och “comprehension”, vilket syftar till en form av förståelse för den kunskap som 
samlas in. Vertikalt, där aktiv prövning och reflekterande observation befinner sig, ska kunskapen 
omvandlas genom “extension” och “intention”, vilket syftar till hur man genom en avsiktlig 
process omvandlar upplevelser till lärande på bästa möjliga sätt. Kolb är även av åsikten att dessa 
fyra begrepp, inbakade i två dimensioner, kompletterar lärandeprocessen och beskriver alla 
nödvändiga aspekter för ett successivt erfarenhetsbaserat lärande (Kolb, 1984).  
Denna modell blir således en aning mer komplex. De två dimensionerna kan visserligen 
argumenteras vara av stor vikt, då de kategoriserar fyra lärstilar som kommer vara av centralt 
underlag för denna studie. Dimensionernas fyra underkategorier skapar dock i vår, och andra 
forskares mening, en något överflödig modell. Med hänvisning till det och Marianne Döös (2002) 
så har vi valt att bortse från dimensionerna och dess underkategorier. Vidare underlag för denna 
avgränsning följer under nästkommande rubrik.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 - Kolbs slutliga modell av 
erfarenhetsbaserat lärande och dess 
dimensioner/lärstilar 
 
 
 
 

4.4 Kritik av Kolbs erfarenhetsbaserat lärande 
Precis som Kolb har tagit vid och utvecklat tidigare forskares arbeten så har det även gjorts 
vidareutvecklingar av Kolbs egna studier. En av forskarna som har ägnat sig åt detta heter Otto 
Granberg. Granberg (2004) ställer sig delvis kritisk till Kolbs modell då han argumenterar för att 
en sluten cirkel inte är den rätta figuren för att porträttera det erfarenhetsbaserade lärandets 
kretslopp. Eftersom att han själv menar att lärandet går  i ständiga “loopar” vartefter varandra. 
Han påpekar dock att de fyra stegen som cirkeln ursprungligen innehåller (konkret upplevelse, 
reflekterande observationer, abstrakt generalisering och aktiv prövning) är applicerbara även 
med hans korrigerade loopform på modellen (figur 3) (Granberg, 2004).  
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Figur 3 - Granbergs revidering av Kolbs lärcykel.  
 
 

Granberg ställer sig även kritisk till figur 2. I hans mening är modellen alldeles för komplex och 
svårförståelig och förespråkar istället Wilhelmsson och Döös (2002) korrigering av modellen. De 
påpekar att omvandlingsdimensionen och gripa-tag-i-dimensionen utgör två centrala aspekter av 
modellen men att dess underkategorier blir överflödiga. De två dimensionerna definierar, i deras 
mening, lärandets process tillräckligt väl och deras modell är därför frigjord från dessa 
underkategorier. Fortsättningsvis betonar de starkt att dessa underkategorier enbart 
problematiserar och skymmer dimensionernas ursprungliga pedagogiska syfte (Granberg, 2004).  
 
De argumenterar även för att det cykliska förloppet i lärandecirkeln inte slaviskt behöver följa den 
kronologiska ordning som Kolb har skapat. De menar på att även detta tvång kan skymma 
dimensionerna. Mer viktigt är snarare att de fyra stegen finns med under något stadium av 
processen, själva ordningen betonas därför vara mindre viktigt (Granberg, 2004).  
 

4.5 Användande av teorin 
Genom att tillämpa Kolbs erfarenhetsbaserade lärande på entreprenörer så ämnar vi att kunna ge 
svar på hur dessa lär sig i sitt vardagliga arbete. Lärcirkeln som Kolb illustrerat kommer att tas i 
beaktning för att bryta ned entreprenörernas tillvägagångssätt, så att vi lättare ska kunna återge en 
bild av hur själva lärandeprocessen tar sig form. De olika lärstilarna används för att kunna ta reda 
på vilka olika nyanser och typer av lärande som entreprenörer kan tänkas ha, samt i vilken 
frekvens dessa förekommer. Via teorin kommer respondenternas individuella svar således att 
kunna sättas i ett större perspektiv för att möjliggöra jämförelser. Vilket är en fördel då vi ämnar 
att finna likheter och skillnader mellan dessa individer och dessutom vilka möjligheter och hinder 
som existerar i de positioner som våra respondenter befinner sig i. Då vi undersöker lärande i 
kontext med entreprenörers utövande av arbetsuppgifter så fann vi att Kolbs erfarenhetsbaserade 
lärande var den bäst lämpade förklaringsmodellen.  
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4.6 Sammanfattning av teori 
Kolbs teori, i en pedagogisk slutsats, landar i att lärande både utgår från och bygger på tidigare 
erfarenheter. Detta sker genom reflektioner över en konkret händelse, vilket leder till skapande av 
en abstrakt förståelse kring händelsen, som slutligen tillämpas i efterkommande situationer. 
Kunskaper bör således alltid utvecklas i den miljö som de syftas till att användas i. Granberg 
(2004) har genom sin vidareutveckling illustrerat hur lärcykeln sker som en en kedja av loopar, 
snarare än en sluten cirkel då individen bär med sig erfarenheter till vidare upplevelser. 
Utvecklingen bör dessutom ha en handlingsinriktad och uppgiftsorienterad prägel. De fyra 
lärstilarna (divergent, assimilerad, konvergent och ackommoderad) beskriver olika typer av 
lärande och förklarar att individer, beroende på beskaffenhet, kan lära sig bäst genom olika sätt.  
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5. Metod 
Vi har valt att använda ett kvalitativt tillvägagångssätt då vi vill erhålla en djupare förståelse för 
egenföretagares resonemang och upplevelser. Entreprenörskap är komplext, både som begrepp 
och inte minst som verksamhet. En kvalitativt inriktad studie hjälper oss därför att fånga just 
komplexitet och nyans sett till exempelvis egenföretagares erfarenheter och kunskapande (Kvale 
& Brinkman, 2014). 
 

5.1. Intervjuer 
Under insamlingen av data så valde vi att använda oss av en metod som Alvehus (2013) kallar för 
semistrukturerade intervjuer. Vi förberedde en intervjuguide (se bilaga 1) innehållande 
standardiserade frågor för att underlätta jämförelsen mellan respondenterna för att således ge oss 
möjligheten att jämföra deras svarsmönster i större perspektiv. Vi förberedde även följdfrågor för 
att vid behov kunna gå djupare i respondenternas svar. Frågorna vi skapade var till största del 
öppet formulerade då vi ville få våra respondenter att fritt uttrycka sig kring det aktuella ämnet. 
Ytterligare följdfrågor kunde även tillkomma under intervjuns gång, i syfte att reda ut eventuella 
frågetecken som kunde uppstå. Dessutom försökte vi att undvika ledande frågor, då vi i minsta 
mån ville påverka respondenternas svar (Alvehus, 2013). Samtliga intervjuer spelades in för att 
vid senare tillfälle kunna transkriberas, vilket godkändes av samtliga informanter.  

5.2. Urval 
Vårt urval utgörs av både män och kvinnor som ensamma driver företag. Då vi är intresserade av 
att undersöka hur en individ kan förse en verksamhet med alla nödvändiga kompetenser på egen 
hand så finns det ej utrymme för större företag i denna studie. Dessa kompetenser utgörs 
exempelvis av marknadsföring, ekonomi, juridik, produktkännedom och kundkontakt. Med tanke 
på att studien till stor del syftar till att undersöka hur olika former av kunskap förvaltas för att 
täcka dessa arbetsområden, så har vi även strävat efter att hälften av respondenterna inte ska 
besitta en formell utbildning inom den motsvarande branschen som företaget drivs inom. Detta 
beslut har tagits mot bakgrund av att det ger mer utrymme för den informella kunskapen att visa 
vilken roll den spelar för just våra informanter. Rubriken nedan (5.3 Informanter) illustrerar hur 
våra respondenters utbildningsbakgrund ser mot deras verksamma yrkesliv.  
 
Vi har använt oss av ett bekvämlighetsurval i processen av att samla informanter. Mellan oss två 
författare hade vi ursprungligen fyra kontakter som passade kravbilden för informanter väl. Med 
hjälp av dessa informanter så lyckades vi komma i kontakt med ytterligare tre stycken. Ett 
bekvämlighetsurval med den här typen av tillvägagångssätt är enligt Alvehus (2013) gynnsamt för 
studiens kvalitet. Då tidsramen för studien var begränsad så passade den här urvalsmetoden bäst 
även ur den synpunkten. Det ideala antalet informanter är enligt Kvale och Brinkman (2014) 
mellan 5-15 personer. I detta avseende råder det dock meningsskiljaktigheter mellan forskare. 
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Ahrne och Svensson (2017) argumenterar för att 6-8 informanter bör vara tillräckligt antal för att 
uppnå en mättnad. Med kombination av känsla för mättnad och ovanstående forskares 
rekommendationer så beslutade vi oss för att använda oss utav sju informanter. Med detta antal 
respondenter förväntar vi oss inte kunna generalisera våra resultat i en större utsträckning. 
Däremot är målsättningen att uppnå en förståelse för hur olika former av kunskaper värderas och 
används inom en urvalsgrupp med spridda variabler i mån av bransch, kön och ålder.  

5.3. Informanter 
Nedan redogörs för studiens informanter, samt vilken bransch deras verksamheter figurerar inom. 
Deras formella utbildning presenteras även i kontexten. Detta görs mot bakgrund av att få en 
förståelse för i vilken utsträckning deras formella kunskap kan, eller inte kan, användas i det 
yrkesverksamma sammanhanget. Personerna kommer i studiens fortskridning att hänvisas till som 
R (respondent) följt av nummer i ordning efter nedanstående lista.  
 
