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Sammanfattning 
 

I denna studie kommer vi att forska om entreprenörskap. Vi går igenom vad som kännetecknar en 

entreprenör och vad som skiljer en entreprenör från en vanlig företagare. Olika entreprenörer skapar 

olika produkter i olika branscher.  

 

Vi har avgränsat oss till de mest framgångsrika entreprenörerna för att se vad som krävs för att bli 

en framgångsrik entreprenör. Det är personligheten bakom företaget som har idéerna och driver 

företaget framåt. Vi kommer att studera denne framgångsrike entreprenörens drivkrafter, egenskaper 

och psykologi.  

 

Vidare kommer vi att använda teori om entreprenören och jämföra det med vår empiri. Empirin är 

framtagen för att få en verklighetsuppfattning av ämnet. Vi kommer att intervjua en framgångsrik 

entreprenör och göra direkta jämförelser till teorin. Vår entreprenör är Bert Karlsson. Vi har valt 

honom för att han passar in som entreprenör i vår studie. Bert är en framgångsrik entreprenör som 

har en speciell personlighet som ger honom mervärde i hans utövande som affärsman. Hans 

personlighet är även väldigt tvärtemot den jantelagsmentalitet som finns i Sverige och det innebär 

att det finns väldigt många olika uppfattningar om honom som person. Han är ett bra exempel på en 

person som lyckats utan att vara som jantelagen beskriver, därför blir han intressant. 

Vi kommer även att använda färdiga intervjuer för att sammanställa en grund för vår empiri och 

även ett föra ett samtal med honom för att höra hans åsikter. 

 

Mot slutet kommer vi att diskutera lösningar till vår problemformulering. Vi kommenterar hur vi 

tänker och våra antaganden bygger på våra jämförelser mellan vår teori och empiri. 
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Abstract 
 

In this essay we will handle the concept entrepreneurship. We will point out the meaning of being 

an entrepreneur and what separates him from a common business man. Different entrepreneurs do 

make different products depending on the market it takes place. 

 

We have chosen the most successful entrepreneurs to see what it takes to be a successful 

entrepreneur. It´s the personality behind the company that holds the idea and makes the wheels spin. 

We will study this successful entrepreneur, his motive powers, his good quality's and his 

psychology. 

 

Along the study we will use a lot of theory about the entrepreneur and compare this to our empirical 

fact. The empirical fact is developed to put the subject into a true understanding. Our essay is based 

on Bert Karlsson, an entrepreneur that suits well in this study. We will use existing interviews to 

compare it to the theory. We are also going to have a conversation with Bert Karlsson to hear his 

opinion. 

 

At the end we will answer the question of how to think and react to be a successful entrepreneur. 

We will comment how we think and how our assumptions will be based on our comparing between 

theory and empirical fact. 
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1. Inledning 
 

Efter att vi författare har läst en mängd kurser inom det företagsekonomiska området har vi börjat 

fundera över vad som gör att företag blir framgångsrika kontra inte framgångsrika. Hur affärsidéer 

skapas och utvecklas till framgångsrika företag alternativt dränker hela det egna kapitalet. Vissa 

företag är små i begynnelsen och ökar därefter med explosionsartad takt. Vissa företag löper på och 

vidare utan direkt tillväxt. Företagen kan skilja sig åt vad det gäller påverkan av branscher och 

marknader. Vad vi kommer att studera i denna studie är människan bakom företagsidén. 

Entreprenören som skapar företag i nytänkande och framgångsrika banor. 

 

1.2 Bakgrund 
 

Det finns många olika människor med olika perspektiv på hur de vill starta och driva ett företag. 

Det finns olika entreprenörer inom olika branscher. De flesta har olika egenskaper och har olika 

mål. Vi vill studera intressanta mönster hos framgångsrika entreprenörer som startar och driver 

företag. 

 

1.2:1 Problembakgrund 

 

Vi uppfattar att människor i Sverige har skapat en generell myt om småföretagande och 

entreprenörer. Vi vill undersöka hur ”myten om den gode entreprenören” egentligen förhåller sig till 

vad teorin säger och hur ”goda” de mest framgångsrika entreprenörerna i Sverige faktiskt är. Vi 

anser att entreprenörskap som begrepp har mynnat ut i en ny betydelse. Begreppen är inte längre 

vad det brukade vara. Vi anser att många framgångsrika entreprenörer utnyttja folket till sin 

vinning. Det är folket som i slutändan gör den enskilde entreprenören framgångsrik. Man kan som 

entreprenör använda smarta trick och mycket list till att fånga folkets uppmärksamhet. 

 

1.3 Problemformulering 

 

Vi vill undersöka om:  

 

 Hur skapas den verkliga framgången bland kreativa entreprenörer? 

 Går det att lära sig att bli en framgångsrik entreprenör? 

 Är dessa framgångsrika entreprenörer förebilder för allmänheten? 

 Är en god entreprenör en framgångsrik entreprenör? 

 Kan man vara en god entreprenör och samtidigt få världen som lekplats? 

 

1.4 Syfte 

 

Vi kommer att ta del av teori om den ”gode entreprenören” och undersöka om det finns olikheter 

mellan teorin och Bert Karlsson. Vi ska undersöka och utvärdera om teorin blivit föråldrad och med 

hjälp av utvald entreprenör ifrågasätta och undersöka dagens entreprenörer och deras grunder till 

framgång. Vi vill visa att entreprenörer som struntar i status och prestige skapar sig en 

företagsamhet som lönar sig. 
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1.5 Avgränsning 

 

Vi vill ifrågasätta ”myten om den gode entreprenören” genom att undersöka entreprenörer i Sverige 

som börjar i fattiga förhållanden, och är uppriktiga och kontroversiella. Vi anser att entreprenörer 

skiljer sig åt när de har olika ekonomiska startpositioner. Vi kommer inte att undersöka de som är 

rika från början utan bara de som går in i företagsvärlden med fattiga förhållanden.  

 

Det finns entreprenörer som skapar en produkt och en bra vara säljer sig självt. Vi kommer att 

undersöka de entreprenörer som får en dålig vara att bli framgångsrik med hjälp av list och knep. 

Det är personligheten själv bakom entreprenören som vi anser att det är intressant att undersöka. Vi 

kommer att belysa entreprenörens personlighetsdrag och drivkrafter till framgångsrik 

företagsamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

2. Metod 
Under denna del kommer vi att berätta vilka metoder vi kommer att använda oss av när vi 

framställer vår studie. Hur vi har gått till väga för att bemöta teori och verklighet. Vi fastställer 

även på vilket sätt vi har valt att tolka vår teori och empiri. 

 

2.1 Angreppsätt 

 

Vi kommer att använda teori och jämföra den med entreprenörers åsikter och prestationer. Vi 

använder oss av biografier och vetenskapliga artiklar, för att hitta mönster inom de frågor vi vill ha 

svar på. Vi väljer ut en intressant entreprenör och intervjuar denna för att skapa oss en så korrekt 

bedömning som möjligt. Vi använder myter om entreprenören för att bevisa motsatsen genom 

fältstudie och annan empiri. 
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2.1:2 Teori 

 

Vi har använt litteratur som behandlar entreprenörskap. Böckerna bearbetar teori om 

entreprenörens: 

 

 Bakgrund 

 Rötter 

 Psykologi 

 Medvetenhet 

 Drivkraft 

 

Vi har studerat dessa och skapat oss en bred uppfattning om entreprenörer och entreprenörskap som 

begrepp. 

 

Utöver dessa har vi gått igenom uppslagsverk, både äldre och moderna för att se hur begreppet har 

utvecklats genom tiden. Detta har vi gjort för att få en uppfattning om hur samhället har utvecklat 

sin syn på entreprenören och entreprenörskapet. 

 

2.1:3 Intervju 

 

Vi har som mål att intervjua en framgångsrik entreprenör för att få ett relevant perspektiv. Denna 

entreprenör skall vara en kontroversiell person med framgångsrikt affärssinne. Med intervjuer att 

luta oss på söker vi mönster till teori och annan empiri. 

 

Vi har studerat Bert Karlsson och kommer senare att intervjua honom. 

 

2.1:4 Biografi 

 

Vi kommer att läsa Bert Karlssons självbiografi för att få oss en bakgrund av personen och komma 

med relevanta frågor som gör att vi kommer djupare in på livet hos denna entreprenör. 

 

Bert Karlsson självbiografi heter: Entreprenören Bert Karlsson – Mitt liv som Bert 

 

2.1:5 Tidigare studier 

 

Vi har letat efter studier inom entreprenörskap på sökmotorer på internet utan att hitta något 

liknande. Detta leder till att vår uppsats utgör en början till vidare forskning om ny kunskap och nya 

teorier. Utöver detta kommer slutsatsen i vår uppsats bli unik och mer intressant. 

 

Vi tror att detta är ett pionjärarbete och är bara en början på någon större. Det vi tycker är intressant 

med forskning är att om man börjar dra i en tråd så börjar verkligheten nystas upp, man fortsätter 

dra i tråden och ingen vet vart det slutar. Vilket medför att det forskas i nya banor. 

 

 

 

 

 

 



10 

 

2.2 Kunskapsteoretiskt synsätt 

 

Vi kommer att bearbeta dessa källor samt vrida och vända på dem för att skapa oss en uppfattning 

med målet att hitta lösningar på vår problemformulering. Vi använder olika angreppssätt på olika 

källor vilket innebär att vi har olika metoder för att tolka teori, verklighet och fältstudier. 

 

 

”Att tänka vetenskapligt är komplicerat, det kommer alltid att kunna kritiseras av omgivningen men 

någonstans måste man börja”      

    (Thurén 1991:7)  

 

Det enda vi vet är vetenskapen söker efter sanningen och att vetenskapen ständigt går framåt. Vårt 

mål med studien är att forska och bidra med ny vetenskap med nedanstående metod. 

 

2.2.1 Positivism och hermeneutik 

 

Positivismen har sina rötter i naturvetenskapen där man betraktar och undersöker experiment samt 

kvantitativa mätningar med den utgångspunkten att säker kunskap är stöttepelaren. (Thurén 

1991:14)  I detta fall gällande denna studie har vi ingen säker kunskap och kommer därmed inte gå 

in mer på positivismen. 

 

Hermeneutik förklaras som en tolkningskonst, utgångspunkten är att för att förstå verkligheten, 

måste man leva i den och förstå hur betraktaren upplever den. (Thurén 1991:45) 

 

Efter att ha studerat denne entreprenör har vi fått insikt i hur han handlar och tänker. Eftersom vi 

själva är intresserade av ämnet och har funderingar kring entreprenörskap, vågar vi använda denna 

tolkningsmetod. Med andra ord kommer vi använda hermeneutiken som metod då vi kan lita på vår 

tolkning. 

 

2.2.2 Induktion och deduktion 

 

Detta är två metoder för att dra slutsatser. Induktion bygger på ens empiri medan deduktion bygger 

på logik (Thurén 1991:19,23). Vi kommer använda denna metod för att dra slutsatser. Utifrån vår 

empiri om denna entreprenör och jämförelse med teori kommer vi att dra generella slutsatser som 

bygger på induktion. 

 

2.2.3 Induktiv sanning 

 

En induktiv sanning kan förändras efter tiden ju mer vetenskapen bidrar och av andra påverkningar 

(Thurén 1991:19).  Vi måste markera att vår undersökning baseras på svenska entreprenörer under 

svenska förhållanden med påverkan av kultur, politik, folkmängd och sist men inte minst svensk 

jantelag. Exempelvis har USA och Japan inte samma synsätt på en entreprenör just med orsak till 

ovannämnda faktorer. Våra induktiva slutledningar och slutsatser bygger på förhållanden kring de 

svenska premisserna. 
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2.3 Reliabilitet 

 

Reabilitet är att få mer trovärdigt underlag för att dra korrekt slutsatser (Thurén 1991:22).. Vi har 

använt oss av reabilitet genom att använda olika teorikällor och olika källor till empiri som leder till 

en mer korrekt slutsats. 

2.3:1 Deduktion 

 

Deduktion innefattar att man drar logiska slutsatser som betraktas som giltiga om dem är logiskt 

sammanhängande (Thurén 1991:23). I vår studie kommer denna metod bli för strikt för oss att 

använda då logiken inte har den precisionen i våra undersökningar. 

 

2.3 Förförståelse 

 

En förförståelse för något krävs för att kunna förstå och sätta sig in i hur något är. Utan förförståelse 

kan vi inte förstå någonting.(Thurén 1991:53)  

 

Allt vi upplever tolkar vi som någonting och hur det skulle kunna vara. Vår förförståelse kan leda 

oss fel men med rätt förförståelse ger det oss bättre insikt. I Detta sammanhang och studie bedömer 

vi oss vara så pass pålästa att vår förförståelse är på rätt spår. 

 

2.3:1 Paradigm 

 

Människor på jorden använder sig av olika paradigm vilket bygger på olika ideologier och 

vetenskapliga åsikter. Dessa människor har svårt att förstå varandra eftersom de tänker 

olika.(Thurén 1991:72) Som tidigare nämnt har vi avgränsat oss på svenska premisser och har inte 

avsikt att jämföra flera paradigmen med denna då forskningen kommer bli missvisande på grund av 

olikheterna. Olikheterna ger oss missvisning eftersom det finns olikheter i värderingarna i de olika 

samhällen vi befinner oss i.(Thurén 1991:100) 

 

2.4 Datainsamling 

Vi samlar in data på olika sätt för att i studiens begynnelse få ett så brett område som möjligt att 

utvärdera.  

 

2.4:1 Primärdata 

 

Våra primära källor är intervjuer med Bert Karlsson och Svante Brunåker, prorektor och föreläsare i 

entreprenörskap på Högskolan i Gävle, dessa lägger grunden för uppsatsens datainsamling.  

 

 

2.4:2 Sekundärdata 

 

Vi kommer att ta del av befintliga redan gjorda intervjuer med vår utvalda entreprenör. Detta 

kommer främst att utgöra våra sekundärdata i den mån vi anser passa utformningen av vår uppsats. 

Entreprenörens självbiografi är även sekundärdata. 
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2.5 Kvalitativ 

 

Inom vårt område och genomförande av vår studie har vi begränsat vår undersökning till enbart 

kvalitativ metod. Vår kvalitativa metod består därmed av intervjuer med vår utvalda entreprenör 

och en föreläsare i entreprenörskap på Högskolan i Gävle. Vi anser oss vara pålästa och initierade i 

ämnet och vill därför inte använda oss av några kvantitativa metoder som förstår vår precision. Med 

andra ord så är detta en kvalitativ studie. 

 

2.6 Källkritik 

 

Genom våra intervjuer får vi direkt information till vår studie, dessa kommer vi inte att ifrågasätta 

då det är intervjupersonen forskningen handlar om. Självbiografierna kommer vi att behandla 

likadant som intervjuerna. 

Däremot kommer vi använda artiklar som eventuellt inte kommer att överensstämma med svaren på 

vår intervjuade entreprenör. Under studiens analysdel kommer vi att diskutera detta. 

 

Teorin kommer att skilja sig beroende på författare och vi kommer att behandla ett stort antal olika 

böcker för att skapa oss en möjlighet att vara kritiska. Skillnaderna på synsätt och definiering i 

teorin kommer vi att diskutera under studiens gång. 

 

Sammanfattningsvis kommer vi vara reflekterande och vara kritiska vad gäller olika teorier men vi 

kommer att ta del av alla baserat på den metod vi använder oss av. 

 

2. 7 Genomförande av undersökning 

 

För att få kontakt med vår utvalda entreprenör började vi med att skicka ett mejl till honom på hans 

hemsida, i hopp om att han skulle vara intresserad av att vara med i vår studie och ställa upp på 

intervjun. 

 

Vi befarar att han inte läst mejlet eller inte brytt sig om det. Därför har vi tagit med det i vår studie 

för att visa hur det kan gå till när man vill få tag på en entreprenör. 

 

Nedan följer vårt mejl till Bert Karlsson: 

 

 

Hej Bert! 

 

Jag och en vän skriver examensarbete om entreprenörskap. Vi läser tredje året till ekonomer på 

Högskolan i Gävle. Vi har inriktat oss på din personlighet som exemplarisk framgångsrik 

entreprenör, och ställer den mot befintlig teori.  

 

Vi skulle vilja ha med några kommentarer från dig i vår studie. Därför undrar vi om du vill ställa 

upp på en intervju. Frågorna kommer att handla om vad du tycker om strategier, tankesätt, 

jantelagen, och myten om "den gode entreprenören". Vi har för avsikt att ställa oss mot befintlig 

teori då vi tycker att den möjligtvis är föråldrad.  

 

Avsikten med vår studie är att visa att företagare som du driver Sverige framåt. 

 

Vi ser upp till dig som företagare och ser fram emot att få kontakt med dig. 
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Vi kommer mer än gärna på besök till dig i Skara men vi uppskattar även en telefonintervju. 

 

Är du intresserad så bokar vi gärna ett möte eller en telefontid med dig så snart som möjligt. 

 

Vänliga hälsningar/  

 

Mark Nidefelt & Carl Adam Andersén 

 

 

 

Efter detta mejl har vi inte fått något svar. Vi fortsatte med vår studie utifrån den övriga empiri som 

fanns. Vi ringde honom konstant under 4 dagar utan att nå honom på något telefonnummer. Studien 

skred mot sitt slut och vi kände att det räckte med det som fanns att tillgå men kände att det vore 

intressant med ett uttalande från Bert om vår slutsats. Efter några dagar fick vi tag på honom och 

fick ett uttalande av honom. 

 

 

2.8 Val av entreprenör 

 

Vi har valt att fördjupa oss på bara en entreprenör och en kvalitativ undersökning på grund av att vi 

inte hade tid och utrymme att gå djupare in på fler än en entreprenör och detta medför att inte heller 

kunde vi studera eventuella samband mellan könen i frågan. Vilket egentligen skulle vara intressant. 
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3. Teori  

 
Under denna del kommer vi att bearbeta ett flertal böcker som behandlar entreprenörskap. Vi 

börjar reda ut begreppet och entreprenörskapets grunder för att senare gå in på djupet då det gäller 

entreprenörens drivkrafter och psykologi. 

 

 

Begreppet entreprenör är taget från franskans entreprende. Det finns många olika definitioner som 

förklarar begreppets innebörd. Vissa tycker att det knyts samman med företag och andra står fast vid 

att det är en egenskap hos en person. Det finns många olika drag som kännetecknar entreprenören. 

Under en kurs på högskolan i Gävle tog vår föreläsare fram ett par ord som han vägt samman och 

som han tycker speglar entreprenörens egenskaper. (Johan Gaddefors, 2009) 

 

Dessa är:           

 

1. Söker aktivt information – hungrig på kunskap 

2. Detaljkunskap – konstnärlig, medveten 

3. Tar radikala steg – inte rädd för att göra fel 

4. Personlig identitet – att växa själv 

5. Helhetssyn – tydlig bild av läget 

6. Utvecklar i små steg – börjar alltid i liten skala 

7. Besatt av sin verksamhet – ”jobbar dag och natt” brinnande intresse 

8. Självständig – envis och gör det på eget vis 

9. Tar tillfällen i flykten – mottaglig för tillfälligheter 

10. Tar hjälp av andra – kan lära och stjäla idéer 

11. Omvärderar snabbt – om något inte fungerar lämnar man området 

 

Vad som är intressant är att dessa egenskaper är paradoxala, dessa motsäger varandra. 

Entreprenören ballanserar således dessa egenskaper utefter hans karaktär. (Johan Gaddefors, 2009) 

 

Det finns två olika liknelser som ska hjälpa en att förstå skillnaden i kreativitet hos olika 

personligheter. I detta exempel ska våra personligheter lösa en uppgift. (Johan Gaddefors, 2009) 

 

Entreprenören – öppnar kylskåpet och lagar det han kan få ihop. 

Vanlig person  – skriver inköpslista, mäter, räknar och köper in det han behöver. 

 

Det finns forskare som studerat mönster hos olika framgångsrika entreprenörer och i och med dessa 

studier försökt att förstå grunden till varför de är så framgångsrika. Ofta får man gå tillbaka och titta 

på hur individens uppväxt har sett ut och vilka förutsättningar han haft. Då det gäller både 

möjligheter och begränsningar. De mönster forskare fick fram medförde en konstruerad bild av en 

generell entreprenör med standardiserad bakgrund. Denna individ ska ha haft en annorlunda relation 

till sina föräldrar, en svår uppväxt, med förlust av anhöriga och avsaknad av fadersgestalt. I och 

med detta ska individen inte låta sig underordnas av auktoriteter. Individen är rastös, beslutsam och 

är aldrig nöjd med det han presterar. Det kan sammanfattas som individens kamp mot omgivningen. 

En entreprenör som denna har svårt att fungera i hierarki och sociala system vilket tvingar honom 

till att driva och ha kontroll över sina egna företag och system. Om man jämför en entreprenör och 

en vanlig ledare menar Landström att ledaren satsar på att komma in i en organisation och på ett 

naturligt sätt arbeta sig uppåt i hierarkin. Entreprenören däremot känner sig fången och begränsad i 

systemet och vill enbart slita sig loss.(Hans Landström 2005:61) 
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3. 1 Begreppsorienterad forskning 

 

Det har länge diskuterats kring den ultimata definitionen på entreprenören. Det finns många teorier 

kring hur man skulle kunna se på begreppet men ingen vågar sig på att uttrycka sig med full 

säkerhet. En del författare vågar sig på att beskriva liknelser så att man ska förstå entreprenörens 

drivkrafter och bakomliggande tankar. För att man ska förstå entreprenören så kan det vara bra och 

titta på hans personliga egenskaper. Landström skriver att det finns ett begrepp som kallas ”locus of 

control” som innebär i vilken utsträckning entreprenören vill ha kontroll över sin situation. Då antar 

vi redan att entreprenören själv vill kontrollera sin situation, medan andra människor faller offer för 

en given situation som de inte kan påverka. (Hans Landström 2005:59) 

 

3.2 Psykoanalytisk orienterad forskning 

 

Forskare inom denna metod anser att man lättast förstår en individs beteende genom att fokusera på 

individens inre drivkrafter. Dessa inre drivkrafter läggs i ett tidigt stadium i livet. Landström skriver 

om olika teorier då inom denna metod som beskriver drivkrafter som ett resultat av erfarenheter i 

tidig ungdom. Då denna kännetecknas av en olycklig familjesituation eller olika former av 

psykosociala problem vilket medför att individen får svårt att fungera i grupp och får en avvikande 

personlighet. Individen ska ha svårt att fungera i allt för strukturerade miljöer och kan inte acceptera 

underlägsenhet bland auktoriteter. Landström påpekar att detta må gälla en liten del av alla 

entreprenörer och att resten som inte berörs lämnas utanför denna metods forskning. (Hans 

Landström 2005:60) 

 

3.3 Psykologiskt orienterad forskning 

 

Landström skriver att det är svårt för forskare att dra några definitiva slutsatser kring entreprenören 

eftersom hans motiv inte är konstant över tiden. Då hans personlighet medför att han med enkelhet 

kan ändra sitt beteende och byta mål och verksamhet. Detta medför att forskningsområdet blir 

ohanterligt stort. Vad man istället får fokusera på är då entreprenörens egenskaper och drivkrafter. 

Tydliga mönster tyder på att många entreprenörer har föräldrar som också är entreprenörer. Dessa 

har ofta hög utbildningsnivå och är företagsam. Han har ett högt prestationsbehov och tar inga 

större risker. Han tar kontroll över sin egen situation och bestämmer det som händer runt omkring 

honom.(Hans Landström 2005:63) 

 

Entreprenören väljer yrke och uppgifter utifrån sin självtillit. Han går bara in för något om han 

bedömer sig själv att klara av det. Detta medför att individer med hög självtillit har fler alternativa 

karriärvägar. I unga år skapar entreprenören förebilder genom att ta efter sina föräldrar, därefter när 

han går in i vuxenlivet söker individen ständigt efter nya förebilder. Landström tar upp teorier om 

hur skolans påverkan av individerna ger dem möjlighet att bejaka deras entreprenöriella sida. Lärare 

i skolor bör uppmuntra till eget tänkande och initiativtagande. Detta ska med andra ord öka 

individers självtillit.(Hans Landström 2005:63) 

 

Landström markerar att entreprenörer ofta balanserar sina idérika och riskbedömande egenskaper. 

Med andra ord medför det att entreprenören sällan har enbart ett företag utan flera för att expandera 

i flera branscher men också för att sprida sina risker. Dessa entreprenörer kan kallas för 

”portföljentreprenörer”.(Hans Landström 2005:64) 

 

 



16 

 

3.4 Entreprenörens äventyrsresor 

 

Vi tänker oss att en turist åker på semester för att besöka främmande miljöer. Turisten åker till sitt 

semestermål via flygplan och när han väl är där bemöter han den nya kulturen med erfarna guider. 

När han kommer hem igen är han jättenöjd med sin resa. Entreprenörens semestermål är detsamma. 

men istället för flyg väljer han att resa dit på oprövade vägar och besöka ställen som ingen vet något 

om. Entreprenören utmanar och gör själva resan till ett äventyr. Genom ständiga överraskningar, 

hinder och insikter skapar han ny livserfarenhet. Likaså som olika reskamrater reser ihop reser även 

äventyrliga entreprenörer tillsammans.(Johannisson 2005:265)  

 

Livserfarenhet är erfarenhet man får allt eftersom man lever. Ju äldre man är desto mer 

livserfarenhet får man. Entreprenören däremot ser livserfarenhet som en process som kan 

påskyndas. Erfarenheter kan man bara få genom att göra saker. Ju mer saker man gör och upplever 

desto mer livserfarenhet blir det. Entreprenören har förutfattade hypoteser och förväntningar på hur 

framtidens utfall ska bli men han bemöter framtiden med stor öppenhet och iakttar händelser 

allteftersom verkligheten avslöjas.  Han tar heller inga egna initiativ som påverkar 

utfallet.(Johannisson 2005:266) 

 

En entreprenör bygger sin vision genom att tolka eller konstruera en verklighet åt sig själv. Utifrån 

denna vision skapar sig entreprenören en uppfattning om hur han skall kunna realisera en framtida 

verklighet för att nå sina mål.(Johannisson 2005:100). 

 

Enligt Johannisson, är entreprenörskapet konstnärligt när det gäller att veta vad som rör sig i tiden, 

hur entreprenören bygger sin vision. Han har ett ”vet hur” om människors agerande och vad som 

följer av dessa. Entreprenören ser sig själv som del av den större helheten och genom små fragment 

av omgivningen bildar han en vision.  Entreprenörens roll möjliggör då även att genom förståelse 

för omvärlden kunna se den framtida helheten och kunna realisera efter denna. 