Huruvida vilka respondenter som har en relevant eller icke relevant utbildning för sin verksamma 
bransch kan argumenteras för. Det framgår dock tydligt att R1 och R2 har skarp kontrast mellan 
utbildning och verksam bransch. Vi är även av åsikt att detta gäller R4 och R5, trots att kontrasten 
vid första anblick inte är lika tydlig. Denna slutsats är grundad på de intervjusvar som vi har 
tillägnat oss, samt att deras kärnkompetenser tillägnade från utbildningen inte påstås vara centrala 
i bedrivandet av verksamheten. 
 

Respondent Företag Utbildning 

1 Hemsida som bedriver e-handel Pilot 

2 Musik/underhållning Tandläkare 

3 Konsultering inom finans Kandidat ekonomiprogrammet 

4 Sökoptimering (marknadsföring) Flertal enskilda kurser på universitet 

5 Butiksägare Företagsekonomi på universitet 

6 Hemsida och podcast med tema 
marknadsföring, 

försäljning och ledarskap 

YH-utbildning inom internationell 
marknadsföring och försäljning. 

7 Podcast med tema samhällsfrågor Master ekonomiprogrammet 
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5.4. Genomförande av intervjuer 
Nedanstående underrubriker syftar till att redogöra för de förberedelser, strukturer och det 
praktiska genomförandet av de sju intervjuerna som studien kretsar kring. Genom att applicera 
metodologiska principer, vilka används av etablerade forskare, har vi strävat efter att täcka de 
aspekter som “den gode forskaren” bör tillämpa för att maximera studiens kvalité. 

5.4.1 Förberedelser 
Dessförinnan att intervjuerna påbörjades så valde vi att följa de fyra riktlinjer som presenteras av 
Saunders, Lewis och Thornhill (2012). Dessa moment bryts ner till inhämtning av kunskap, 
utveckling av intervjuteman, bearbetning av information och en fastställning av plats för 
intervjuerna. Det första momentet betraktas vara genomfört utifrån den information vi tillägnat 
oss i avsnittet om tidigare forskning kring ämnet, vilket står för vår förförståelse. Följaktligen så 
konstruerade vi en intervjuguide. Innan intervjuerna påbörjades rent praktiskt så valde vi att 
genomföra en pilotintervju, detta med hänvisning till att säkerställa intervjuguidens generella 
kvalité. Denna intervju genomfördes på två personer som passade in på den teoretiska kravbilden, 
men vars svar inte finns med i studiens slutliga resultat. Denna process ledde till ett fåtal 
korrigeringar, både i mån av språk och struktur. Tillsammans bidrog de till en mer lättförståelig 
och konkret intervjuguide som kunde framkalla de svar vi eftersträvar och frigöras från överflödig 
information (Saunders et al, 2012). Vid bokning av intervjutillfällena erbjöd vi att möta 
respondenterna på en tid och plats som de själva önskade. Vi uppmanade dock till ett tillfälle då 
intervjun kunde ske ostört, vilket också bemöttes vid samtliga tillfällen. Med undantag från de två 
respondenter som var bosatta i Lund och Malmö så genomfördes samtliga intervjuer ansikte mot 
ansikte. 
 
5.4.2 Praktiskt genomförande 
Samtliga intervjuer som genomfördes spelades in och transkriberades enligt Brymans (2008) 
rekommendationer. Han argumenterar för att det är praktiskt taget ett obligatoriskt moment vid 
kvalitativa intervjuer. Först och främst med hänvisning till att det underlättar utförandet av 
noggranna analyser kring hur respondenterna uttryckt sig. Utöver inspelningen i sig så förde vi 
kontinuerliga anteckningar. Anteckningarna i fråga syftade huvudsakligen till att ringa in 
särskilda kärnämnen som kunde besvara centrala frågor. Dessa anteckningar kunde sedan 
återkopplas till och tolkas med hjälp av ljudinspelningarna. Trost (2010) belyser att det kan vara 
fördelaktigt att vara två stycken som utför intervjuer tillsammans. Å andra sidan benämner han 
även eventuella nackdelar, exempelvis att respondenten kan känna sig underlägsen och på så sätt 
bli påverkad i formuleringen av sina svar. I slutändan ansåg vi dock att fördelarna vägde tyngre, 
och båda två närvarade således vid alla intervjuer för att komplettera varandra och hjälpas åt att 
uppnå bästa möjliga resultat.  
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Samtliga intervjuer tilläts även att genomföras i en miljö som vi upplevde inte hade någon negativ 
påverkan gällande yttre omständigheter. Respektive respondenter värderade visserligen somliga 
frågor olika, vilket återspeglades i svaren. Tack vare användandet av semistrukturerade intervjuer 
lyckades vi dock genomföra följdfrågor som gav kompletterande data vid de tillfällen vi ansåg att 
svar var tillkortakommande. Sammantaget blev vi tillfreds med den datan som givits och 
upplevde ingen känsla av otillräcklighet.  

5.5 Bearbetning av material 
Efter genomförda intervjuer och transkriberingar så kunde analyseringen av materialet påbörjas. 
Det inspelade materialet noterades till 3 timmar och 11 minuter. Transkribering av det totala 
materialet syftar till att lägga grunden för vår kodning och kategorisering av datan, likt tematisk 
analys. Efter att ha genomgående bearbetat materialet så påbörjades konstruering av nyckelord 
som följaktligen kategoriseras i diverse teman, vilka beskriver vår studies resultat. De fåtal 
nyckelord och teman som inte fyllde någon funktion i besvarandet av frågeställningarna 
sorterades successivt bort under bearbetningsprocessen. Slutligen konstruerades tre huvudsakliga 
teman, var och en framtagna för att besvara respektive frågeställning.  

 
Väl framme vid skrivande av analys- och resultatdelen så arbetade vi genomgående med att citera 
våra informanter för att påvisa en teoretisk återkoppling. Trost (2010) hänvisar till att bokstavliga 
citat under en studies analysdel gynnar såväl läsare som författare. Detta bidrar delvis till en större 
transparens kring materialet, men synliggör även de konkreta teoretiska kopplingarna som 
återfinns mellan resultat och teori. Mot bakgrund av detta har vi kontinuerligt presenterat 
bokstavliga citat som redogör för viktiga aspekter av resultatet. Detta moment bidrar även till att 
tillåta teorin genomsyra analysdelen i en större utsträckning (Trost, 2010).  
 
5.6 Etiska aspekter 
Genomgående i vår forskning så har vi valt att följa principen att forskning ska göra gott. Därför 
har vi valt att i största möjliga mån förhålla oss till de fyra etiska riktlinjer som Vetenskapsrådet 
(2002) presenterar. Riktlinjerna benämns som informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet handlar om att de individer som 
deltar i vår forskning, i det här fallet våra respondenter, ska delges information om eventuella 
fördelar och nackdelar som kan medföras i samband med deras deltagande (Vetenskapsrådet, 
2002). Därför delgav vi information om studien och dess syfte till våra respondenter innan vi 
intervjuade dem. Vi upplyste dem även om att deras deltagande i studien är fullständigt frivillig 
och att de när som helst kan välja att avbryta sin medverkan (Kvale & Brinkman, 2014). Denna 
information fick respondenterna ta del av i samband med att vi bokade tillfälle för möte. 
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Respondenterna fick även en påminnelse om detta vid inledningen av respektive intervju. 
 
Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att besluta kring sin medverkan i studien 
(Vetenskapsrådet, 2002). För att vara extra säkra på att samtycket hade infriats så inhämtade vi 
detta först en gång i samband med bokningen av intervjun och sedan ännu en gång som del av 
inledningen vid intervjutillfället. Båda gångerna i samband med att respondenten tillgavs den 
information som vi är skyldiga att delge i enlighet med informationskravet. Detta skedde 
muntligt. Vi var även noga med att respondenterna inte skulle känna att de på något sätt var 
tvungna eller skyldiga att delta. 
 
Konfidentialitetskravet manar till att uppgifter om de medverkande samt den information som de 
lämnar i undersökningen ska hanteras med aktsamhet (Vetenskapsrådet, 2002). För att i största 
möjliga mån kunna bevara konfidentialiteten så begränsade vi därför informationen om 
respondenterna och deras företags identitet till endast oss själva. För att kunna skilja dem åt så har 
vi istället valt att benämna dem med RX, där R står för respondent och X för siffran vars ordning 
som respondenten intervjuades i (dvs. R1, R2, R3, etc.). Syftet med detta är det ska verka som ett 
skydd för att respondenterna inte ska kunna bli identifierade av en tredje utomstående part (Kvale 
& Brinkman, 2014). 
 
Med nyttjandekravet i beaktning så ämnar vi att inte använda den information som vi får in av 
respondenterna till annat än forskning (Vetenskapsrådet, 2002). Vi har heller ingen avsikt att 
lämna ut någon information kring respondenterna eller deras företag till en tredje part. Däremot så 
gjorde vi våra respondenter medvetna om att vår uppsats kommer att publiceras på portalen 
Digitala Vetenskapliga Arkivet (DiVA). 
 
5.7 Studiens kvalitet 
När det kommer till kvalitativa metoder så är de generellt svårare att jämföra resultaten, då de 
sällan går att mäta på samma sätt som man kan göra med exempelvis siffror i en kvantitativ 
studie. För att istället kunna undersöka kvaliteten i vår undersökning så har vi valt att tillämpa 
Gubas och Lincolns (1984) metoder och termer. Dessa anses mer passande för just kvalitativa 
metoder än de klassiska begreppen “reliabilitet” och “validitet”. Guba och Lincoln använder sig 
istället av begreppet tillförlitlighet. Tillförlitligheten kontrolleras genom dess fyra underrubriker: 
överförbarhet, trovärdighet, pålitlighet och möjlighet att styrka och konfirmera.  
 