 

3.5 Entreprenörens utanförskap 

 

Entreprenören väljer att gå sin egen väg. I och med att han tar avstånd från hur andra människor 

generellt tänker utesluter han dem. På samma sätt utesluter människor entreprenören. Han avviker 

med avsikt att tänka annorlunda och omvärlden avviker då honom på samma sätt.  Så med andra 

ord innebär entreprenörskapet ett utanförskap mot omvärlden. Det kan ses både positivt och 

negativt utifrån vilket perspektiv man ser det från. (Johannisson 2005:308) 

 

Johannisson påpekar att entreprenörskap inte handlar om att finna affärsmöjligheter utan handlar 

mer om att hantera problem och att skapa livsmöjligheter. När man pratar personkemi säger 

Johannisson att processer av identitetsutvecklande är väl så viktiga som affärsutvecklande. 
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3.6 Entreprenörens psykologi 

 

För att förstå entreprenörens agerande måste man först försöka förstå personlighetsdragen. Frederic 

Delmar har forskat om Entreprenörens psykologi, hans summering av dessa personlighetsdrag är: 

 

1. Prestationsbehovet 

2. Lokalisering av kontrollen till det egna jaget 

3. Benägenhet att ta risker 

4. Tolerant gentemot oklara situationer 

5. Överoptimism 

6. Behov av självständighet 

 

Dessa drag kan användas för att beskriva en entreprenörs beteende. Dock är det svårt att förlita sig 

på grunden av dessa faktorer. Forskare tycker att det är svårt att enas om hur stor relevans dessa 

drag har mot hur entreprenören agerar. Dessutom förändras olika situationer i olika tider och olika 

branscher. Det är med andra ord svårt att ställa upp en gemensam referensram. Allt eftersom man 

forskar förändras miljön kontinuerligt och den teori och metoder som man lutar sig på förändras och 

blir föråldrad i relation till den moderna psykologin.(Frédéric Delmar 1997:22) 

 

Prestationsbehovet grundas genom möjligheten att få personlig tillfredsställelse över att ha 

förverkligat en idé. Pengarna fungerar således enbart för att mäta hur bra man har lyckats. Vad som 

är värt att säga om inre kontra yttre kontroll är att yttre kontroll innefattar slump och yttre faktorer 

medan inre kontroll som i detta fall innefattar att man själv påverkar resultatet utefter sitt eget 

beteende. Forskare har funnit korrelation mellan inre kontroll och Entreprenörer. Överoptimism 

kännetecknas av individens tro på framgång. Det finns dock inget direkt samband mellan 

överoptimism och entreprenörer. Många entreprenörer är överoptimistiska men det är det många 

andra som är också. Intressant är däremot risktagandet som uppstår när entreprenörer agerar. 

Individer med hög toleransnivå trivs i miljöer där de finner dem utmanande. Man kan då säga att 

individer med hög tolerans utsätter sig för situationer som innebär större risker än personer som vill 

känna sig säkra och inte ta några större risker. Behovet av självständighet kan beskrivas kort genom 

att entreprenören vill känna stor frihet, jämfört med folk i allmänhet.(Frédéric Delmar 1997:23) 

 

3.7 Intelligens 

 

Det finns många sätt att mäta intelligens. Det kan vara svårt att säga huruvida individens framgång 

påverkas av intelligens, och av vilken sort. Vad vi tycker är värt att nämna är att Delmar skriver om 

hur intelligens uppnås som en allmän kognitiv begåvning. Delmar skriver att ”intelligensen 

utvecklas med åldern tills mognad uppnåtts”. Med andra ord menar han att man inte kan mäta 

femåringar med femtonåringar. I förlängningen kommer då frågan när man blir mogen och om man 

utvecklas hela sitt liv, blir man någonsin mogen.(Frédéric Delmar 1997:49) 
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3.8 Entreprenörens grund 

 

Enligt Johannison finns det fyra grundelement som återkommer hos entreprenörer oavsett i vilken 

tidsepok de har agerat som entreprenörer (Johannison 1992:94). 

3.8.1 Marknad 

 

Det första elementet är ”marknaden”, här får entreprenören möjlighet att leva ut och möjliggöra sina 

planer. 

 

En marknad definieras exempelvis som följande: ”The set of actual and potensial buyers of a 

product” (Kotler och Armstrong, 1990).  

 

En entreprenör ser möjligheten att skapa marknader som ännu inte existerar. Entreprenören kopplar 

ihop sin vision med nuet och på så sätt finner möjligheter som ingen annan såg. Där ingen marknad 

ännu finns, bygger entreprenören upp den. Man kan säga att entreprenören skapar 

kunder.(Johannison 1992:102)  

 

Marknadsbegreppet utvidgas också av entreprenören när denne ser människan och inte 

konsumenten som utgångspunkt. Om människans behov sätts i centrum förändras förhållningssättet 

till marknaden, det blir ett mer vidgat innehåll (Johannison 1992:103). Man skulle kunna säga att då 

entreprenören ser sig själv som en del av den större helheten får denne en större förståelse för 

människan. 

 

Entreprenören skildrar sin verksamhet som om de konstant lever och tolkar på en marknad. Oavsett 

vilken marknad entreprenören agerar på är målet att tillfredställa marknadens behov (Johannison 

1992:103).  

 

Nedanstående citat är tagna ur intervjuer som gjort med olika kända entreprenörer (Johannison 

1992:94). 

 

”Man kan inte lura på dem här ungdomarna någonting som dem inte vill ha. Dem vet precis vad 

som är bra och vad som är dåligt. Jag har faktiskt lärt mig en del genom att lyssna på dem, studera 

dem lite i smyg” Carl Adam Nycop återger vad Topsy Lindblom, legendarisk nöjespappa på danspalatset Nalen i Stockholm 

sade om sin marknad. 

 

”Vi tog det som var en lyxartikel och förvandlade det till en behovsartikel. Då vi började tillverka 

vår nuvarande automobil fanns det få goda vägar i landet, bensintillgången var knapp och den tron 

var fast rotad hos allmänheten att en automobil var bäst som leksak för de rika. Vår enda förmån 

var frånvaron av förutfattade meningar.” 

           Henry Ford 

”Massor av kunder vet inte själva vad de vill ha och då är det säljarnas sak att försöka ta reda på 

den saken. Man måste ta reda på vad den som ska ha bilen skall använda den till och vilka i 

familjen som skall köra den. Man måste också föröska räkna ut vad kunden har råd med och se till 

att hitta bästa finansieringslösningen” 

           Lee Jacocca 

”Om du ska tjäna pengar måste du kunna gå in i problemen, verkligen ta tag i dem, vrida saker och 

ting rätt med järnvilja och samtidigt måste du vara flexibel. Du måste kunna hitta nya lösningar i 

varje situation.” 

           Refaat-El-Sayed 
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3.8.2 Handlingskraft 

 

Vidare beskriver Johannisson att ”handlingskraft”, eller förmågan att fatta beslut är det andra 

gemensamma grundelementet.  Handlingskraften är starkt kopplad till den planering som krävs, 

entreprenören anser att det inte går att undvika misstag genom att lägga ned mycket arbetet på 

planeringen. ”Handlingskraften åstadkommer nya handlingar, som kan visa sig vara misstag, men 

de ger nyttiga erfarenheter och förbättrar därför framtida” (Johannison 1992:95). 

 

En annan aspekt entreprenören har i åtanke vid planering är att planeringen i sig ständigt kräver 

ytterligare information för att agera och handla, det rätta och betydelsefulla tillfället för att agera 

kan därmed ha passerat (Johannison 1992:104). 

 

 
 

Ovanstående figur visar hur de entreprenörer Johannisson intervjuat fördelar sin tid när det gäller att 

handla, planera och att skapa sin vision. Det visar sig att entreprenören ogärna lägger tid på 

planering och lägger mer krut på handlingskraften. (Johannison 1992:124) 

 

”Det finns inget diskrediterande i ett ärligt misslyckande. Däremot är det diskrediterande att hysa 

fruktan för att misslyckas.” 

           Henry Ford 

 

”Jag tänkte: Vad gör jag ? Jag är sjuk, jag har hustru och tre barn att försörja. Jag åkte in till stan 

för att gå upp till socialbyrån men jag kunde inte förmå mig att gå in. Så mindes jag plötsligt att 

Roland Eiworth en gång erbjudit mig anställning inom underhållningen på Sveriges Radio. Jag 

ringde, dagen därpå hade jag ett jobb på underhållningsavdelningen.” 

           Stig Olin 

 

”Vi satte igång! ”Hela Sverige till halva priset!” Enklare kan det knappast sägas. Prissänkningen 

blev en succé!” 

           Jan Carlzon 
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3.8.2a Intuition 

 

Frågan som teorin ställer sig är hur entreprenören förklarar vad som gör att man handlar eller fattar 

beslut i rätt tid. Intuition har kanske med lång erfarenhet att göra.  

 

”När vi möter människor som verkar grunda en stor del av sitt agerande på intuition är det just inom 

verksamheter de har långt erfarenhet av. Om vi reflekterar över de situationer vi rör oss emellan, 

kommer vi att upptäcka att det är situationer vi inte kan så mycket om som vi känner behov av att 

begränsa oss till de viktigaste faktorerna, analysera dem rationellt och helst vara förberedda med 

inlärda rutiner som vi automatiskt kan tillgripa. Ju mer erfarna vi blir, desto oftare vågar vi släppa 

våra inlärda perspektiv och rutiner, liksom våra analyser, och istället pröva nya grepp. Kanske är det 

så, att först när vi behärskar nya tekniker och perspektiv kan vi släppa dem och utvecklas vidare. De 

fungerar som ett slags kryckor tills vi kan gå själva.”(Johannison 1992:104)  

 

Citatet ovan skulle kunna vara en förklaring till entreprenörens handlingskraft. 

 

”Intuition är att samla på sig massor av information; information måste vara underbygd.” 

          Börje Bengtsson, Oscar Jacobson 

 

3.8.3 Kommunikation 

 

Kommunikation är den tredje och kanske det viktigaste grundelementet. För att entreprenörens 

handlingar skall nå ut till marknaden kräver det att entreprenören kan kommunicera med omvärlden 

och förmedla det som han vill. Kommunikation är då även en förutsättning för att marknaden ens 

skall bli till. Johannisson menar att kommunikation och marknad är lika viktiga emellan dem som 

ledarskap är med kommunikation. Med andra ord, ”It takes two to tango”. 

 

”Tingsten ägde förmågan att uttrycka sig kristallklart och kraftfullt om ideologi, politik och 

litteratur. Hans polemiska journalistik byggde på grundligt genomförd argumentation. Det gjorde 

hans resonemang bestickande och övertygande.” 

          Carl-Adam Nycop 

 

”Om en arbetare vill säga något till verkstadschefen, måste han framföra sitt ärende genom 

förmannen, verkmästaren, avdelningsföreståndaren och alla ingenjörerna, innan det i tidens 

fullbordan kommer fram till verkstadschefen. Troligen tillhör vid den tidpunkten det han önskade 

tala om redan till det förflutna.” 

           Henry Ford 

 

3.8.4 Ärlighet 

 

Det fjärde och sista grundelementet är ärlighet. Det anses nödvändigt att människor ska stå vid sitt 

ord och inte ändrar sin utsago samt vara pålitliga. Att entreprenören anser detta vara viktigt är 

intressant då denne kräver att förändra sig varefter omgivningens förhållanden ändrar sig. Det som 

utmärker entreprenören är att han klarar av sådana förändringar och drar nytta av omständigheterna. 

Att entreprenören ibland behöver ändra sig kan tolkas som att denne ibland behöver erkänna att han 

haft fel eller kunnat göra något på ett bättre sätt. 
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Det är även viktigt att entreprenören kan lita på sina medarbetare, sina affärskontakter och att de i 

sin tur kan lita på entreprenören. Hyckleri i detta sammanhang anses vara ärlighetens främsta fiende 

och utgör ett hinder för förmågan till att kommunicera som ärligheten bidrar till. 

 

 

”Denna form av slugt manövrerande, som underviker öppna samtal med klara ord och besked, 

uppfattar jag som ytterst osympatiskt.” 

           Carl-Adam Nycop 

 

”Vi har lyckligtvis inte ärvt några traditioner och vi hålla icke på att grundlägga några. Om vi har 

någon tradition, är de följande: Allting kan göras bättre än de göres.” 

           Henry Ford 

 

3.9 Drivkraften 

 
För en handlingskraft behövs en drivkraft, en lust eller behov av att förmedla eller skapa något på 

en nuvarande eller framtida marknad. Entreprenören har ett prestationsbehov, det är viktigt för 

denna att utföra något ovanligt, inte vara en Svensson, och få ut något av det hela (Johannisson 

1992:126). 

 

Karlöf och Helin Lövingsson skriver i sin bok om teorier om att det finns lika många ljusa sidor hos 

entreprenören som det finns mörka. De menar att de egenskaper som får entreprenören att lyckas 

med sin framgång, i slutändan är de samma som bidrar till entreprenörens fall. Har man god 

detaljkunskap och kontroll på sin verksamhet leder detta entreprenörerna till framgång. I 

förlängningen menar då Karlöf och Helin Lövingsson att entreprenören klarar av att inneha samma 

kontroll då verksamheten expanderar och då blir han för stressad för att fortsätta verksamheten. I 

deras bok tar de upp tre olika former av motivation för att visa att det ofta kan vara en 

motivationsfråga. Dessa former av motivation är makt, relation och prestation. De som är 

maktorienterade vill dominera omvärlden. Deras drivkraft är inte att driva något mot ett mål utan 

enbart bestämma över situationen. Relationsorienterade människor har drivkraften att vara omtyckta 

och få det sociala samspelet att gå ihop. Den prestationsorienterade entreprenörens drivkraft är 

däremot enbart att prestera, vad det än gäller. I dagens läge påpekar Karlöf och Helin Lövingsson att 

prestationsorienteringen ökar globalt och då skälet till detta ligger i metakonkurrensen. Med 

metakonkurrens menas att resurser är ändliga och att man konkurrera om kunderna pengar och 

uppmärksamhet. (Karlöf och Helin Lövingsson 2007:101) 

 

”Från en punkt finns det inget återvändo. Det gäller att nå den punkten.” 

           Franz Kafka 

 

 

Drivkraften är för evigt, det betyder att kreativiteten måste vara bestående. En bra affärsidé är bara 

en affärsidé om människan inte kan realisera den och fullgöra sin vision. Entreprenören har 

förmågan att fullgöra sina affärsidéer. 

 

 

”Min kreativitet kommer till uttryck genom att jag går rakt på problem och finner lösningar” 

         Britt-Marie Skjöld, Kronborsten 
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Entreprenören ser heller inte problem som ett hinder, han välkomnar förändringar och ser 

möjligheten att göra något av den nya situationen. Tvärt emot vad en icke-entreprenör skulle ha 

gjort, även kallad administratör av Johannisson, denne försöker undvika förändringar genom 

kalkyler, budgetar och analyser.(Johannisson 1992:127) 

 

 

”När man är i en situation och tar chansen, då är det klart att något ordentligt kalkylerande blir 

det väl inte. Men den som misslyckas gör ju ingenting.” 

         Reinhold Gustafsson, Reinhold 

 

3.9.1 Intresset viktigt 

 

Intresset är grunden för att entreprenören ska kunna förena värderingar, mål och känslor. Om 

individen drivkraft att förvekliga sin idé ska uppstå måste han vara intresserad av området han 

agerar på. Intresset är därför direkt kopplat till känslan av glädje och potentiell framgång. (Frédéric 

Delmar 1997:34) 

 

 

3.10 Ett företag blir till 

 
Alla entreprenörer skapar sig sitt eget öde. Det är individen själv som måste starta sitt företag och 

då krävs det intention att utföra handlingen, med grund för intresset och den bestämdheten att 

faktiskt göra det. Individens intention påverkas av tre faktorer. Dessa är: 

 

 Attityder till beteende 

 Sociala normer 

 Upplevd kontroll över situationen 

 
       Figur: Entreprenörskap som ett planerat beteende 

 

Ju mer individen har av dessa tre faktorer desto högre intention har han för att utföra händelsen. 

Detta kan ligga som pyrande tankar hos entreprenören. Dock skriver Landström att det ofta krävs 
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utlösande externa faktorer för att entreprenören ska komma till skott. Dessa faktorer är ofta 

negativa. Det kan vara situationer som att inte trivas på jobbet, bli arbetslös, bli frånskild med mera. 

Alltså misslyckande på något sätt som bidrar till tryck på att förändra till det bättre. Det kan dock 

vara positiva händelser som utlöser händelsen. Dessa kan vara så enkla som att bli erbjuden 

samarbete med en kollega. (Hans Landström 2005:65) 

 

 

3.10.1 Tillväxtfaktorer i småföretag 

 

Av alla nybildade småföretag är det inte alla som expanderar till att bli riktigt stora och 

framgångsrika. Det finns olika faktorer som bidrar till att resultaten av företagen blir olika. Det 

finns många olika branscher vilket medför att det blir svårt att uttrycka sig konkret och definitivt. 

Generellt sätt menar Landström att det finns tre grundfaktorer som påverkar småföretagens 

utveckling. Dessa är: 

 

 

 

 Entreprenören – bidrar med positiv motivation. Hög utbildning och tidigare 

ledarerfarenheter bidrar till tillväxt. Företag som bildas av flertal personer 

tillsammans indikerar på att överleva längre och växa snabbare. 

 

 Företaget – små nybildade företag indikerar på att växa snabbare än stora och 

etablerade företag. Bolagsform har också betydelse med tanke på begränsade 

ägaransvar och så vidare. 

 

 Strategin – växande företag har ofta sponsorer och externa ägare som sponsrar 

företagen med kapital och kompetens. De är ofta marknadspositionerade och söker 

ständigt efter att hamna rätt på marknaden. 

 

Många småföretag vill heller inte växa. En förutsättning för att ett företag ska bli framgångsrikt och 

stort är att entreprenörens mål är just det. Av företag som växer är viktiga faktorer att de 

kontinuerligt förändrar och utvecklar. Företagets tillväxt beror till större delen av 

innovationsgraden. Bakom detta står entreprenören som har förmågan att upptäcka och exploatera 

nya affärsmöjligheter. Vad som är viktigt att påpeka är att som tidigare nämnt vill inte alla företag 

växa. Med andra ord medför detta att det är svårt att hitta teorier genom mönster om inte dessa 

mönster är rättvisa. Vissa mönster kan vara direkt missvisande.(Hans Landström 2005:115) 

 

Generellt sätt menar ändå teoretiker att man måste se tillväxt som nödvändigt. Först är företaget 

etablerat och verksamheten har säkra inkomster. Allteftersom tiden går har företaget bara två 

alternativa utfall. Om inget görs medför det till företagets nedgång. Man måste helt enkelt förnya på 

olika sätt för att företaget ska överleva. Man kan i stort sätt använda vilka medel som helst för att 

lyfta företaget. Finansiellt stora företag försöker ofta köpa upp sina konkurrenter så att de blir ännu 

större och har det till sin främsta styrka.(Björn Bjerke 2005:204) 
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3.10.2 Upptäcka affärsmöjligheter 

 

Landström tar upp teorier om hur en idé bli till en affärsplan. Det börjar således med en idé som 

sedan beprövas och resulterar i en affärsplan. Allteftersom individen etablerar sig på marknaden ser 

han hur han ska bemöta sina konkurrenter, ta hand om sina kunder och med företaget bemöta 

marknaden på bästa möjliga sätt. Man kan först utvärdera företagsidén då individen har testat idén 

till en färdig verksamhet. Först då ser han hur han kan förändra och förbättra verksamheten till att 

bli framgångsrik. En viktig faktor för att få tillgång till information är att sociala nätverk. 

Framgångsrika entreprenörer har förmågan att finna tillgångar till information. De upptäcker 

affärsmöjligheter utifrån de områden de besitter information inom. Informationen finns även ofta i 

tidigare kunskaper och med hjälp av kreativ tolkningsförmåga upptäcker entreprenören 

affärsmöjligheter som andra inte ser. Tidigare forskningsstudier menar att entreprenörer ofta 

utvecklar de områden som de har någon relation till, exempelvis föräldrars verksamheter eller 

tidigare arbetsgivares. Detta är en kognitiv förmåga att finna mönster och se nya affärsidéer på 

grund av tolkningsförmåga av ny information. Likaså menar Landström att vissa människor är mer 

kreativa än andra och att det handlar om att utnyttja sin fantasi, att se möjligheter istället för hot och 

risker.(Hans Landström 2005:67,68) 

 

3.11 En kompetent entreprenör, inre och yttre kompetens 
 

Entreprenörens kompetens anses vara den väsentliga delen av företaget för att företaget ska lyckas 

(Johannisson 1992:133). Johannisson delar upp kompetensen i två delar, den inre och den yttre 

kompetensfaktorn. 

 

3.11.1 Barndom 

 

Den yttre kompetensfaktorn handlar om att grunden till entreprenörens kompetens byggs upp under 

barndomen och växer sedan ju äldre personen blir i och med att denne skapar personliga nätverk, 

erfarenheter och kunskap.(Johannisson 1992:134)  

 

Att växa upp i en företagarmiljö där arbetet i är inbakat i fritiden kan livsstilen smitta av sig till 

kommande generationer. Det kallas tyst kunskap och avser att skapa sig en mening i en oklar och 

motstridig situation. Så här förklarar Johannisson det med ett citat.(Johannisson 1992:135) 

 

”Min far påverkade aldrig mig öppet att välja inriktning, men däremot blev jag manipulerad på 

många sätt t e x genom att kringgående eller lite diskret föras in i en beslutssituation. Och jag är 

övertygad om att han gjorde det så intressant som möjligt. 

        Gunnar Skoog, Skoogs företagsgrupp 

 

En annan viktig del är att barn som växer upp i ett hem där det är ekonomiskt dåliga förhållanden, 

utvecklar en stark vilja att ta sig ifrån situationen och lyckas i livet. Det kan med andra ord betyda 

för en entreprenör att han lyckas med sin vision. 

 

Det visar sig även att företag ofta är etablerade där företagaren har starka sociala band som kan 

förknippas med tidigare delar av livet (Johannisson 1992:135). 
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Att bejaka barnetjaget i sig är viktigt för entreprenören. Barn är leksamma och har inga direkta 

restriktioner i sitt beteendesätt än dem som de vuxna sätter för barnen. Som vuxen låser sig 

beteendet till det mer restrikta, det skall vara ordning och reda, detta hindrar djärvhet och 

spontanitet hos dessa människor.(Ericsson 2004:135) 

 

 

3.11.3 Teoretisk utbildning 

 

En teoretisk utbildning har visat sig att inte vara nödvändigt för att personen ska ägna sig åt 

entreprenörskap men generellt är utbildningsnivån högre hos entreprenörer än hos den övriga 

befolkningen. Vanligtvis är utbildningen inriktad på teknik eller ekonomi, något som har med 

entreprenörens vision att göra. (Johannisson 1992:136) 

 

Det har däremot visat sig att själva utbildningen i sig inte gör någon skillnad om entreprenören blir 

framgångsrik eller inte, kompetens skapar man sig snarare genom företagande. (Johannisson 

1992:136) 

 

3.11.4 Nätverk 

 

Nätverksrelationer är framgång. De entreprenörer som är duktiga på att använda sina 

nätverksrelationer har större framgång än de som inte har eller utnyttjar sina nätverk. En 

framgångsrik nätverksrelation skall innehålla, utöver fasta relationer, många lösa och tillfälliga 

relationer som kan utgöra språngbräda till nya relationer och möjligheter. Om ett nätverk saknar 

dessa kommer entreprenören att använda sig av samma kontakter och risken blir att dessa blir en 

flaskhals i utvecklingen.(Johannisson 1992:137)  

 

Nätverk med starka relationer utgör även ett bra bollplank där entreprenören kan få kritik angående 

de visioner denne har (Framtidsbygget 1995:15). Om man har sociala nätverk som är diversifierade 

får man relationer till ett stort antal olika människor. Multiplicerar man ihop alla dessa 

informationskällor kan entreprenören se mönster i systemen och tänka kreativt. Framgångsrika 

entreprenörer besitter således på information som andra individer inte har.(Hans Landström 

2005:67) 

 

3.11.5 Inre kompetens 

 

Den inre kompetensen innebär att personliga egenskaper som: visionär förmåga, kreativitet, 

förmågan att kommunicera, självtillit, ihärdighet, viljestyrka, naivitet, ödmjukhet, avsaknad av 

prestige samt intuition utgör grunden (Johannisson 1992:138). Vissa av dessa egenskaper har 

behandlats på andra ställen i teoridelen och tas inte upp här. 

 

3.11.6 Självtillit 

 

Entreprenörens självtillit, medvetenheten om vad han själv kan prestera utgör en viktig del i hans 

kompetens. Entreprenören söker ständigt möjligheter att utveckla denna. 

 

”Ledarskap kan man inte utbildas till, men man kan utveckla det genom en bra utbildning” 

         Reinhold Gustafsson, Reinhold 
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Saknar entreprenören den sakkunskapen om något kan den ersättas av hans självförtroende och att 

han känner att han verkligen kan klara av något. De flesta anser att man kan klara av något om man 

verkligen vill det.(Johannisson 1992:140) 

 

”Självklart är det denna, den okuvliga viljan att göra någonting som hela tiden driver på” 

         Richard Bark, Ystadoperan 

3.11.7 Naiv 

 

Johannisson menar att det krävs att entreprenören är lite naiv för att kunna vara skapande. Utan det 

vågar inte entreprenören ta några risker och utan risker kommer han inte kunna pröva om hans 

visioner fungerar. Misslyckanden kan även vändas till positiva erfarenheter.(Johannisson 1992:140) 

 

3.12 Entreprenören i samhällsutvecklingen 
 

Entreprenörskapet har funnits länge. Bakom så gott som varje nystartat företag finns det en 

entreprenör. I Sverige i början på 1900-talet byggdes det nya industrisamhället upp och förde med 

sig nya uppfinningar som förädlades. Entreprenörskapet och företagsandan blev en stark grund. 

(Hans Landström 2005:11) 

 

På senare tid har i vi i Sverige haft monopol inom vissa branscher. Dessa monopol kommer 

antagligen förändras med tiden eftersom konkurrensen från internationella länder trycker på. Det 

har även skett många förändringar vad det gäller teknologi och näringslivsstruktur. När Internet 

utvecklats har tillgången på information ökat avsevärt och svängarna i produkternas livscykler blir 

allt kortare. Förändringstakten i samhället ökar mer och mer vilket till sin följ innebär att 

entreprenörskapet får en viktig roll för att matcha samhällsutvecklingens efterfråga. Världen blir 

mer och mer svårförutsägbar. (Hans Landström 2005:12) 

 

3.13 Utbildning i entreprenörskap 
 

På senare tid har det blivit möjligt att gå ett program vid Malmö Högskola och Stockholms 

Universitet inom ämnet entreprenörskap. 