Vi är medvetna om att överförbarheten i en kvalitativ semistrukturerad studie generellt är lägre än 
om den endast skulle innehålla standardiserade frågor. Detta på grund av att följdfrågorna kan 
variera beroende på respondentens svar. Respondenternas svar skulle dessutom kunna variera vid 
olika intervjutillfällen och därför bli svårare att jämföra mellan varandra. Vi anser dock att vår 
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undersökning fortfarande har en hög grad av överförbarhet då våra metoder är förhållandevis 
enkla att reproducera, samt att vi genomgående förklarar hur vi har gått tillväga med studien 
(Bryman, 2011).  
 
Vi menar även att semistrukturerade intervjuer bättre hjälpte oss i vårt arbete, då vi ville ha 
möjlighet att kunna ställa följdfrågor som var mer specifikt riktade mot den enskilde 
respondenten. Till exempel när vi upplevde att vi ville få ett mer utvecklande svar eller en bättre 
förståelse av svarens innebörd. Den ökade förståelsen genererar då istället en bättre trovärdighet. 
En del av trovärdigheten i kvalitativa intervjuer handlar också om att tolka respondenternas svar, 
för att i så hög grad som möjligt förstå vad de menar. Vi kunde också stärka vår trovärdighet 
genom att läsa de artiklar som vi presenterat i den tidigare forskningen, vilket gav oss bättre 
förståelse för vårt forskningsämne och således ett bättre omdöme för fatta logiska beslut i 
genomförandet av studien. Vi förstår även att vår tolkning av den tillämpade teorin kan vara en 
påverkande faktor. Likaså att teorin till viss del kan begränsa oss i avsikten att förklara själva 
lärandet som fenomen, p.g.a. sina fasta förklaringsmodeller för en så pass komplex process. Då 
trovärdigheten i forskning också präglas av forskarens skicklighet att bedriva sin undersökning så 
bör vi även understryka att vi båda är amatörer inom forskningsväsendet (Bryman, 2011). 
 
För att förebygga att våra subjektiva uppfattningar skulle generera en snedvriden bild av 
respondenternas svar så valde vi att både tolka och transkribera datan gemensamt. Då vi är två 
som tar del av innehållet i datan så kan vi därför stämma av om vi är överens i tolkningarna av 
respondenternas svar. Dessutom kan vi resonera för att hjälpa varandra uppnå den förståelse som 
krävs för att kunna styrka och konfirmera innehållet i studien. Faktumet att vi är två som 
genomför studien motverkar också att subjektiva värderingar lyfts fram för starkt, då vi 
gemensamt måste sträva efter objektivitet även i våra egna värderingar. Vi inser dock att även 
ifall vi har arbetat för att uppnå en så hög objektivitet som möjligt så kan vi inte med säkerhet 
säga att vi omedvetet och oönskat har påverkat studien i någon grad (Bryman, 2011). 
 
Gällande pålitligheten i vår studie så har vi, som tidigare nämnt, avsikt att så fullgott som möjligt 
förklara våra tillvägagångssätt genom alla delar av forskningsprocessen, samt med en motivering 
för hur vi resonerat när vi kommit fram till våra beslut. Vi har även tagit hjälp av vår handledare 
som kritiskt granskat vårt arbete (Bryman, 2011).  
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5.8 Metoddiskussion 
Att vara medveten om metodens grundvalar och förutsättningar är viktigt för det konkreta 
genomförandet och för nyanserade resonemang av resultaten. Innan vi påbörjade datainsamlingen 
så reflekterade vi därför över metoden i sin helhet med avseende att medvetandegöra dess 
möjligheter och begränsningar.  

 
Valet av bekvämlighetsurval motiveras mot bakgrund av ett gott kontaktnät som passade in på 
den teoretiska kravbild som studien kräver. Däremot så är det ofrånkomligt att valet görs utifrån 
bekvämlighet och tillgång. Alvehus (2013) belyser, i sammanhang av bekvämlighetsurval, att lika 
personer tenderar att välja lika. På så sätt löper studien risk att endast återspegla en liten del av 
den tilltänkta populationen. Detta kan indirekt få en negativ påverkan på studiens resultat i mån 
av tillförlitlighet (Alvehus, 2013). I och med att studien dock genomförs under en tidsbegränsad 
period så kvarstår slutsatsen att bekvämlighetsurval är under omständigheterna det bäst lämpade 
tillvägagångssättet. I materialet som vi tillägnat oss så upplevde vi trots detta en stor spridning 
mellan företagens verksamhetsområden och således en mindre tendens för att agera lika. 
 
Den förberedande och praktiska intervjuprocessen genomfördes med stor omsorg, vilket ligger till 
grund för de resultat som framkommit. Dock utfördes två utav de sju intervjuerna inte under 
ultimata omständigheter, nämligen på distans. Det geografiska hindret för dessa två löstes med 
intervju över Skype, snarare än telefon. På så sätt minimerade vi risken att gå miste om något 
värdefullt kroppsspråk även om vi inte träffades direkt, vilket är en viktig faktor att ta i beaktning 
vid intervjuer enligt Bryman (2014). Ahrne & Svensson (2017) understryker att nackdelen med 
intervjuer genomförda över Skype är att de enkelt blir för formella, samt att de kräver ytterligare 
förberedelser. De poängterar dock att dessa former av intervjuer lämpar sig bäst när konkreta 
sakförhållanden hanteras, vilket våra intervjufrågor ligger inom ramarna för. Vår upplevelse var 
dock att en mer formell prägel lämpade sig bättre under dessa intervjutillfällen, då vi var i kontakt 
med bekanta.  
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6. Resultat & analys  
Denna del syftar till att synliggöra och analysera de resultat som studien erhållit. Resultatet 
utgörs av 3 huvudsakliga teman med sammanhängande underteman. Dessa teman genomsyras av 
Kolbs teori om erfarenhetsbaserat lärande, samt dess lärstilar, och beskriver entreprenörers 
tillvägagångssätt för lärande och utveckling inom deras respektive branscher.  

6.1 Det aktiva lärandet  
Detta kapitel behandlar hur respondenternas aktiva lärande gestaltar sig i organisationen, samt 
vilka tillvägagångssätt som passar dem bäst. Kolbs fyra lärstilar kommer att stå i centrum för att 
beskriva hur respondenterna bäst utvecklas. Detta kapitel syftar även till att besvara den första av 
studiens tre frågeställningar.  

6.1.1 Den entreprenöriella lärstilen  
Det erfarenhetsbaserade lärandets cykel mynnar, som tidigare nämnt, ut i fyra olika lärstilar (se 
figur 2). Utifrån de sju intervjuer som genomfördes kan vi konstatera att samtliga respondenter 
har en fot i vad Kolb (1984) beskriver som den ackommoderande lärstilen. Lärstilen 
karaktäriseras av personlighetsdrag som vi återfinner hos samtliga respondenter, exempelvis 
handlingskraftig karaktär, en hunger för nya uppgifter och en hög social kompetens. Lärstilen 
placeras mellan momenten konkret erfarenhet och aktiv prövning (Kolb, 1984). Nedanstående 
citat påvisar de likheter som finns till den ackommoderande lärstilen. För ytterligare beskrivning 
och definition på dess karaktäristiska drag, se punkt 4.2.4. På frågan “inom vilka situationer lär 
du dig bäst?” fick vi följande svar;  

 
“Jag lär mig bäst genom att pröva mig fram. Jag är väl lite halvt teknisk, men om vi säger såhär: Jag har aldrig 

byggt en hemsida förr och det var väl egentligen att jag bara satte mig rakt in i det och allt detta har väl varit ganska 
mycket learning by doing. Vi har väl gjort lite fel och misstag också. Man kan säga att vi egentligen bara har kastat 

oss rakt ut och så har det blivit lite fel, men sedan har det blivit rätt till slut också” 
 - R1 

 
“Ren praktik, genom att göra det. Jag har svårt att ta in information från en föreläsningen eller en bok om jag inte 

behöver göra den uppgiften direkt efteråt, när det inte kan kopplas an till någonting. Jag behöver ha att det realistiskt 
för mig och att jag ska göra det här och nu - då kommer jag att lära mig det, och sedan ska jag göra det också”  

-R6 
 

Ovanstående citat beskriver handlingskraftiga personligheter som trivs bäst med att arbeta 
praktiskt med konkreta uppgifter, vilket beskriver den ackommoderande lärstilen per definition. 
Genom att experimentera och testa sig fram till lösningen med en kreativ förmåga så når 
ackommodören optimal utveckling (Kolb, 1984). Men det var även fler respondenter som kunde 
antyda detta: 
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“Learning by doing. Jag är inte mycket för att läsa mig till lösningen, utan jag bara kör. Sen vet jag inte om det är 
bäst, men det passar mig bra. Det är en sak vad du läser i textboken, men en annan när du verkligen gör det. Bara 
för att du har läst någonting betyder inte det att du kan det, utan du måste faktiskt ha utfört det och luta dig tillbaka 

mot det.”  
- R5 

 
Ovanstående citat pekar tydligt på att respondenterna R1, R5 och R6 absolut inte är teoretiskt 
lagda i sin lärstil. Distansering gentemot teoretiska inlärningsmetoder samt en strävan efter 
praktiska situationer visar även tydliga karaktärsdrag från den ackommoderande lärstilen. 
Individer med denna lärstil stimuleras inte av passiva inlärningsmetoder, såsom t.ex föreläsningar, 
utan stimuleras bäst av att vara aktiv inom kontexten i fråga (Kolb, 1984).  

6.1.2 Den obefintliga rädslan - trial and error 
Individer med den ackommoderande lärstilen tenderar att närma sig problematiska situationer 
med ett “trial and error”-förhållningssätt. Fem av sju respondenter berättar att de någon gång har 
bedrivit företag eller storskaliga projekt som de, av olika anledningar, tvingades att lägga ner. 
Motgångar i dessa former har dock inte satt en negativ prägel på personerna i fråga, utan snarare 
gynnat dem i deras lärandeprocess. Genom dessa erfarenheter resonerar de kring hur det snarare 
har gjort dem starkare inför nya utmaningar, vilket är en essentiell del av ett gott 
erfarenhetsbaserat lärande. På frågan huruvida respondenterna någonsin har bedrivit ett företag 
eller ett projekt som följaktligen inte fungerade, och vilka lärdomar som kunde dras utifrån den 
situationen, fick vi följande svar:  

 
“Jag lär mig mest när det är på riktigt. Till exempel så kan jag inte sitta och testpodda och försöka lära mig en 

teknik, utan när det väl är på riktigt så kör jag bara. Sedan kan jag gå tillbaka och lyssna på det och se ‘dom här tre 
grejerna kan jag förbättra’”  

- R6  
 

“Jag skulle bygga ett länknätverk för hemsidor. Jag påbörjade det men sedan slutförde jag det aldrig. Men jag har 
ändå haft nytta av allting jag lärde mig på vägen. Till exempel sättet man strukturerar upp det. Och nu 2-3 år senare 
så visar det sig att jag kan ha nytta av det här länknätverket ändå. Så dels lär man sig på vägen och dels går det som 

en cirkel ibland och knyts ihop på något sätt”  
- R4 

 
“Jag försökte att lansera ett projekt inom samma område jag håller på med idag - psykisk ohälsa. Det projektet 

krävde dock ett stort idéellt engagemang från fler personer än mig, vilket gjorde att det inte fungerade i slutändan. 
Lärdomen från att det inte funkade är väl att jag fick ett kvitto på vad som behöver förbättras till nästa gång. Och 
visst är allt kontextbundet, men på så sätt kan man ta med sig den lärdomen till nästa gång man ska genomföra en 

idé. Det viktiga är att man faktiskt tar med sig den erfarenheten, och inte låter den besegra en”  
- R7 

 

28 



 

Ovanstående citat illustrerar hur Kolbs lärcirkel och det erfarenhetsbaserade lärandet kan te sig 
inom organisationens ramar. Det har inletts med en idé av att lansera ett nytt projekt (konkret 
upplevelse), följt av en reflektion över vad som krävs för att det ska bli verklighet (reflekterande 
observation). Detta övergår i sin tur till generaliserande abstraktion, vilket i detta fall innebär en 
förståelse för det koncept som har utvecklats och en reflektion över vad de hittills vet. Med detta i 
åtanke ska konceptet slutligen prövas i praktiken. Uppenbarligen var ovanstående exempel inga 
framgångssagor rent praktiskt (aktiv prövning), men desto mer framgångsrikt kan själva lärandet 
beskrivas som. R4 och R7 har tydligt lärt sig av erfarenheten och kan således ta med sig 
lärdomarna till nästa gång de ställs inför ett liknande scenario.  

6.1.3 Avvikelser i lärstil  
Fem utav de sju respondenterna uttryckte starkt att de genomgår bästa möjliga utveckling när de 
får närma sig lösningen på ett problem rent praktiskt, med en prägel likt learning by doing, alltså 
genom den ackommoderande lärstilen. De resterande två, R2 och R3, uttrycker dock att de 
utvecklas bäst med praktiska moment som en del av ekvationen, men att ytterligare förförståelse 
krävs för att närma sig problemet på bästa möjliga sätt. På frågan “kan du ge exempel på hur du 
bäst lär dig?” fick vi följande svar: 

 
“Jag gillar att läsa, då läser jag flera gånger och så gör jag mina egna anteckningar. Jag försöker jobba med 
inlärningstekniker som jag har fått från en podcast. Allting jag lär mig är ju baserat från nätet. Så när jag till 

exempel är intresserad av något ämne som jag känner att jag måste lära mig och utvecklas inom så måste jag först 
tänka ‘vad skulle jag behöva kunna för att slutföra en uppgift, gå vidare med företaget, eller komma med nya idéer’ 
och då letar jag bara upp auktoriteter inom området. Det kan vara via podcast, youtube, böcker. Så får man filtrera 

för det finns så mycket nu. Tricket blir inte att hitta information utan att välja rätt information”  
- R3 

 
Ovanstående respondents citat pekar tydligt på den konvergerande lärstilen. Individer med denna 
lärstil tenderar att tänka först och handla sen - i motsats till den ackommoderande. Konvergeraren 
förespråkar en struktur som utgörs av en jakt på information, med vetskapen om hur just den 
kunskapen ska användas i framtiden, helt enkelt en god förberedelse. Att först få den teoretiska 
bakgrunden och sedan agera utefter den passar dessa personer bäst. Lärandets verktyg är väldigt 
blandade, det kan vara allt från föreläsningar till litteratur och analyser. Det viktigaste är i 
slutändan att konvergeraren vet hur uppgiften ska lösas innan den praktiska lösningen kan börjas 
(Kolb, 1984). 
 
6.1.4 Balans mellan teori och praktik  
Hittills har vi konstaterat att majoriteten förespråkar ett lärande som utgörs av ett aktivt prövande 
i centrum. Däremot så favoriseras experimenteringen i olika grader. Att en individ tillhör den 
ackommoderande lärstilen behöver inte de facto innebära att man är motståndare till någon form 
av förförståelse till utmaningen man står inför. Nedanstående citat är exempel på hur 
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respondenterna har en fot i de olika lärstilarnas läger. Frågan handlar återigen om inom vilka 
situationer respondenterna lär sig bäst.  
 
“Det är när jag gör det praktiskt, när jag försöker göra det själv. Man kan läsa hur mycket som helst men ändå inte 
kunna det riktigt. När jag läser så känns det som att jag kan det, man läser det en gång också tänker man ‘det här är 
skitlätt och jättelogiskt’ men sedan när man tar bort boken, texten eller videon och ska göra det själv så har det inte 
förankrats på samma sätt. Så jag lär mig mest när jag försöker tillämpa kunskapen och då brukar det bli så att man 
sitter med både och. Så var det till exempel när jag lärde mig göra hemsidor från början, att jag satte mig ned och 
hade ingen aning om vad jag sysslade med, då läste jag igenom texten och sedan satt jag parallellt och gjorde den 

steg för steg, eller backade och googlade en liten detalj”  
-R4  

 
“I slutändan så lär jag mig nog bäst av att faktiskt göra något i praktiken. Men däremot så måste jag ha lite kött på 

benen på förhand också. Annars finns risken att man står där helt chanslös. Så en balans mellan påläsning och aktivt 
prövande är nog den ultimata balansen i mitt lärande. En balans mellan teoretiskt och praktiskt dvs” 

- R2  
 

R4 och R2 visar genom ovanstående citat spår av karaktäristiska drag från den assimilerande 
lärstilen. Personer med denna orientering har en stor uppskattning för instruktioner och 
bekantskap med grundläggande begrepp relaterat till problemet i fråga. På så sätt har denne fått de 
få hjälpmedel de behöver för att angripa lösningen rent praktiskt. Det ska dock påpekas att R4 
redan har placerats i den ackommoderande lärstilens fack. Detta leder oss fram till slutsatsen att 
det kan visa sig problematiskt att kategorisera individer svart på vitt angående vilken av de fyra 
lärstilarna som de präglas av. Tendenser hos en individ kan alltså återfinnas i olika lärstilar.  
 

6.2 Lärandets begränsningar 
Denna del syftar till att redogöra för de hinder och begränsningar som står i vägen för 
entreprenörernas utveckling och lärande. Som ensamföretagare kan bristande resurser, i mån av 
exempelvis tid och kunskap, problematisera särskilda mål för organisationer. Vad som utgör 
dessa inre och yttre faktorer, samt hur respondenterna handskas med dem, behandlas i följande 
delar.  
 
6.2.1 När kunskapen brister  
I och med att våra respondenter driver sina verksamheter på egen hand så finns det ingen personal 
med diverse expertisområden att ta hjälp ifrån. Samtliga arbetsområden måste således hanteras på 
egen hand, vilket kan ge upphov till att lärandeprocessen inom dessa försvåras. Men trots att 
entreprenörerna driver sitt företag på egen hand så upplever de ändå inte att de är ensamma. Vad 
som är extra anmärkningsvärt med nedanstående citat grundar sig i hur de kontrasteras mot vilka 
lärstilar de tidigare har kategoriserats inom. R4, R5 och R7 har tidigare uttalat sig tydligt om sitt 
handlingskraftiga tillvägagångssätt med en prägel av trial-and-error när de står inför utmaningar. 
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På frågan “hur går du tillväga när du upplever att du inte kan tillräckligt i arbetet?” fick vi 
följande svar, vilket snarare pekar på andra lärstilar.  
 