 

Som tidigare nämnts kan man inte lära sig entreprenörskap. Det anser även Björn Bjerke i sin bok 

”Förklara eller förstå entreprenörskap?”(Bjerke 2005:274). 

 

Istället anser Bjerke att en utbildning skall gå ut på att inspirera, uppmuntra och visa på möjligheter 

inom entreprenörskap. En slags uppfostran för kommande entreprenörer kan man kalla det. 

Utbildningen följer tre förhållningssätt som anses vara nödvändiga för att utge grund för en 

entreprenöriell potential: (Bjerke 2005:275). 

 

1. Världen är full av problem och möjligheter, vi ser alla delvis olika på dem. 

2. Det finns många spännande möjligheter och lösningar i vår verklighet. 

3. Jag vill vara med om att utnyttja och genomföra åtminstone en av dessa möjligheter och 

lösningar. 
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1 och 2 levererar genom att studenterna får umgås med människor som är mycket annorlunda än 

dem själva, 3 genom studiebesök hos företag samt att erfarna entreprenörer föreläser. 

Med annorlunda människor menas att personer med olika bakgrund och yrken samarbetar för att 

inte bara få exempelvis 10 stycken ekonomers uttalande om något. Föreläsaren skall ge en 

språngbräda och tänka att kan den personen så kan jag.(Bjerke 2005:276) 

 

 

3.14 Entreprenörens rykte 

 
Inställningen till företagande och entreprenörer har ändrats genom åren, tidigare ansågs de vara 

giriga och dåliga för samhället. Idag anses dem istället vara framtidens hopp, hopp och tillväxt och 

arbetstillfällen. Paddan har pussats och den blev en prins.(Framtidsbygget 1995:66) 

 

3.14.1 Jantelagen 

 

Något motsägelsefullt till vad som stod i boken Framtidsfabriken men som ändå slår igenom på en 

del ställen i Sverige är Jantelagen. Jantelagen har sitt ursprung i boken ”En flykting korsar sitt 

spår”. I boken är Jante den ort där man har ett speciellt synsätt på hur en människa skall vara. Lagen 

följer som sådan(Sandemose, 1933): 

 

Du skall icke tro, att du är något. 

Du skall icke tro att du är klokare än vi. 

Du skall icke tro att du är bättre än vi. 

Du skall icke tro att du vet mer än vi. 

Du skall icke tro att du är förmer än vi. 

Du skall icke tro att du duger något till. 

Du skall icke skratta åt oss. 

Du skall icke tro att någon bryr sig om dig. 

Du skall icke tro att du kan lära oss något. 

Denna lag medför att en människas självförtroende blir sämre och man känner sig tilltryckt. Det blir 

svårt att få utspel för sin kreativa sida och komma med något nytt. Jantelagen kväver 

entreprenörskapet. Effekten blir ännu mer märkbar om jag, människan i samhället, anser att  

dessa lagar gäller mig själv och jag dömer ut mig själv helt. (http://w1.866.telia.com/~u86600410/)(6) 

 

3.14.2 Den provocerande entreprenören 

 

Entreprenören som provokatör bryter mot den jantelag som finns i Sverige. Han uppfattas som 

irriterande av vissa och beundras av andra. Provokatören är lagbunden endast till vad som gäller 

ifrågasättandet av lagen, han bryter mot normer och regler för att samhället skall uppmärksamma 

detta och skaffa sig en uppfattning.(pdf-filsida143: länkat nedan) 

 

Provokatören är inte rädd för att ta för sig och ta upp plats, för provokatören är det en livsstil mer än 

ett sätt att vara. I tabellen nedan finner man de generella skillnaderna mellan en provocerande och 

en traditionell entreprenör.(http://www.kks.se)s. 153(4) 
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Samhällsentreprenören som lokal eldsjäl 

Insider i berört närsamhälle och 

skapar där mening och sammanhang 

i vardagslivet 

 

Sprungen ur en gemenskap – skapande 

lokal identitet där globala krafter mobiliseras 

i det lokalas intresse 

 

Använder media som spegling av närsamhällets 

pånyttfödelse 

 

Skriver om den gamla historien och skapar 

en plattform för traditionellt företagande 

 

Samhällsentreprenören som provokatör 

Outsider i samhället i stort och rubbar 

där existerande föreställningar och 

tankemönster 

 

Driven av personligt intresse – ständig 

utveckling 

av själv-/social identitet där lokala 

 

krafter får ge större egen global synlighet 

Ser media som ett universalverktyg för 

att nå sina mål 

 

Återanvänder historien för att ifrågasätta 

den samtida samhällsordningen 

Uppställning från (www.kks)(4) 

 

3.14.3 Den gode entreprenören 

 

I svenska akademins ordbok från 1925 kan det läsas under ordet ”entreprenant” att det är ”Det 

friska, entreprenanta arbetet som bryter egna banor”. 

 

En god entreprenör är med andra vad som följer enligt Stiftelsen Bolleks kriterier här nedanför; 

 

3.14.4 Årets Entreprenör 

 

Utmärkelsen Årets Entreprenör har tillkommit för att lyfta fram entreprenörskapet och dess 

betydelse för näringslivet i Sverige. Med utmärkelsen vill vi skapa förebilder och därigenom 

stimulera entreprenörsandan. En mycket viktig grundsten i arbetet är att de som kan komma ifråga 

för utmärkelsen arbetar på ett verkligt seriöst sätt så att tävlingen aldrig kan ifrågasättas. Målet är 

att finna värdiga, entreprenöriella "idealtyper" i enlighet med de kriterier som fastställts och som 

beskrivs nedan. 

 

 

Kriterier 

 

Följande fyra kriterier för en god entreprenör ligger till grund för utmärkelsen(Stiftelsen Bollek): 

 

1. En sann eldsjäl med stor uthållighet och handlingskraft 

Entreprenören ska ha en djup övertygelse om huvudproduktens/tjänstens och företagets 

förträfflighet. Kandidaten ska med sin obändiga tilltro framgångsrikt ha övervunnit svåra 

motgångar eller problem, gärna med nya idéer och metoder. Där andra ger upp inför svårigheter 

känner entreprenören en utmaning och ser en spännande möjlighet. Tålamod ska betraktas som en 

dygd och envishet ska i detta avseende inte ses som en nackdel. Den entreprenöriella gärningen 

kan t.o.m. ha satt sin prägel på personligheten och omvänt. 

 

2. En nyskapande kreatör 

Entreprenören må gärna ha observerat en brist i marknadens utbud och skapat ett nytt 

komplement eller alternativ. Det är ett viktigt plus om kandidaten varit lyhörd för, och anammat 



29 

 

signaler från, potentiella kunder och därmed funnit uttalade och outtalade behov. Likaledes är det 

en stark merit om entreprenören har hittat nya enklare och effektiva sätt att marknadsföra, sälja 

och distribuera produkter/tjänster till kunderna. Det kan också handla om kreativa imitationer eller 

kreativa tillägg till sådant som redan finns. 

 

 

3. En realistisk visionär med tillväxtambitioner 

Den ideala entreprenören har visioner, kan se den helhet i vilken han/hon verkar, utan att förlora 

verklighetsförankringen. Entreprenören är således även realist. Vi vill framför allt lyfta fram de 

människor som skapar växande verksamheter. Därför har entreprenörens tillväxtambitioner 

betydelse. 

 

4. En seriös person, en god kommunikatör och en stimulerande förebild med 

samhällsengagemang 

Utmärkelsen ska spegla det verkligt goda företagandet, något att sträva efter. Det är därför viktigt 

att entreprenören exempelvis inte blandar ihop företagets ekonomi med den privata på ett 

tvivelaktigt sätt. Kandidater (och verksamheter) med betalningsanmärkningar och stora 

skatteskulder ska undvikas om inte mycket starka och särskilda skäl föreligger. God moral och etik 

är viktiga ingredienser för utmärkelsen, liksom förmågan att på ett övertygande sätt kommunicera 

företagets mål och riktlinjer med medarbetare, kunder och intressenter. Till god förebild kan också 

räknas samhällsengagemang av olika slag (t ex engagemang i Ung Företagsamhet, skolan, 

kommunen, medverkan till ökat företagande på olika sätt) och kan om allt annat är lika mellan två 

kandidater ges ett plusvärde. 
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4. Empiri 
 

Empiri är vetenskapliga undersökningar av verkligheten. Dessa undersökningar kan vara 

exempelvis iakttagelser och experiment som således är gjorda erfarenheter. Med detta sätt att samla 

information menar empiriker att man enbart kan lita på den information som bevisats 

erfarenhetsmässigt. Nedan har vi samlat information på detta sätt genom att utföra och 

sammanställa undersökningar som vi gör eller som redan gjorts.(www.susning.nu) 

 

Under denna del kommer vi behandla vår empiriska fakta. Vår empiri består av en föreläsning med 

Svante Brunåker, föredrag med Bert Karlsson, radioshower, tvshower, redan gjorda intervjuer med 

Bert Karlsson och ett telefon mellan oss och honom. 

4.1 Entreprenören - föreläsning med prorektor Svante Brunåker 

 

I en föreläsning med Svante Brunåker diskuterade vi vidare hur entreprenörer kännetecknas, enligt 

hans forskning. Svante Brunåker är prorektor, chef för Utbildnings - och forskningskansliet på 

Högskolan i Gävle.(Brunåker 2009) 

 

4.1.1 Samhällets syn, positivt kontra negativt synsätt 

 

Brunåkers definition av entreprenörer kännetecknas av skapandet av det nya, inom alla 

verksamheter. Det första han påpekar i föreläsningen är att det skapas provokationer mellan 

entreprenörer och allmänheten.  Det finns således två sätt att se provokationen från entreprenören, 

på ett positivt sätt och ett negativt. Det positiva sättet är att man som person tycker om 

entreprenörens idéer och nytänkande. Man försöker alliera sig och nätverka med den framgångsrike 

entreprenören. Det andra sätt som beskrivs är det mest utspridda sättet och innefattar att man tycker 

illa om dessa entreprenörer.  Då tycker folk att entreprenören är jobbig och inte gör som man säger. 

Att han hela tiden ska komma med nya idéer och störa ordningen.(Brunåker 2009) 

 

4.1.2 Hämmande effekter för nytänkande 

 

I undervisning på högskola och universitet finns det ett visst motstånd mot personer som vill 

förbättra och förändra och skapa nytt. Det är inte alltid välkommet, de flesta föreläsare vill att elever 

ska göra som läraren säger. Detta medför att elever inte kan bli allt för nytänkande och komma med 

idéer. Med andra ord hämmas deras driftighet. (Brunåker 2009) 

Entreprenörer ifrågasätter alltid det han håller på med. Brunåker menar att entreprenörer tänker 

utanför boxen. Alltså ”Think outside the box”.(Brunåker 2009) 

 

4.1.3 Annorlunda erfarenheter 

 

Det Brunåker påpekar tydligt är att mönstret kring entreprenörers bakgrunder är att de ofta har 

annorlunda erfarenheter. Dessa erfarenheter kan vara exempelvis kulturella. Då personer som inte 

upplevt och förstått dessa kulturella skillnader inte ser affärsmöjligheter med samma öppningar som 

personen som har denna erfarenhet.(Brunåker 2009) 

 

 

Kreativiteten hos entreprenören definierar Brunåker som ”förmågan att kombinera nya eller gamla 
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begrepp till en ny och värdefull enhet”.(Brunåker 2009) 

 

Många entreprenörer kan ha svårt att lyckas med sina idéer gång på gång. Då brukar de diversifiera 

sig, med andra ord sprida sina risker på olika idéer inom olika branscher.(Brunåker 2009) 

 

4.1.4 Drivkrafter 

 

Drivkraften hos entreprenörer kännetecknas som att man vill ”göra någonting som inte egentligen 

inte är möjligt, att se hur någonting kan göras”. Ett annat citat är att se hur det kan göras, hur man 

kommer dit vet man inte men då försöker man”. Med andra ord kan man säga att entreprenören 

drivs av att någonting kan bli bättre.(Brunåker 2009) 

 

Brunåker menar att det finns två sätt att få igång drivkrafter. Ena sättet är att göra någonting på ett 

bättre sätt. Det andra sättet är att göra något på grund av en motreaktion. Med det menar Brunåker 

att om man vet vad man inte vill kan man ta spjärn mot detta och göra raka motsatsen så gott man 

bara kan.(Brunåker 2009) 

 

4.1.5 Konstruera drivkrafter 

 

Då undrar förstås vi om man kan konstruera drivkrafter för att bli en framgångsrik entreprenör. 

Brunåker påpekar då att man generellt sätt inte kan göra det, men att det säkert finns vissa som 

tänker i de banorna. Han säger också att om man frågar entreprenörer om deras drivkrafter och om 

det har något samband till unga år och sin framgångsrika företagsamhet brukar de flesta inte heller 

vara medvetna om dessa. De har alltså generellt sätt inte gjort några direkta reflektioner över sina 

drivkrafter. Entreprenörer påstår också att man inte kan lära sig att bli framgångsrik entreprenör. 

Brunåker påstår starkt att man kan lära sig att bli entreprenör. Han menar att det handlar om 

tekniker och ställningstagande. Han säger att det enda som begränsar oss att bli framgångsrika 

entreprenörer är våra egna val. Att man inte vill eller orkar göra det som de framgångsrika 

entreprenörerna gör. Man kan ha en fallenhet för något som är medfött men i slutändan är det 

individens egna val.(Brunåker 2009) 

 

4.1.6 Skapa affärsidéer 

 

Det finns enligt Brunåker två synsätt att hitta sina affärsidéer. Det ena sättet är att hitta tillfället, 

detta är ett gammalt sätt då det gäller att vara så ambitiös att man hittar idéerna som ”finns därute”. 

Det andra och nya sättet är att skapa tillfället. Att konstruera situationer och tillfällen då detta ger 

plats för sin affärsidé.(Brunåker 2009) 
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4.2 Bert Karlsson 

  

4.2.1 Självbiografi - Bert Karlsson 

 

I denna biografi berättar han om olika betydelsefulla epoker under hans liv. Bert berättar om sina 

unga år, olika karriärsdrag, olika branscher och förhållningssätt till livet. Vi kommer nedan att 

återberätta viktiga aspekter som bidrar till vår undersökning om denna sorts entreprenör.(Bert 

Karlsson 2008) 

 

4.2.2 Tidiga år 

 

Bert Föddes 1945 i Tidan. Tidan ligger utanför Skara och är en liten by. Han skapade sig tidigt ett 

oberoende genom att vänja sig med att klara sig själv. Han hade inte speciellt mycket kompisar och 

han lekte mycket för sig själv med naturen som lekplats. Han brukade fiska, bygga kojor och även 

små landskap med hjälp av kottar och pinnar. Hans familj var enkel och ganska fattig. Detta 

medförde att familjen tog försiktiga steg mot framtiden. Bert förstod sig på affärsverksamhet tidigt. 

Han började stimulera vinstintresse och insåg att man kan tjäna pengar på allt möjligt. Bert var 

ensamt barn och tog många egna beslut.(Bert Karlsson 2008) 

 

I hans släkt fanns det exempelvis alkoholism. Allt som inte var bra såsom detta tystades ner och 

dessa saker pratade man inte om. Bert har under sitt liv så gott som aldrig druckit alkohol.(Bert 

Karlsson 2008) 

 

Bert hade många affärsverksamheter igång samtidigt. Han grundade och byggde upp en 

ishockeyrink, han byggde och sålde lampor och drev livsmedelsbutiker. Ishockeyrinken drev han 

ideellt men han utnyttjade verksamheten runt omkring på andra sätt. Lamporna satt han på kvällar 

och byggde ihop för att sedan sälja. Han gjorde även lampskärmarna och hade hela rummen fulla av 

ställningar och lådor som hörde till lamptillverkningen. Hans mamma hjälpte även till med att sätta 

ihop lamporna.(Bert Karlsson 2008) 

 

Berts pappa var alltid orolig för framtiden och sparade därför alltid pengarna som han tjänade. När 

Bert blev så pass gammal att han började jobba med livsmedelsbutiker kunde han därför låna 

pappans sparkapital för att komma igång. Bert var mycket framgångsrik och orädd. När han var 19 

år och drev livsmedelsbutiken hade han 40 anställda.(Bert Karlsson 2008) 

 

4.2.3 Bevis på framgång 

 

När Bert började komma upp i åldern och insåg att han var framgångsrik köpte han en röd Ford 

Mustang cabriolet. Denna bil köpte han enbart för att bevis att han lyckats. Han finansierade bilen 

genom att plocka ut pengar svart ur butikerna. Han sålde även sockersäckar vid sidan av.(Bert 

Karlsson 2008) 

 

Bert drev även diskotek. Det hade börjat bli populärt men det fanns inte så många ställen att gå till. 

Bert åkte då till Stockholm för att studera hur ställena såg ut där och tog efter. Diskoteket 

motarbetades av dem som inte var kunder. Bert berättar att på den tiden fick man inte sticka ut och 

inget nytt fick fäste utan sågs enbart som hot. För att ligga steget före myndigheterna bytte 

diskoteket namn hela tiden för att myndigheterna inte skulle komma åt dem. Diskoteket hade 

tillstånd att sälja lättöl, Bert sålde även starköl. Eftersom de hade olika kranar var det ingen som 
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kunde kolla. Han brukade ta dit artister som uppträdde. När artisterna hade paus hoppade Bert själv 

in som discjockey. Han berättar att det blev billigare så.(Bert Karlsson 2008) 

 

4.2.4 Förhållningssätt 

 

Bert gillar inte religion. Han menar på att man blir slav under ett visst förutbestämt förhållningssätt 

till livet. Om man skulle göra något misstag så ar det bara att be om förlåtelse vilket man alltid får 

förlåtelse på. Med andra ord kan man alltid missköta sig eftersom man alltid får förlåtelse.(Bert 

Karlsson 2008) 

 

Bert har alltid varit ärlig mot sig själv och har alltid sagt vad han tycker och tänker. Han har alltid 

varit en lagledare och styrt och ställt. När han lekte cowboy och indian som ung var han själv alltid 

indianhövding. Bert är också prestigelös. Med det menar han att han inte bryr sig om vad folk 

tycker och tänker om honom.(Bert Karlsson 2008) 

 

Ett annat förhållningssätt som Bert alltid har hållit sig till är att alltid sticka ut ur mängden. Att inte 

göra som alla andra och att gå sin egen väg säger han är en bra strategi för att få uppmärksamhet. 

Med andra ord provocerar han öppet utan rädsla och är mycket frispråkig. När Bert började inom 

skivbranschen startade han Marianne Records i Skara. Han menar att det var ett smart drag att starta 

bolaget i Skara eftersom alla andra bolag fanns i Stockholm. Bert beskriver att det var en del av 

marknadsföringen, att provocera mot Stockholmarna. Han poängterar även att han är trött på 

småstadsmentaliteten. Då han menar att alla pratar skit om varandra.(Bert Karlsson 2008) 

 

Bert var även riksdagsman. Därav fick han möjlighet att närvara som gäst på kunglig middag i 

stadshuset. Bert tycker att överklass och kungligheter inte är något märkvärdigt. Han menar på att 

alla är lika inför döden.(Bert Karlsson 2008) 

 

4.2.5 Dra nytta av allt 

 

Bert skriver i sin bok att om man ska bli framgångsrik företagare måste man nästan vara lite 

våghalsig. Man måste köra på och vara orädd. Man får inte grubbla för länge på det som är negativt.  

Bert säger att han är stark under press och att han vet hur han ska göra för att kunna dra nytta av 

allt, även om det är negativt. Han poängterar att det är viktigt att veta hur man ska kunna omsätta 

allt till sin fördel och lyckas med det.(Bert Karlsson 2008) 

 

Han menar också att man inte kan leva på nostalgi utan att man måste fortsätta resan och 

företagsverksamheten.(Bert Karlsson 2008) 

 

4.2.6 Sina egna lagar 

 

Bert har humor och skämtar på ett speciellt sätt som han använder för att visa andra att han inte är 

som dem. Bert satt i fängelse av misstag under fyra dagar tillsammans med en kompis. När de 

träffas idag säger Bert till honom högt så att alla runt omkring hör honom. ”vi hade trevligt när vi 

satt inne du och jag”. Bert berättar att hans fru blir lika sur varje gång. Bert menar att folk skäms för 

olika saker fast de inte borde göra det. Han menar att ett misstag om att få sitta inne ett par dagar 

kan ju hända vem som helst och att då kan man också lika gärna prata öppet om det. Vilket Bert 

gärna gör och som han skriver i sin bok, att han utnyttjar det istället.(Bert Karlsson 2008) 
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Flera gånger när Bert har råkat ut för fuffens och inbrott och så vidare har han tagit saken i egna 

händer istället för att gå till polisen. Han beskriver att polisen många gånger är helt maktlösa och att 

de inte kan eller får göra saker, just för att de är poliser och måste göra allt juridiskt rätt. Bert 

däremot handlar efter sina egna lagar och kan luta sig tillbaka på sin egen moral.(Bert Karlsson 

2008) 

 

Bert drev även bingohallar. Bert tjänade mängder med enkronor på verksamheten. Han brukade åka 

runt till hallarna och hälla hinkvis med enkronor i bagageluckan på sin bil. Bert berättar att det var 

omöjligt att kontrollera hur mycket pengar som kom in så han fyllde enkronor i plastpåsar och 

gömde under badkaret. Hans pappa tyckte även han att det var bra att gardera sig. Bert berättar 

också att det är svårt att göra något vettigt av svarta pengar så han deklarerade så gott som alltid i 

sina verksamheter. Hans motto har varit att alltid sköta sig på alla ekonomiska plan. Dock skapar 

Bert sina egna lagar och bestämmer själv genom sunt förnuft om han gör rätt eller fel.(Bert 

Karlsson 2008) 

 

4.2.7 Sammanfattning av Berts biografi 

 

Efter att ha tagit del av boken ”Mitt liv som Bert” vill vi sammanfatta med att säga att hans största 

intresse i livet är företagsverksamhet och affärer. Bert förmedlar att livet är som ett spel och det 

handlar om att vinna. Vinner man inte så tar man igen det på annat sätt. Det går alltid att göra 

revansch. Det man tycker om ska man sponsra och det man inte gillar ska man motarbeta, trotsa och 

provocera.(Bert Karlsson 2008) 

 

Han gillar att driva företag och att tävla men det är inte vinst i pengar det handlar om utan det finns 

många andra mätinstrument som mäter framgången. I Berts fall har det varit flera instrument. Dock 

är det utan tvekan skivbranschens innelista ”svensktoppen” som har varit Berts största mätsticka. 

Bert gillar också att berätta om vad han har uppnått i livet. Han vräker med att säga hur många 

anställda han har haft och hur ovanligt ung han vaitr när han började sina verksamheter. Han säger 

att han inte mäter framgången med sina pengar men han skryter gärna med att säga hur mycket han 

tjänat och hur fort det har gått. Med andra ord är han mycket självgod och har ett högt 

självförtroende.(Bert Karlsson 2008)’ 

 

4.3 Intervjuer och artiklar 

 

Bert Karlsson framställs som entreprenör och syns tydligt i de intervjuer som gjorts med honom 

genom åren. De saker vi uppmärksammat i intervjuerna kommer vi att ta upp här. 

 

Den gången Bert Karlsson var programledare för debatten gällande Pirate Bay och fildelning, kunde 

man höra honom påpeka att man startar ett företag eller gör en handling för att få något tillbaka. 

Han antydde att de bidrag Pirate Bay hade fått från en högersympatiserande person skulle vara en 

handling av den personen för att han skulle få något tillbaka i ett senare skede. (1) 

 

En person som arbetat med Bert Karlsson är Peter Settman. I en radiointervju med Peter och Bert 

berättar Peter att Bert är den mest engagerade och orädda person han har mött. (2) 
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4.3.1 Drivkraften hos Bert 

 

”Jag gillar att göra olika saker. Men det måste vara skojiga saker. Jag vill se om det går, det är den 

tanken som driver mig i allt jag gör”(www.villatidningen.se)(1) 

           Bert Karlsson 

 

 

Som barn var Bert väldigt flitig och hade flera olika verksamheter som genererade pengar. Som 

exempel på detta var att slipa skridskor, sälja hockeyklubbor eller plocka svamp. Han började med 

andra ord tidigt med att utveckla sin entreprenöriella sida och finna nya vägar till framgång. (3) Bert 

poängterar att det som driver honom är tävlingen, han vill ”vinna”, ”tävla mot sig själv” och 

”överträffa sig själv”. (5) 

 

Berts tävlingsinstinkt syns även tydligt i ett föredrag där han berättar om sitt liv och vad han har 

gjort under sitt liv. (6) Han berättar då när hans företag gick i konkurs och banken ville beslagta 

hans fastighet, detta löste Bert genom att arrendera ut fastigheten till sig själv och därmed kunde 

banken inte beslagta fastigheten. ”Så jobbar jag” och ”jag vann över banken” säger han belåtet. 

 

”Jag måste ha en motståndare som jag kan bli förbannad på. Då vill jag också 

vinna!”(www.nosp.se)(2) 

           Bert Karlsson 

 

 

Googlar man Bert Karlsson så dyker det upp texter med honom som beskriver honom som person 

och entreprenör. 

 

På internetsidan Företagsamheten.se beskriver de Bert som att vara mycket tävlingsinriktad, ha en 

bra instinkt för det rätta, vara snabb i sina beslut och att vara fräck. Dem anser att det verkar som 

han inte har några direkta gränser för det etiska när det gäller att få till en bra affär. Dem poängterar 

även att Bert har goda relationer med media.(www.foretagssamheten.se)(3) 

 

 

” – Man fångar affärer i flykten många gånger. Som företagare måste man våga göra 

saker.”(www.foretagssamheten.se)(3) 

           Bert Karlsson 

 

 

”Om svarta affärer görs på ett förnuftigt sätt så är det inget fel, enligt Bert. ”Förnuftigt” blir det 

enligt Bert Karlsson när pengarna på ett eller annat sätt kommer samhället till godo. Därför menar 

han att det är helt förkastligt att gömma undan pengar eller flytta dem utomlands”. (www.kks.se 

s.146)(4) 

 

 

Nio tips från Bert  
 

1. Om bankerna vill sätta dig i konkurs så kan man alltid arrendera ut företaget, då kommer de inte 

åt en.  