“Men det mesta finns ju online, du kan få så mycket information, och hittar du det inte online så hittar du det i en 
bok. Och youtube är ju också fantastiskt, nu sysslar jag ju till exempel med hemsidor och jag är helt självlärd och 

alla kan lära sig det här, kan du inte lära dig så öppnar du ett youtubeklipp med någon som visar steg för steg 
liksom. Så det är verkligen ingen konst längre att göra sådana saker”  

-R4 
 

“Då får man väl läsa på. Men jag hade föredragit om jag istället kunde fråga någon som faktiskt kan detta utefter 
egen erfarenhet. Teoretiska lösningar på egen hand är sista utvägen, jag vänder mig hellre till folk runtom mig. Jag 
litar i vanliga fall heller inte på att googla mig fram till svaret. Det är viktigare för mig att få bolla idéer med någon 

som är erfaren” 
- R5 

 
“Jag vänder mig till internet och försöker läsa på så mycket som möjligt. Jag är egentligen öppen för alla möjliga 

sätt, sen om det innebär att samtala med andra människor, läsa eller något annat, det spelar ingen roll. Så länge jag 
får ett svar på problemet så är jag nöjd”  

- R7 
 

Karaktärsdragen som går att tolka utifrån dessa citat pekar på en assimilerad lärstil. Ett klassiskt 
karaktärsdrag för individer med denna orientering är ett förtroende från experter som är insatta 
kring ämnet i fråga. De ägnar sig även åt egen forskning för att finna de svar som krävs för att 
lösa uppgiften i fråga, i det här fallet via internet. Detta strider uppenbart mot den 
ackommoderande lärstilen, vilket R4, R5 och R7 redan har blivit karaktäriserade av att ha. Denna 
motstridighet bekräftar den slutsats som drogs i föregående kapitel, nämligen att individer kan 
präglas av olika lärstilar i olika scenarion, och att karaktärsdrag från den ena lärstilen inte 
utesluter tillhörighet till den andra.  
 
Med grund i det erfarenhetsbaserade lärandet ställer vi oss också frågande till en del av de svar 
som vi har erhållit från respondenterna. Bland annat gällande huruvida de går tillväga när de inte 
känner att de har tillräcklig kunskap. Samtidigt som majoriteten påstår att de lär sig bäst genom 
att prova på eller att praktisera sina arbetsuppgifter så menar även de samma att de helst skaffar 
sig en förförståelse och samlar information innan de ger sig in i något nytt projekt. I många av 
dessa fall påbörjas lärandet då inte utifrån en konkret upplevelse, utan snarare från en idé eller en 
vision som inte förrän i ett senare stadie tillämpas i praktiken. Således kan det första steget 
“konkret upplevelse” i många fall bytas ut något man egentligen inte har erfarenhet av på så sätt 
att man har upplevt det själv, utan snarare något man till exempel har tänkt på, läst om eller hört. 
Vilket kan förstås utifrån Granbergs (2004) resonemang kring att den kronologiska ordningen av 
lärcirkelns fyra steg inte är absolut.  
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6.2.2 Det företagsamma hindret  
Tidigare i detta avsnitt berörde vi att brist på diverse resurser, såsom tid och personal, kan vara ett 
hinder för vidare utveckling av verksamheten, och i den utsträckningen även för lärande. Under 
intervjuerna kring detta tema ställde vi frågan ”har du någonsin haft en bearbetad affärsidé som 
du inte genomförde? Och isåfall, varför inte?”. Ett fenomen var att entreprenörerna på förhand 
upplever en otillräcklighet i genomförandet av en ny affärsidé och en känsla av att man inte 
kommer att klara av det. Bland annat fick vi dessa svar: 

 
“Jag har haft många idéer, men jag har alltid velat att det ska sluta i att jag ska vara min egen chef. Men mer 

konkret så har det nog varit för att jag har varit för feg”  
-R5 

 
“Jag har haft många affärsidéer som jag inte genomfört på grund av olika anledningar - brist på kunskap, brist 

på självförtroende och möjligheter av ekonomiska skäl”  
- R6 

 
Vi fick också se fler prov på anledningar såsom brist på kunskap och resurser, vilket R6 dessutom 
var inne på, men även brist på tid och motivation var anledningar vilka våra respondenter 
upplevde som inskränkande av entreprenörskapet: 
 
 “Jag har faktiskt haft en hel del. Jag tänker väldigt ofta på vilka idéer man skulle kunna genomföra. Det som hindrar 

mig är snarare att jag inte har tid. Tiden är dyrbar för det företaget jag driver i nuläget, det finns alltså inte 
tillräckligt med utrymme. Sen vissa ideér kan man ju inte genomföra helt själv. Vissa koncept kräver ytterligare 

personal, vilket också blir ett hinder.”  
- R3 

 
“Motivation. Ibland inser man att det kommer krävas väldig mycket jobb och samtidigt håller man redan på med 

någonting nu och sedan ska man bolla det med någonting annat, så det blir en prioritetsfråga Sedan antar jag väl att 
om man inte kan det och måste lära sig någonting nytt till exempel så blir det en stor tröskel att ta sig över och bara 
tanken på det kan medföra att det blir såhär ‘jag pallar inte’, ‘det är inte värt det’ eller ‘det kommer inte funka’ och 

då tappar man lite momentum kanske.”  
- R4 

 
R4 beskriver först hur tid och motivation påverkar dennes entreprenöriella anda men utvecklar 
även sitt svar genom att, liksom R6, poängtera hur bristen på kunskap blir en påtaglig faktor. 
Detta skulle kunna vara den i grunden gemensamma faktorn för samtliga respondenter. Om de 
skulle ha den nödvändiga kunskapen och vara medvetna om det så kanske de upplevda hindren 
inte hade begränsat dem i samma utsträckning. Dessutom kan vi utifrån dessa citat dra två 
gemensamma slutsatser för ovanstående respondenter. Inledningsvis kan vi konstatera att samtliga 
respondenter har diverse ursäkter som förklarar varför de inte har genomfört sina idéer. Men, i 
och med det så kan vi även konstatera att samtliga respondenter ständigt har en aktiv kreativitet i 
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förhållande till vilken riktning verksamheten kan röra sig i. Detta har vi identifierat att vara ett 
personlighetsdrag för entreprenörerna - att ständigt tänka kreativt och i nya banor kring sitt 
företagande.  

 
Ytterligare ett hinder vi funnit är att våra respondenter upplever att det svenska regelverket för 
småföretagare begränsar deras handlingsutrymme i avseenden av t.ex lön och anställningar. På 
frågan “Hur anser du att de regelverk/politiska företagsklimat som den svenska marknaden har 
kring företagande påverkar dig?” fick vi följande svar:  
 
“Det påverkar mig på så sätt att jag tar ut så lite som möjligt i lön i och med att vi har relativt låg bolagsskatt, på 22 
procent, men ska jag ta ut lönen så blir det totalt 50-60 procent som försvinner i skatt och när man är liten som jag 

är och helt egen så är det ju en väldigt stor del av kakan”  
- R4 

 
“Jag har för lite kunskap egentligen. Men det jag kan komma på är att det skulle kunna bli lättare att anställa. I 

dagsläget är det alldeles för dyrt”  
- R6 

 
Den här gången visar R4 och R6 på att det finns hinder för lärande som ligger bortom deras 
kontroll. Det vill säga i miljön som de verkar i snarare än inom de själva. Dessa begränsningar 
kan till viss del resultera i att lärandet avtar när företaget inte kan utvecklas i önskad takt. Genom 
dessa hinder så blir entreprenörerna begränsade i den mån att de inte fulländar lärcirkeln, med alla 
dess steg, då de endast får en hypotetisk förståelse (abstrakt generalisering) för fenomenet men 
inte kommer fram till att kunna tillämpa den (aktiv prövning). 
 
6.3 Praktisk hantering av arbetsområden 
Detta kapitel syftar till att redogöra för hur respondenterna upplever att deras olika kunskaper 
förvaltas till att täcka de arbetsområden som deras verksamheter utgörs av. De underrubriker 
(arbetsområden) som presenteras existerar dock i respektive verksamheter i olika utsträckning.  
 
6.3.1 Ekonomi 
Utav dem vi intervjuade så var det endast en utav dessa som inte tog hjälp av en revisor för det 
ekonomiska arbetsområdet. Trots att flertalet utav våra respondenter faktiskt har en utbildning i 
ekonomi i bagaget. Detta berodde till största del på att den finansiella aspekten slukar alldeles för 
mycket tid från kärnverksamheten, men även i några fall också en upplevelse av bristande 
kompetens inom området. Detta var dock det enda arbetsområdet där extern hjälp anlitades (s.k. 
outsourcing) i företaget. R4 visar på ett typisk svar för hur våra respondenter svarade kring frågan 
“Hur går du tillväga med företagets ekonomi?” 
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“Jag har outsourcat min ekonomi till någon annan som kan det bättre, så jag sysslar inte så mycket just med den 
biten. Jag jobbar ju med marknadsföring och marknadsför mig själv så det blir ju en väldigt stor det av det” 

- R4 
 

Ekonomin var också en kategori vilken respondenterna upplevde som en för vital del av företaget 
för att de skulle våga tillämpa någon form av “trial and error”-scenario kring. Konsekvenserna 
ifall något skulle gå fel här upplevs högre än i de flesta andra sammanhang. I och med att de 
därför överlåtit ekonomihanteringen till någon annan så sker heller inte mycket lärande inom det 
här arbetsområdet, då för många delar av lärcykeln faller bort.  

6.3.2 Juridik  
Många av våra respondenter upplevde att de inte hade tillräckligt med kunskap kring det 
regelverk som utgör det rådande politiska företagsklimatet som vi har på den svenska 
arbetsmarknaden. Dock så upplevde de inte heller att ämnet var lika påtagligt som vid exempelvis 
ekonomin, vilket innebar att ingen av våra respondenter har sökt extern hjälp eller rådgivning 
kring detta. 