2. Vi har för mycket möten i Sverige, i Skara tar vi besluten vid kaffebordet.  

3. ICA har bästa marknadsföringen, speciellt då man inte betalar själva för den.  

4. Man måste ha företag i landet, alltför många tror att tillväxten sker i den offentliga sektorn.  

5. Försök kontinuerligt att hitta nya nischer och idéer.  
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6. Man måste våga stöta sig med folk.  

7. Ska man åstadkomma något måste man fortsätta med sin linje och inte ge upp, så enkelt är det.  

8. Antalet kronor inte viktigt, antalet idéer viktigast.  

9. Utgångspunkten för förhandlingar är att det måste löna sig för alla i kedjan, man kan inte vara för 

gniden. 

(www.nosp.se)(5) 

 

Berts tips beskriver rätt bra hur han arbetar som entreprenör och är som person. Punkt 1 är 

beskrivande för Berts tvetydiga moraliska sida till de lagar och regler vi har i Sverige. Han 

använder sig av lagarna på ett sätt som inte är tänkt från början. Punkt 2 beskriver Berts 

handlingskraft på ett sätt att han griper tag i saken under de dagliga händelserna. Punkt 5 beskriver 

hans kreativitet och tänk att utveckla produkter på marknader. Punkt 6 visar att Bert är väldigt orädd 

och att det inte finns någon som ska kunna stoppa det han gör. 

 

4.2.3 Misslyckanden 

 

”Ibland blir det fel. Men då har man åtminstone försökt. Att ha kul är huvudsaken, då blir man 

sällan stressad, trots mycket jobb.”(http://www.villatidningen.se)(1) 

           Bert Karlsson 
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5 Analys / Reflektion  
 

Under denna del kommer vi att föra diskussion mellan teori och vår empiri. Syftet är att ställa 

empirin mot befintlig teori och reflektera för likheter och olikheter. Vi kommer att finna både 

likheter och olikheter men vår diskussion kommer att mynna ut i en sammanvägd slutsats som 

kommer att svara på vår frågeställning. Eftersom vi undersöker personligheten bakom 

entreprenören och exemplifierar med Bert Karlsson kommer vi använda honom för att visa vår 

teori. 

 

 

5.1 Personlighet  

 

De personlighetsteorier Johan Gaddefors visade under en föreläsning tänker vi börja med att 

diskutera. Berts personlighet är i många avseenden vad teorin säger att en entreprenörs 

personlighetsdrag bör vara. Han söker aktivt information och är hungrig på kunskap. Dock kan vi 

säga efter att studerat Bert att han konstnärliga sida inte sitter i sitt ego. Teorin säger att en 

entreprenör ska vara medveten och ha detaljkunskap. Bert är inte speciellt snyggt klädd och har inte 

ett propert uppförande. Däremot om man tittar på dem saker som han har skapat och hittat kan vi 

med säkerhet säga att han har förstått poängen med det han har gjort och detta med en väldig 

detaljkunskap. Om vi tänker oss de artister han har skapat finner man mönster som visar att han har 

gått rätt väg med sina val för att vinna framgång. 

 

Bert är inte rädd för att göra fel. Vi finner tydliga mönster gång på gång då Bert försöker komma in 

på nya marker och stövlar på. Han gör framsteg men kliver också på minor. Teorin säger att en 

entreprenör ska göra radikala steg vilket Bert gör. Fungerar inte en variant utvecklar han den. Om 

det fortfarande inte fungerar ger han upp den och ger sig in på något annat istället. Som Henry Ford 

säger med sitt citat att om man misslyckas kan man börja om på ett mer intelligent sätt. Ett ärligt 

misslyckande är inte fel. Det enda som är fel är hysa fruktan för att misslyckas. Vilket vi håller med 

om men samtidigt förstår dem som hyser fruktan. Att misslyckas är inget roligt, dock nyttigt. Det 

man måste komma ihåg är det att man misslyckas för att förbättra, inte misslyckas för att försvinna. 

Framgångsrika entreprenörer är prestigelösa i den aspekt att de inte bryr sig om vad folk höger och 

vänster tycker. Vilket vi anser är en ovanlig och framgångsrik egenskap. 

 

Något som vi tycker är det viktigaste personlighetsdraget som teorin tar upp är att entreprenören 

växer själv och har en personlig identitet. Bert är egen i sin personlighet och det verkar som om han 

kan ha en dialog med sig själv. Han behöver inre bolla med verkligheten utan kan ägna sig åt att på 

något sätt finna inre lösningar på situationer och problem som kan liknas med någon form av 

meditation. Vi liknar detta med exemplet då han spelar flipper för att slappna av och hitta ro. Detta 

tycker vi är intressant eftersom vi anser att de flesta företagare bollar med verkligheten mer än vad 

entreprenörer som Bert gör. Dessa upplever verkligheten utefter deras uppfattning av den, stänger in 

sig på ett rum och sedan går ut och agerar utefter deras inre lösningar. Med andra ord vet inte vad 

entreprenören ska komma ut med när han har funderat klart. Det inre växandet och den inre 

dialogen tror vi är en viktig aspekt för att bli en framgångsrik entreprenör. 

 

Till detta vill vi styrka, för att kunna uppleva en korrekt bild av verkligheten måste man kunna se 

verkligheten utifrån ett logiskt helhetsperspektiv. Ens logik talar om för individen vad nästa steg 

kommer att utvisa. Bert har visat att han förstår sig på världen och de branscher han har jobbat 

inom. Han har alltid haft en tydlig bild av läget och om han i början inte haft det har han lärt sig och 

förstått helheten till slut.  
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Detta har att göra med teorins intuitionsbegrepp då entreprenören samlar på sig massor av 

information från ett brett spektra för att sedan vara säker på sin sak. Ju mer information man tar åt 

sig desto säkrare blir man på sin åsikt. Detta stämmer bra överens med Bert eftersom han har 

handlat i så många olika branscher och träffat många olika personer. Resultaten har blivit att han 

gång på gång träffat rätt i hans företagsamhet. 

 

Teorin säger att entreprenören börjar i små steg vilket även Bert gör. Han börjar i liten skala och 

utvecklar därefter utefter hans möjligheter på marknaden. Det som har verkat lukrativt har han 

satsat på. Dem branscher som inte har gett någon större öppning har han avvecklat. I alla dessa 

branscher har han dock börjat från grunden och utvecklat i små steg. 

 

Det skulle vara intressant om man kunde mäta hur mycket av Berts liv som har gått åt för att värna 

om sin företagsamhet. Med tanke på det brinnande intresse han har för affärer tror vi att han mer 

eller mindre är sitt eget inre företag som aldrig sover. Med det vill vi säga att han mer eller mindre 

har jobbat ständigt i hela hans liv. Den egentliga timrapporten är då samma som hans ålder. Bert är 

besatt av hans verksamhet och jobbar för sina projekt utan att veta om det kommer att lyckas. 

 

Entreprenören är självständig och gör allt på sitt eget vis. Bert som är det enda barnet i hans 

uppväxt har fått lära sig att ta hand om sig själv och lyssna till hans inre vad han vill göra. Vilket vi 

tror återspeglas i den bemärkelsen att han har stort tävlingsintresse och ganska egen i sitt tänk. De 

mönster vi har märkt är att han har bara sig själv i sitt rum. Med rum menar vi dem man räknar med 

i sina beräkningar. I slutändan står han själv som vinnare. 

 

Teorin om att vara mottaglig för tillfälligheter stämmer bra överens med Bert. Då det gäller att vara 

pigg och öppen för eventuella öppningar och att se dem innan dem direkt. Vi vill likna detta med 

dem vm-biljetter han köpte och sålde vidare. Att en sann entreprenör som Bert spontant köper 20 

biljetter då han direkt inser att han kan köpa hur många som helst. Samtidigt då han förstått att 

marknaden är redo att betala det större priset som dem egentligen kostade.  

 

Bert har många gånger tagit hjälp av andra och lärt sig av andras erfarenheter. Teorin säger att man 

stjäla idéer och utveckla dem. Vad som är intressant är att det är prestige i att stjäla. Det är 

omoraliskt att sno någon annans idé för sin egen vinning. Det gamla ordspråket ”genier stjäl” som 

också har samma innebörd visar på ett kaxigt sätt att man är ett geni om man stjäl. Det är lite av 

våra naturliga livsegenskaper att vara egocentrisk om man ska överleva. 

 

Den sista av Gaddefors sammanvägda teorier är att entreprenören omvärderar situationer snabbt. 

Om något inte fungerar som entreprenören trott lämnar man området och gör något annat. Detta 

kommer vi att diskutera mera då vi motbevisar teorin om den gode entreprenören. 

 

Det tidigare citatet om att ”entreprenören öppnar kylskåpet och lagar det han kan få ihop” stämmer 

bra överens med personligheter som Bert. Det är sällan så att det skapar något från grunden utan de 

använder färdiga verktyg för att skapa en ny produkt av redan färdiga eller halvklara produkter. Så 

med andra ord kan man säga att en framgångsrik entreprenör som Bert utnyttjar tillfällen för att 

skapa framgång med ekonomisk tillväxt med hjälp av oanvända verktyg. Slutprodukten är 

egentligen bara marknadens efterfråga. 

 

”Att känna sig fri” 

 

Att individen inte låter sig underordnas av auktoriteter är en intressant del. Bert har nog alltid haft 

svårt att fungera i hierarkier och sociala system vilket tvingar honom till att driva och ha kontroll 

över sina egna företag och system. Entreprenörer som dessa känner att de måste känna sig fria och 

obegränsade och därför enbart vill slita sig loss. Detta faller in med direkt korrelation då vi pratar 
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om det teoretiska begreppet ” locus of control” då vi menar att framgångsrika entreprenörer som 

Bert vill ha full kontroll över sin situation. Det ska vara hans eget. Som teorin säger berättar 

Johannisson om hur entreprenören bygger sin vision genom att tolka eller konstruera en verklighet 

åt sig själv. 

 

 

”Pengar som mätinstrument” 

 

Bert är inte vräkig och har inga dyra kläder. Han bryr sig inte mycket om pengar och är inte 

speciellt ekonomiskt lagd i detaljkunskapen. Han har som tidigare nämnt ingen strukturerad 

plånbok utan han har sedlar, kvitton och gem löst i fickan. Han har inga konto och kreditkort, vilket 

man som normal ekonom måste säga är det effektivaste sättet att ha koll på sina pengar. Kanske kan 

det vara en provokation mot det detaljrika ekonomiska systemet som han inte har utbildat sig på och 

tydligen inte har någon större förståelse för. Han betalar heller inte sina räkningar på Internet. 

Fyrtiotalister är oftast inte speciellt duktiga på datorer och det är inte Bert heller. Eftersom han inte 

kan något om det hela tror vi att han provocerar systemet genom att vara så slarvig som möjlig när 

det kommer till ekonomiska detaljer. Bert är en mycket rik man men han har tjänat sina pengar på 

helhetssynen på sitt företagande.  

 

Bert pratar brett och öppet om hur mycket pengar han har tjänat på olika saker under hans liv. Han 

berättar dock aldrig vad han har gjort för sina pengar och det verkar inte vara så intressant för 

honom att spendera dem som många andra företagare gör. Pengar är bara som teorin säger ett 

mätinstrument för att mäta hans framgång. Något som Bert också ständigt tar upp i sin självbiografi 

är skivbranschens mätinstrument ”svensktoppen” då artister blir placerade på en lista utefter folkets 

bedömning av artisterna. Bert har haft många av sina artister högt på denna lista, och det är det enda 

han pratar om när det gäller att mäta framgången i hans karriärs inom skivbranschen.  

 

Bert säger gång på gång att han är omtänksam, snäll och ärlig. Vilket vi tror att han är. Han påpekar 

också gång på gång att han många gånger har blivit sviken av folk som han har hjälpt framåt. Han 

menar på att han har gett mycket men inte alla gånger fått tillbaka det han har förtjänat. Teorin säger 

att ärlighet hos entreprenörer är viktigt och att motsatsen är hyckleri. Vi bedömer Bert som väldigt 

ärlig och han gillar inte hycklare eller personer som han anser missköter sig. 

 

 

”Utlösande händelse” 

 

I många teorier kan man hitta begreppet utlösande händelse, vilket vi i vår teoridel även skriver om.  

I Berts fall tror vi att dem utlösande händelserna har varit naturliga i hans liv. Eftersom han har varit 

verksam i så många olika branscher betyder det nog att han hoppat på det mesta när han har sett 

potentiell framgång i dessa verksamheter. Teorin vill nog säga att entreprenörens motor går på 

lågvarv till den dag någonting händer, och först då gasar han på. Vi tror att Bert alltid har haft en 

stark motor och tagit tillfällena i flykten.  

 

Teorin säger att en entreprenör ska se en förändrad situation som möjligheter istället för hot. 

Entreprenörer som Bert ser hot som möjligheter eftersom de också ser att det är ett hot för en annan. 

Eftersom de ser att det är ett hot för en annan förstår de att det är en möjlighet. 

 

”Jantelagen” 

 

Sveriges jantelag har vi beskrivit i teorin. Jantelagen har satt sina spår då det gäller att vara 

framgångsrik. Vi anser att de flesta framgångsrika människor i Sverige inte gillar jantelagens 

förhållningssätt. Bert gillar inte jantelagen. Om man ska bli framgångsrik ska man göra allt som är 
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jantelagens motsats. 