 
“Det påverkar knappt längre, jag har blivit så pass van nu. Det varierar dock lite beroende på vilken typ av politik 

som har förts genom åren. Somliga regeringar har försvårat situationen för oss småföretagare, men de tidigare 
erfarenheterna kring det har lärt mig att hantera de situationer som uppstår i nuläget” 

- R2 
 
“Sverige har ett väldigt anti-företagsamt klimat enligt mig. Det finns oerhört mycket regler och lagar, och jag anser 
att det måste finnas en gräns. Man vänjer sig dock, så när man handskats med det ett antal gånger så lär man sig av 

erfarenheterna och kan ta det med tills nästa gång situationen uppstår”  
- R5  

 
Ovanstående citat illustrerar hur R2 och R5 har behövt handskas med juridiska ramverk, ett 
arbetsområde som de inte har någon som helst expertis eller förförståelse kring. Trots detta har de 
på ett aktivt sätt blivit självlärda genom att möta situationen gång på gång inom sina respektive 
verksamheter - och följaktligen ta med lärdomarna i fråga till nästa gång en likartad situation 
uppstår. Detta kan förstås som ett tydligt exempel av hur Kolbs lärcirkel kan te sig inom 
entreprenörernas vardagliga arbetsliv. Att lära sig och förbättra sin förmåga för ett särskilt ämne, 
gång efter gång som man ställs inför det. Respondenterna har på så sätt fullföljt de fyra stegen 
som lärcirkeln utgörs av. De har således erhållit en ny förståelse för de lagverk och regler som 
präglar arbetsmarknaden genom att reflektera kring och praktiskt handla mot dessa. 
 
Det bör dock påpekas att samtliga respondenters åsikter kring ämnet inte ligger helt i linje med 
ovanstående citat. Resultatet pekar snarare på att regelverkets påverkan varierar mycket på vilken 
bransch företaget är verksam inom. Flera av våra respondenter gjorde dock antydningar om en 
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önskan av ett mer tillåtande regelverk kring företagande då många upplever att deras 
entreprenörskap begränsas till viss del av den miljön de är verksamma i. 

6.3.3 Marknadsföring 
Det moderna företagets marknadsföring utspelar sig till väldigt stor del på sociala medier. Näst 
intill samtliga av våra respondenter är uppväxta med ett flitigt användande av just sociala medier, 
vilket har gett dem ett enormt försprång i hur marknadsföringen för deras verksamheter ska 
angripas. Detta arbetsområde anses således vara det område som enklast kan bemötas trots en 
frånvaro på formell utbildning inom ämnet. På frågan “hur går du tillväga med verksamhetens 
marknadsföring?” fick vi följande svar:  

 
“Såklart behöver vi marknadsföra oss själva, och det gör vi genom sociala medier. Den biten känner jag dessutom 

att jag har väldigt bra koll på, och det bottnar väl i att man har växt upp med ett ganska flitigt användande av dem”  
- R7 

 
“Marknadsföring sköter vi själva, trots att det finns intressenter som vill arbeta med oss.  

Jag använder mig av sociala medier, och det ägnar jag mig åt varje dag” 
- R5 

 
R7 och R5 påvisar tydligt att marknadsföringsaspekten av deras verksamheter inte är ett 
orosmoment. Det genomsyras tydligt att deras informella kunskaper kring ämnet ger dem en 
väldigt stadig grund att stå på. I och med att deras erfarenheter väger så tungt inom detta specifika 
område så skiljer sig situationen avsevärt från exempelvis hur det juridiska området bemöts, där 
erfarenheterna snarare behöver byggas på från noll vid inledandet av verksamheten. Expertisen 
kring sociala medier finns redan i bagaget, vilket således ger ett enormt försprång kring 
marknadsföringen.  
 

Vad gäller marknadsföring så lägger jag inte jättemycket pengar eller energi på det. De spelningar och gig jag får 
grundar sig helt enkelt på gamla meriter, eller via “word of mouth” från nöjda kunder. Det i sig anser jag är den 

bästa marknadsföringen. Sen kan man självklart driva kampanjer på egen hand via sociala medier som kompletterar 
det. Jag använder Facebook och Twitter i en liten utsträckning. Men, mitt företag är så pass etablerat inom min nisch 
att jag inte längre är i behov av någon aggressiv marknadsföring som nystartade företag driver på internet i dagens 
samhälle. De redskap fanns inte heller på samma sätt för 18 år sedan, då var man tvungen att göra sig känd genom 

just nöjda kunder och självklart via radio och tidningar.  
- R2 

 
Det ska påpekas att R2 är den äldsta respondenten med stor marginal, och påvisar även minst 
användande av sociala medier. Han poängterar visserligen värdet av det, och dess tillgänglighet 
och praktiska användning för ensamföretagare. Dock indikerar han inte att han använder sig av 
det på ett lika centralt vis som övriga respondenter gör. Ett resultat utifrån detta kan således tolkas 
som att yngre entreprenörer har ett stort försprång i anseendet av att marknadsföra sina företag 

35 



 

utan extern hjälp. Deras erfarenheter i mån av vardagligt användande och informella kunskap 
kring besläktade ämnen (sociala medier) är den huvudsakliga bidragande faktorn till detta resultat.  

6.3.4 Produktkunskap  
Stora andelar jobbar med förberedning av projekt, föreställningar, podcasts etc där mest fokus 
ligger på produkt. Det verkar till synes vara det personliga intresset som möjliggör utveckling, 
snarare än en utbildning som lagt grunden för framgången. En anledning till detta som vi fann var 
att respondenterna i stor utsträckning måste se en koppling eller ett syfte till en aktuell situation 
för att bättre kunna lära sig något nytt. Även de entreprenörer som arbetar inom det område som 
de är utbildade till upplever att den formella kunskapen inte har varit bärande för drivandet av 
deras verksamhet. På frågan “hur mycket nytta har du haft av dina tidigare utbildningar i 
drivandet av din verksamhet?” så fick vi bland annat följande svar: 

 
“Det har ju varit väldigt teoritungt. Visst har man utvecklat sina språkkunskaper och möjligtvis ett kritiskt tänkande. 
Men rent praktiskt så tror jag inte att utbildningen i sig har gett mig ett försprång i drivandet av verksamheten. I och 
med att det handlar mycket om en viss kreativitet, som vi inte alls lägger fokus på i själva utbildningen. Jag gör inte 

direkt en SWOT-analys på saker och ting så att säga…”  
-R7 

 
“Jag lär mig nog minst när jag bara sitter och läser och inte är intresserad. Eller när man inte ser varför eller hur 

man ska applicera det på verksamheten. Det blir omotiverat. Det är som när man gick i skolan och så hade man 
algebra, man fattade ju aldrig varför i hela friden man ska kunna det här, och så intalar alla en att ‘du måste kunna 
det här!’ men nej, det måste jag inte alls det. Kommer ni ihåg i skolan när man sa ‘du måste kunna stava, du måste 

kunna räkna, du måste kunna multiplikationstabellen’ och nu har alla iPhones och man behöver inte kunna 
någonting egentligen, alla hade fel! Man har gjort det här hoppet. Kan det vara bra att kunna? Absolut. Men det är 

inte ett måste”  
- R4 

 
Det formella lärandets bidrag har i dessa fall inte resulterat i konkreta handlingar/metoder som 
tillämpats i våra respondenters företagande, utan snarare till en generell ökad förståelse för 
samhälle och omvärld. R4 riktar även skarp kritik till sin upplevelse av skolväsendets metoder 
och till viss del dess relevans. Genom denna bild av formella utbildningar så kan man göra 
tolkningen att den ackommoderande lärstilen indirekt förkastas genom skolväsendets stora fokus 
på teoreti. Således verkar det som att respondenterna inte upplever att deras formella kunskap har 
varit ett hjälpmedel när det kommer till produktutveckling. 
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6.3.5 Kundkontakt 
Under avsnitt 6.1.1 kategoriserades merparten av studiens respondenter att tillhöra den 
ackommoderande lärstilen. Ett karaktärsdrag som härstammar från det är innehavandet av goda 
sociala kunskaper. Arbetsområdet kundkontakt och kommunikation kan således även förstås som 
ett område där informella kunskaper täcker upp för de kunskapsluckor som kan tänkas finnas i 
drivandet av ett företag. På frågan “hur sköter du organisationens kommunikation - upplever du 
att det finns några svårigheter i ämnet?” fick vi bl.a. följande svar: 

 
“Kommunikationen i sig är inget som jag tycker är särskilt svårt eller komplicerat. Så länge du är socialt kompetent 

kan du snarare förhålla dig till sunt förnuft, och kanske veta vilka kunder som behöver behandlas på det ena eller 
andra sättet”  

- R7  
 

“Jag tycker kommunikationen är en ganska trevlig del av verksamheten. Som egenföretagare måste du utveckla ett 
bra förhållande med dina kunder för att utvecklas, så man lägger ju manken till för att göra dem glada och nöjda. 

Det handlar till stor del om att vara social och glad, och självklart professionell. Sen ibland kan det ju uppstå 
svårare situationer, men det löser man. Lyckas man kombinera det jag nämnde och ha lite fingertoppskänsla så 

klarar man sig” 
- R5  

 
Ovanstående respondenter betraktar uppenbarligen inte kundkontakten eller kommunikationen 
som en av de större utmaningarna i drivandet av verksamheten. De betonar snarare att den biten 
vanligtvis är lättsam och trevlig ifall man har en stadig social kompetens att luta sig tillbaka emot. 
För att ha samma inställning till detta arbetsområde krävs möjligtvis en social personlighet - 
vilket vi redan har bekräftat att samtliga respondenter har.  

6.3.6 Bevakning av konkurrenter 
Nästan samtliga respondenter understryker det faktum att bevakningen av konkurrenter är ett 
viktigt steg i att utvecklas som egenföretagare. Detta beskrivs som en lärandeprocess vilken 
innefattar aspekter från Kolbs lärcirkel. På frågan “Tittar du mycket på konkurrenter? Kan du ge 
exempel på vad du lärt dig av dem?” fick vi bl.a följande svar:  
 
 “Ja, men det har vi väl ändå. I och med att vi försökte komma ut rätt mycket på sociala medier så vet vi att det är ett 
bra sätt att marknadsföra sig själv på. Där kollade vi lite på hur konkurrenterna gjorde, vad det var för content och 
vad det var för bilder som dom la ut och så försökte vi väl göra något liknande fast med vår touch. Och sedan 
försökte vi lägga oss rätt i pris, det var väl egentligen det som vi försökte konkurrera med”  

- R1 
 

“Ja, absolut. Jag ser regelbundet till hur de för sig på marknaden, både positivt och negativt. Utefter det kan man 
lära sig vad som kan fungera för min verksamhet också”  

-R5 
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“Det är en del av mitt jobb så jag tittar dagligen på konkurrenter. Dels så analyserar jag hur dom har jobbat med 

SCO, så det gäller både för mig själv men även den man jobbar för. Så jag tittar på konkurrenter hela tiden och snor 
deras idéer typ. Det är nästan grunden för sökordsoptimering, du tittar på dem bästa och härmar dem, sedan 

försöker du tänka lite utanför boxen och komma med egna idéer för att klå dem”  
- R4 

 
Bevakning av konkurrenterna är ett moment som tydligt illustrerar en process som innefattar 
samtliga steg av Kolbs lärcirkel. Beslutstagandet av att betrakta konkurrenter och absorbera deras 
tillvägagångssätt i diverse utföranden utgörs av den konkreta erfarenheten. Respondenterna 
beskriver vidare hur de för sig, och reflekterar följaktligen över hur de agerar, både i en positiv 
och negativ mening, vilket kan förstås som reflekterande observation. Nästa steg i processen blir 
således att resonera kring ifall konkurrenternas idéer och tillvägagångssätt kan appliceras på deras 
egna verksamheter, och på så sätt göra dem mer konkurrenskraftiga. Detta steget förstås som 
abstrakt generalisering. Avslutningsvis så har respondenterna gjort en iakttagelse och övervägt 
huruvida liknande, eller samma, koncept ska appliceras inom deras egen verksamhet. Beroende på 
deras beslut så verkställs det fjärde steget, aktiv prövning (Kolb, 1984).  

6.4 Sammanfattning  
Sammanfattningsvis så kan vi konstatera att nästintill samtliga respondenter placeras i facket av 
den ackommoderande lärstilen vid första anblick. Detta pekar på att respondenterna i fråga lär sig 
bäst och utvecklas till sin maximala potential när de får arbeta praktiskt och i viss mån 
experimentera sig fram till bästa möjliga lösning. Denna handlingskraftiga karaktär ligger 
troligtvis till grund för deras framfart inom sitt respektive företagande, trots den förekommande 
bristen på formell utbildning inom branschen i fråga. Det ska dock belysas att olika situationer 
kunde framkalla olika tendenser vad gäller lärstilar. Beroende på vilken utmaning en särskild 
respondent står inför så kan denne utstråla karaktärsdrag från olika lärstilar. Kategoriseringen blir 
på så vis problematisk när man definierar respondenterna. Individer kan alltså präglas av olika 
lärstilar i olika scenarion, och karaktärsdrag från den ena utesluter således inte tillhörighet till den 
andra. Det ska dock poängteras att den ackommoderande lärstilen genomsyrar respondenterna i 
största utsträckning. Det bör även påpekas att spår av den divergenta lärstilen återfanns inte i en 
tydlig utsträckning hos en enda respondent.  
 
Vad gäller den praktiska hanteringen av verksamheternas diverse arbetsområden pekar resultatet 
på att majoriteten av den kunskap som tillämpas har en informell prägel och härstammar från 
personliga erfarenheter. Den formella utbildning som respondenterna har tillägnat sig belyses inte 
vara avgörande eller central för bedrivandet av deras verksamheter. Vad gäller kärnverksamheten 
i respektive företag, så utgörs den nästan uteslutande av ett ämne som respondenterna brinner för 
- exempelvis podcasts, butiksverksamhet, musik etc. Respondenterna har således inte behövt 
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tillägna sig någon formell utbildning inom dessa områden, då deras passion och motivation har 
varit tillräcklig i strävandet framåt. De arbetsområden som har utgjort större hinder och där 
entreprenörerna har brustit i mån av förkunskap var juridik och ekonomi. De juridiska aspekterna 
har respondenterna lärt sig att handskas med genom ett erfarenhetsbaserat lärande, medan de 
ekonomiska angelägenheterna har hanterats med extern hjälp.  
 
Slutligen kan här konstateras vilka erfarenheter och förutsättningar som krävs för att nå framgång 
inom entreprenörskap. Det är tämligen orädda individer som har disciplinen att lära sig av sina 
misstag, snarare än att se sig besegrad av dem. Det i kombination med breda erfarenheter och en 
framåtsträvande och social personlighet så saknas bara en god affärsidé för att ha en god chans att 
lyckas som entreprenör.  
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7. Diskussion 
I följande avsnitt redogörs och diskuteras vår studies resultat i förhållande till den tidigare 
forskningen som presenterats. Vidare diskuteras studiens bidrag till forskningsfältet, samt dess 
begränsningar. Avslutningsvis följer förslag på framtida forskning. 

 
Sammanfattningsvis har vi konstaterat att den typen av lärande som bäst gynnar den typiske 
entreprenören är den som kan omsättas i praktiken. Under kapitlet tidigare forskning (punkt 3.3) 
belyser bl.a Cooper et al. (2004) och Ramsgaard et al. (2016) att detta perspektiv även råder bland 
studenter i skolväsendet, vilka inriktat sig mot entreprenöriella utbildningar. Forskningen kring 
ämnet menar i stora drag på att den teoretiska dominans som utbildningsplaner vanligtvis utgörs 
av inte möjliggör ultimata förutsättningar för lärande. Visserligen har de teoretiska aspekterna ett 
värde, vilket forskarna även betonar, men att samspelet mellan teori och praktik måste vässas 
förblir deras huvudsakliga poäng. Med det i åtanke kan vi konstatera att åsikten är, bland såväl 
studenter som yrkesverksamma, att betoningen på det teoretiska lärandet sätter det praktiska 
lärandet i skuggan i för stor utsträckning. Detta sätter till synes en press på entreprenörerna att 
lära sig av praktiska erfarenheter väl ute i arbetslivet, då mycket av deras tillägnade kunskap från 
skolväsendet inte är tillräckligt förankrad i konkreta och verkliga situationer. Respondenterna har 
således blivit tvungna att ta till diverse erfarenheter och informell kunskap för att tillgodogöra sig 
tillräcklig kompetens i bedrivandet av sina verksamheter. Resultat i enlighet med detta 
karaktäriserar i mångt och mycket kärnan av de respondentsvar som erhållits från denna studie.  
 

7.1 Entreprenörskapets förutsättningar  
Schoon och Duckworth (2012) diskuterar kring vad som krävs för att axla ett entreprenörskap. I 
deras mening formas de huvudsakliga förutsättningarna kontinuerligt under uppväxten, från 
födsel till 16 år. Dessa förutsättningar bottnar i sju olika komponenter, varav vi har identifierat tre 
vilka belysts som viktiga även för våra respondenter - allmänt självverkande, sociala färdigheter 
och intresse för arbete. Då resterande fyra komponenter till stor del behandlar aspekter som berör 
familjen och dess förutsättningar har vi inte kunnat göra några kopplingar kring det. Vi har heller 
ingen vetskap om respondenternas sociokulturella förutsättningar sedan barnsben, vilket leder oss 
till att behöva förbise Schoon och Duckworths resterande fyra aspekter. Vi kan åtminstone göra 
jämförelsen av att en kombination av de tre ovanstående utgör en personlighet som är 
framåtsträvande, ambitiös, socialt kompetent och besitter ett särskilt driv som möjliggör 
utveckling i arbetet. Dessa aspekter beskrivs inte per definition i Kolbs lärteori, men har dock 
många karaktäristiska likheter till vad Kolb benämner som den ackommoderande lärstilen, vilket 
majoriteten av vår respondenter kategoriserades till i första hand. Detta kan förstås som att våra 
resultat i viss mån stämmer överens med Schoon och Duckworths bild av vad som krävs från en 
person för att vara kapabel till att bedriva egen verksamhet. De övriga fyra komponenterna som 
Schoon och Duckworth nämner är familj och social status, föräldrar som förebild, 
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entreprenöriella kompetenser vid barnsben och erfarenhet av arbete/arbetslöshet. Anledningen 
till att vi inte valt att ha med dessa är för att vi ställer oss kritiska till att exempelvis uppväxtens 
prägel i mån av föräldrar som förebilder exempelvis skulle spela en lika stark roll i huruvida 
entreprenörerna blir framgångsrika eller ej. Vi anser även att deras ramverk saknar den, enligt vårt 
resultat, viktigaste aspekten för ett framgångsrikt entreprenörskap, nämligen en orädsla för 
eventuella misslyckanden i sitt arbete som entreprenör.  
 