 

Företagare som anpassar sig verksamhet efter jantelagen, blir slavar under vissa normer som gör de 

mindre framgångsrika. 

 

Bert är ett exempel på en provocerande entreprenör. Han bryter mot normer och regler med flit för 

att visa att han inte står för samma sak som det övriga folket som skapar dessa normer och regler. 

Att Bert beter sig stökigt och ohyfsat i offentliga sammanhang tror vi är en provokation mot dessa 

normer för att visa att det inte finns något rätt eller fel i hur man ska bete sig. Bert har genom åren 

blivit en egen artist som kändis i media, som en figur folket känner igen. Vi anser att det är hans 

personliga varumärke att sticka ut och provocera som han gör. Det ligger nog en genomtänkt 

affärsidé bakom hans sätt att vara.  

 

 

I diskussionen under Brunåkers föreläsning pratade vi om förhållningssätt kring entreprenörer och 

hur allmänheten såg på dem. Vidare diskuterade vi huruvida det går att lära ut entreprenörskap eller 

om det var ett omedvetet personlighetsdrag från tidig ålder. Vi börjar med att kommentera att vi 

anser att man tycker bra kontra illa om entreprenörer beroende på var man befinner sig geografisk i 

Sverige. Att det hela är ett samhällsproblem. I stora städer som Stockholm tycker man om 

entreprenörer och försöker gynna dem och även få sig en del av kakan. I mindre städer håller man 

upp en högre stolthet och förakt mot dessa entreprenörer. Det är då jantelagen blir en klar faktor.  

 

Att entreprenörer ser affärsidéer när ingen annan gör det menar Brunåker att detta beror på att de 

ofta har annorlunda erfarenheter från många olika håll. Brunåker säger också att entreprenörer 

provar många olika idéer och låter utveckla dem som går bra. Samtidigt som han testar olika 

branscher diversifierar han sina risker vilket är en ekonomisk fördelaktigt strategi. Titta man på 

Berts liv och alla branscher han har varit inom förstår man att han har spritt sina risker väl och att 

han har mycket kunskap och erfarenheter från många olika ställen. Vi anser att ju mer erfarenheter 

man har desto bättre magkänsla och intuition bör man få.  

 

 

 

”Drivkrafter”  

 

Bert har haft många drivkrafter. Vi tror att han vill göra saker som egentligen inte är möjliga att 

utföra. Som exempel menar vi den situation då han startade upp skivbolaget Marianne Records i 

Skara istället för att starta upp det i Stockholm som alla andra gjort. Brunåker menar att det finns 

två sätt att förklara drivkrafterna. Det första sättet om att vilja göra någonting bättre har Bert mycket 

av. Exempel på det är hans bingohallar och hans karriär inom politiken. Andra sättet om att vilja 

göra något på grund av en motsatsfunktion då man tar spjärn mot det man inte tycker om har Bert 

mycket av också. Det är där han kommer in i provokationsegenskapen. Exempel på detta är då i 

hans uppväxt i tidiga år då hans pappa var så försiktig med pengar och att hans släkt tystade ner 

problem som fanns. På ett sätt som om de inte fanns, dock fanns allting kvar under ytan. Bert har 

nog mycket av båda av dessa drivkrafter. 

 

Vi diskuterade vidare om det då går att konstruera drivkrafter för att på ett konstgjort sätt bli en 

bättre entreprenör. Vi anser att man inte kan lära ut entreprenörskap medan Brunåker menar på att 

det går. Teori säger olika men vi får ta med i våra beräkningar att vi även tänker på olika 

entreprenörer. Brunåker menade på att entreprenörer generellt sätt inte är medveten om sina 

drivkrafter och att de säger att det inte går att lära sig hur man blir framgångsrik entreprenör. 

Brunåker menar att man kan lära ut entreprenörskap och att det handlar om tekniker och 

ställningstagande. Brunåker menar att det är individens egna val. Vi måste dock sätta oss på tvären 
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när det gäller detta då vi inte kan hålla med Brunåker. Efter att vi läst på och forskat inom ämnet 

förstår vi att det finns mycket mer än bara strategier kring hur man ser utvecklingsmöjligheter och 

använder sitt affärssinne.  

 

 

 

Om mycket av entreprenörens affärssinnen bygger på drivkrafter, och drivkrafterna bygger på 

uppväxtår och uppfostran betyder det, att om man inte kan konstruera drivkrafter för unga individer 

kan man heller inte lära ut entreprenörskap. Vi tycker med denna bakgrund att Brunåkers teorier 

inte är helt logiska. 

 

”Lagen i sina händer” 

 

Som vi tidigare nämnt är många framgångsrika entreprenörer inte alltid helt laglydiga. De är inga 

brottslingar eller onda människor men de tänjer på lagens gränser för att maximera sin ekonomiska 

vinst. Vi vill bara påpeka att det finns klara mönster då många framgångsrika entreprenörer går 

mellan skarvar på lagar och ibland. 

 

”Årets entreprenör”  

 

Som vi tidigare nämnt finns det fyra kriterier som man måste uppfylla för att kunna bli årets goda 

entreprenör. Dessa kriterier stämmer inte in på vad vi anser är en framgångsrik entreprenör och en 

nyttig tillgång för Sverige. 

 

Först och främst står det i första kriteriet att entreprenören ska ha övervunnit svåra motgångar eller 

problem. Vi anser att man inte ska fastna på dessa motgångar utan omvärdera och gå vidare på 

något mer lukrativt. Man kan ha motgångar och försöka övervinna dessa men inte satsa för mycket 

tid på dem. Annars är första kriteriet, att vara en eldsjäl med stor uthållighet och handlingskraft bra. 

Andra som säger att man ska vara en nyskapande kreatör är också bra. Tredje kriteriet, att vara en 

realistisk visionär med tillväxtambitioner är bra utifrån vad både teori säger och vad vi anser. 

 

 

Däremot är fjärde kriteriet som motsäger mycket av den teori vi har tagit del av och som inte 

stämmer överens med entreprenörer som Bert handlar. Detta kriterium innefattar att vara en seriös 

person, en god kommunikatör och en stimulerande förebild med samhällsengagemang.  

 

Vi tror att vi inte tycker att entreprenören ska vara en förebild. Den framgångsrike entreprenören tar 

lagarna i sina egna händer och handlar efter hans egen moral och etik. Med andra ord tycker inte vi 

att man ska ha en sådan generell förebild åt folket. Under en längre tid är den framgångsrike 

entreprenören bra för Sverige, men han är ingen direkt förebild åt folket. 

 

Något som vi uppmärksammat genom vår studie är att Bert är prestigelös. Han bryr sig inte om 

prestigemarkörer. Han bryr sig inte om glamour och pengar. Han bryr sig heller inte om vad folk 

tycker om honom. Att vara prestigelös har vi märkt öppnar upp många möjligheter som andra ser 

som hinder. 

 

”Den framgångsrika entreprenören” 

 

Vi anser att en framgångsrik entreprenör agerar i likhet med hur Bert Karlsson agerar. Det handlar 

om att göra bra och snabba affärer som gynnar många. Att man kan börja i liten skala utan några 

större utgifter och därefter utveckla och avancera sin idé.  
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Det handlar om att få utspel för sin drivkraft och att trivas med det man gör. Man ska kunna åta sig 

att göra i stort sätt vad som helst för att få sin vilja igenom. Man ska inte ha några prestigetankar 

eller bry sig om vad folk för stunden tycker om en. Man måste vara helt orädd för att stöta sig med 

folk och att gå in på okända marknader och agera. 

 

 

”Den gode entreprenören” 

 

Den gode entreprenören förhåller sig till de kriterier som man skall uppfylla i tävlingen årets 

entreprenör. Denna entreprenör svarar för mycket på prestige och vad folk tycker om denne. Vi tror 

inte att en sådan god entreprenör kommer att bli framgångsrik i den aspekten att vara ledande i 

Sverige. Däremot tycker vi att denna goda entreprenör verkar vara en bra person, med bra 

intentioner. Dock är inte det tanken då det gäller att vara framgångsrik företagare som ska maximera 

sitt företags vinst. 

 

”Samhällets möjliga entreprenör” 

 

En möjlig entreprenör i samma genre som den gode entreprenören anser vi skulle kunna vara en 

småföretagare som möjliggör att fler företag etableras. Dock kommer dessa inte att bli några 

framgångsrika entreprenörer som Bert Karlsson då faktorerna som definierar dessa två 

entreprenörer är paradoxala och säger emot varandra. Grunderna för entreprenörskapet är 

motsägelsefulle beroende på vilken liga du vill spela i.  

 

”Sveriges hopp på entreprenörer” 

 

Vi tror att om Sverige ska hoppas på framtida framgångsrika entreprenörer måste det tillåtas att man 

är olika och begrava jantelagen helt och hållet. Vi vill uttrycka oss att om man ska bli framgångsrik 

så bör man antingen flytta företaget utanför Sverige alternativt vara så osvensk som bara möjligt. 

Först då har man en chans att skapa ett framgångsrikt företag i vårt land. 

 

Många anser att Bert Karlsson är ett eget varumärke och att det inte finns någon som honom. Vi 

anser att det finns många människor precis som Bert Karlsson, dock inte i Sverige på grund av 

Jantelagen. 

 

”Förebilder” 

 

Vi tror att det finns bra förebilder i Sverige, dock pekar allt mot att de inte har potential till att visa 

framfötterna som framgångsrika entreprenörer. Vi anser att folket i vårt land är alldeles för 

prestigefulla för att tillåta sig att lyckas. I vår exploaterade värld med globala företag måste våra 

entreprenörer anpassa sig bättre till världens marknads förutsättningar. Vi anser att en fullt 

medveten men orädd och prestigelös själ är vår framtida förebild. 
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6. Slutsats 
 

Lösningen på problemet om det går att lära sig att bli en riktigt framgångsrik entreprenör, svarar vi 

till slut ja. Vi vill då påpeka att man i så fall måste lära känna sig själv och på konstgjord väg 

konstruera drivkrafter som sedan ska driva en framåt. Det gäller också att man är så pass driven och 

intresserad utav det man gör så att man finner nya utvecklingsmöjligheter och aldrig blir nöjd med 

sin prestation. Det gäller också att man blir så insatt i det man gör så att man hittar det egna i sitt 

arbete.  

Nästa problemformulering då vi frågar oss om dessa framgångsrika entreprenörer är förebilder för 

folket i vårt land, svarar vi nej på kort sikt. På lång sikt ser det bra ut men i slutändan görs allt i nuet 

och då vill vi säga att de inte är några förebilder. Detta med bakgrund av att följa lagar regler och 

normer på korrekt sätt. 

 

Är en god entreprenör en framgångsrik entreprenör? Vårt svar är motsägelsefullt då vi anser att det 

är skillnad på goda entreprenörer och framgångsrika entreprenörer. De entreprenörer som behövs  är 

inte den ”gode sortens”. Vi menar därför att man inte ska sträva efter att bli denne ”gode 

entreprenören” då det inte kommer att hålla på en tuffare exploaterad marknad. Vi menar att man 

måste vara mycket tuffare och fräckare som entreprenör i dagens Sverige för att man ska kunna 

åstadkomma något av större värde för Sverige. I affärer krävs det mer egocentrisk tävlingsinriktad 

list och kreativitet. Detta förhållningssätt och egenskaper går ej ihop med den ”gode 

entreprenörens”. Det Bert sade till oss, att han tycker att ”man ska vara en god entreprenör och inte 

göra fel saker” var vad vi trodde att han skulle säga. 

 

Om vi bortser från det som vi har skrivit ovan. Vad ska man då göra för att bli en framgångsrik 

entreprenör och skapa sig ”världen som lekplats”? 

 

Efter att vi studerat teorin och forskat i vår empiri och bollat med Bert kommer vi fram till att man 

måste ha en vinnarskalle. I Bert fall måste man då också ha en motståndare. Annars får man inget 

driv för att tävla.  

 

Vi tror att det är bra att vara fräck och våga armbåga sig fram för att få det man vill ha. Som tidigare 

nämnt är att man måste vara orädd för det kända och okända. Man måste vara prestigelös i den 

aspekt att man inte får tveka i beslut som påverkar ens prestige. Bert påpekar tydligt att det är 

skillnad på att vara fräck och att armbåga sig fram jämfört med att hålla dålig moral. Vi håller med 

om att man måste få uttrycka sig och göra vad man vill. Huruvida någon entreprenör har en dålig 

moral är en tolkningsfråga och grundar sig delvis hur man är uppfostrad och hur man själv uppfattar 

sin egen moral är beroende på sin egen självinsikt. Bert har sin egen uppfattning om sin moral och 

vi har vår egen om hans. 

 

Som framgångsrik entreprenör får du vara beredd på att armbåga dig fram och ta för dig när det 

gäller. Du måste skapa dina egna moraliska riktlinjer och vara helt prestigelös och orädd. Du 

kommer till slut enbart vara ett affärsverktyg för att maximera din vinst i den värld du leker i. 
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7 Vidare forskning 
 

Är det skillnad på entreprenörer och deras personligheter om de är män kontra kvinnor? Finns det 

likheter och olikheter utifrån genusperspektiv?  

 

Representerar Bert Karlsson någon större grupp eller finns det bara en som honom? Vi tror att det 

finns många som honom och det skulle vara intressant att se mönster mellan flera studier om olika 

människor. 
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