Detta leder oss vidare till diskussionen kring det svenska företagandets nedgång och vad dess 
existens kan bottna i. Respondenternas begränsningar och hinder gällande utveckling och lärande 
kopplat till verksamheten pekar på två huvudsakliga faktorer - ett stramt juridiskt regelverk som 
bromsar den tilltänkta utvecklingen och en generell tidsbrist. Dessa faktorer ligger till grund för 
varför just våra entreprenörer inte har vidareutvecklat ytterligare idéer. Om vi däremot ser till den 
svenska befolkning i allmänhet och det resultat som GEM-undersökningen har bidragit med 
framkommer att anledningarna som hindrar eller begränsar människor från att starta eget företag 
skiljer sig från de handlings- och utvecklingsbegränsningar som denna studie kunnat identifiera. 
Som tidigare nämnt i GEM-studien har 40% av den svenska befolkningen mellan 18-64 års ålder 
någon gång haft en bearbetad affärsidé men inte genomfört den p.g.a en rädsla att misslyckas, då 
deras självbild är att de inte är tillräckligt kvalificerade för att bedriva företag. Detta i sin tur 
bäddar för den situation som det svenska företagandet befinner sig i. Resultatet från vår studie 
redogör således för en form av vägledande uppmuntran för individerna som befinner sig i valet att 
starta eget företag eller ej. Inledningsvis bör gemene man beakta det faktum att brist på formell 
utbildning nödvändigtvis inte är ett hinder för ett framgångsrikt företagande. Med rätt 
personlighet, driv och förmåga att lära sig utav sina erfarenheter så kan det räcka hela vägen, och 
om således inte blir utfallet är det av yttersta vikt att individen reflekterar över varför det inte 
fungerade. Utifrån detta kan individen dra lärdom från konkreta situationer och verkligheter och 
således åstadkomma ett erfarenhetsbaserat lärande. 
 

7.2 Kunskapsformernas varierande värde  
Genom denna studie har vi även kunnat tyda ett bakvänt scenario, nämligen att den formella 
utbildningen och kunskapen anskrivs ett till synes högre värde än den praktiska kunskapen. Den 
formella kunskapen återges i dagens samhälle närmast som en inkörsport och förutsättning för att 
vidareutvecklas i sina arbetskunskaper, arbete och karriär. I vår studie antyds därför paradoxalt 
nog närmast ett motsatt mönster. Respondenterna ur denna studie målar snarare upp en bild av att 
den kunskap som i realiteten förefaller vara av värde för deras vidareutveckling i arbetet och 
kunnande är det praktiska lärandet och arbetskunskapen. Den formella kunskapen tar sig således 
endast en form som visar på anställningsbarhet, snarare än kompetens, vilket heller inte är 
relevant för den kategori människor som våra respondenter utgörs av. I ljuset av detta så kan man 
även resonera kring varför det svenska företagandet har avtagit de senaste åren. En anledning 
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skulle kunna vara det som Davies (2008) är inne på när han påvisar att i västvärlden så har man 
gjort en skarp distinktion mellan lärande och arbete, där lärandet ses som en alltför formell 
process. Att individer som går med affärsidéer och aldrig fullföljer dessa kan bero på det som vi 
tidigare var inne på, nämligen att individerna upplever att de inte inte är kapabla till uppgiften, 
p.g.a. exempelvis bristande högskolepoäng. Även här har våra respondenter bevisat motsatsen då 
en stor del av dessa ägnar sig åt arbete som de inte är formellt utbildade inom. En åtgärd för att 
minska arbetslösheten i vårt samhälle skulle exempelvis kunna vara att hjälpa individer som har 
haft svårt med anpassningen till skolväsendets former att istället genom praktiska medel tillägna 
sig de kunskaper som krävs för att för att bli sin egen arbetsgivare och entreprenör. 
 
Vi kan även ställa oss frågande till i vilken grad respondenterna faktiskt är medvetna om hur de 
lär sig bäst. Kan en orsak till att många respondenter kände till det klassiska uttrycket “learning 
by doing” bidragit till att de således tror att det är det optimala sättet att lära sig på för dem? Detta 
berör det ämne som Davies (2008) också diskuterar när han menar att individer sällan har 
kännedom om sitt erfarenhetsbaserade lärande. Delvis kan det dock ske automatiskt, men för att 
utnyttja dess fulla potential så krävs det först att man medvetandegör lärandet. Man behöver också 
ta sig tid för att reflektera kring detta, och tid var en resurs som många av våra respondenter 
upplevde som en bristvara. I vårt resultat kan man se vissa tendenser till detta då respondenterna i 
några fall påstår att de lär sig bäst på ett sätt som kan karaktäriseras av en viss lärstil och på 
nästkommande frågor utge sig för att ha drag som påminner om andra lärstilar. Men att våra 
respondenter pendlar mellan lärstilar skulle också kunna anknytas till teorins begränsningar att 
greppa ett så pass komplext fenomen som lärandet är.  
 

7.3 Digitaliseringens möjliggörande av självlärande 
Slutligen återstår diskussionen kring ifall digitaliseringen i någon mån kan ligga till grund för 
möjliggörandet av det självlärande som denna studie behandlar. Faktum är att nästan samtliga 
respondenter använder sig av internet i sitt lärande. De påpekar både direkt och indirekt att 
internet ligger till grund för problemlösning och genom det även lärande. Den enda respondenten 
som inte är uppvuxen under internets framfart, R2, är också den enda som inte betonar dess unika 
värde i utvecklingen av verksamheten, i viss mån tillsammans med R5. Resterande respondenter 
använder det istället som sin främsta kunskapskälla, inte minst vad gäller hanterandet av 
marknadsföring på sociala medier. Tillgängligheten av kunskap kring företagande och allt vad det 
innebär är numera enorm genom just internet, vilket kan tros ligga till grund för det sjunkande 
anseendet av en eftergymnasial utbildning hos respondenterna. I och med att entreprenörerna 
agerar som sina egna arbetsgivare har de sedermera inget syfte i att påvisa ett examensbevis för 
arbetsgivare, vilket i vanliga fall hade gett dem en större chans att entra arbetsmarknaden. 
Visserligen kommer det alltid att finnas yrken som kräver formella utbildningar, och där 
självlärandet med hjälp av t.ex. internet inte berättigar specifika kompetenser och licenser. Dock 
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kan slutsatsen dras att lärosätens traditionella monopol på särskilda expertiser har avtagit i takt 
med digitaliseringen, vilket har möjliggjort ett självlärande för den enskilde individen och 
entreprenören.  
 

7.4 Förslag till vidare forskning  
Denna studie har bidragit med kunskap kring hur svenska entreprenörer agerar på 
arbetsmarknaden och fyller till synes företagsmässiga kunskapsluckor med hjälp av informell 
kunskap och ett erfarenhetsbaserat lärande. Resultatet erhåller således ett viktigt budskap av stor 
samhällsrelevans, då delar av den svenska befolkningen undviker att starta företag p.g.a. deras 
upplevda brist på kunskap. Liknande forskning uppmanas vidare i större skala, då ett urval på 
enbart sju respondenter är problematiskt för att kunna påstås vara generaliserbart. Ytterligare 
fördjupning uppmanas även till att studera den paradox som framkom ur studiens resultat, 
nämligen värdet av det praktiska och egenproducerade lärandet över det formella lärandet. 
Således föreslås här att vidare studier bör ägnas åt att bättre synliggöra och etablera en mer allmän 
acceptans för den informella kunskapen och lärandet som sker i yrkessammanhang. På så sätt 
skulle mer kunskap kunna tas tillvara och möjligen en jämvikt mellan informell och formell 
kunskap kunna komma till stånd i en framtid. På så sätt kan även en bredare bild ges av hur 
yrkesverksamma personer tillägnar sig och kompletterar sin kunskap i ett växelspel mellan 
formellt och informellt lärande. Dess samverkan betonades i denna studie men krävde 
uppenbarligen mer omfattande belägg för att synliggöras och förstås i största möjliga 
utsträckning.  
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Bilaga 1: Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 

1. Vad ägnar sig ditt företag åt? 
2. Hur skulle du definiera din arbetstitel? 
3. Hur länge har du drivit ditt företag? 
4. Har du drivit företag innan? 

- Isåfall, hur många och inom vilka branscher?  
5. Har du någonsin haft en bearbetad affärsidé som du inte genomförde?  

- Isåfall, varför inte? 
6. Hur ser din utbildningsbakgrund ut?  

 
Regler/rutiner: 

7. Kan du ge exempel på hur en arbetsdag ser ut?  
8. Vilka olika praktiska arbetsområden existerar inom ditt företag? 
9. Hur går du tillväga med dessa? (fråga del för del) Ex: 

- Ekonomi  
- Marknadsföring 
- Juridik 
- Kundkontakt 
- Produkt/tjänst 
- Anställningar 

10. I vilken utsträckning arbetar du med respektive arbetsområde? 
- Vilka delar blir mest/minst centrala i företaget? 
- Vad tänker du om prioriteringarna? 

 
11. Hur anser du att de regelverk/politiska företagsklimat som den svenska marknaden har 

kring företagande påverkar dig? (måste man kunna mycket om detta? Skatter, LAS mm) 
- Hur det påverkar ditt sätt att arbeta? (Hinder/möjligheter) 

 
Lärande: 

12. Kan du ge exempel på när haft en idé och hur har du gått vidare med den för att den skulle 
bli verklighet? 

13. Tittar du mycket på konkurrenter? 
- Kan du ge exempel på vad du lärt dig av dem? 

14. Har du haft projekt inom ditt företag som du lagt ned?  
- Varför? 
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- Kan du ge exempel på vad du lärde du dig av den erfarenheten? 
15. Kan du ge exempel på hur du bäst lär dig? 
16. Kan du ge exempel på de situationer som du upplever du att du lär dig mest på? 

- Minst?  
17. Hur går du tillväga när du upplever att du inte kan tillräckligt i arbetet? 
18. Hur mycket nytta har du haft av dina tidigare utbildningar i drivandet av din verksamhet? 

- Kan du ge exempel på vilket sätt? 
- Finns det något/några arbetsområden som formell kunskap har visat sig vara 

betydelsefull? 
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