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Abstrakt: Samhället har genom alla tider förändrats och individerna i 

samhället har förändrats tillsammans med det. Dagens tekniska utveckling 

och globaliseringstendenser har medfört en intensiv förändringstakt. Detta 

innebär att människan måste vara mer förändringsbenägen och 

anpassningsbar än någonsin förr. Några individer är mer ivriga än andra att 

lära nytt. De kallas entreprenörer och förespråkar förändring och anpassning 

till nya omständigheter. Forskning visar att entreprenörer allt oftare startar 

företag tillsammans. Syftet med denna studie är att utveckla kunskap om 

teamentreprenörers uppfattningar av lärande. Studien grundar sig på en 

fenomenografisk ansats där uppfattningar av lärande är det primära. 

Datainsamlingen skedde med hjälp av narrativ metod med fokus på 

entreprenörers kunskapsutveckling när de löser problem som uppstår under 

verksamhetsutveckling. Resultatet visar att det finns liknande såväl som 

skilda uppfattningar av lärande, beroende på om entreprenörer arbetar i team 

eller enskilt. Bland annat framkom att teamentreprenörer uppfattar att 

lärande sker genom samspel, externt såväl som internt med varandra. 

Dessutom inser de vikten av den egna kompetensen för att de ska kunna lära 

på ett effektivt sätt. Entreprenörers lärande står i relation till den fortsatta 

utvecklingen av livslångt lärande i samhället. 
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Abstract: Through time the society has changed and the individuals in the 

society have changed together with it. Today’s technology development and 

globalization tendencies have led to an intense rate of change. This implies 

that the human has to be more prone to change and adaptable than ever 

before. Some individuals are more eager than other to learn. They are called 

entrepreneurs and advocate change and adaption to new circumstances. 

Research shows that entrepreneurs increasingly start businesses together. 

The aim of this study is to develop knowledge about team entrepreneurs’ 

conceptions of learning. The study is based on a phenomenographic 

approach where conceptions of learning are primary. The collection of data 

was accomplished using a narrative method focusing entrepreneurs’ 

knowledge development when they solve problems arising during business 

development. Results show that there are similarities as well as differences 

in conceptions of learning, depending on if the entrepreneurs work in teams 

or individually. Among other things, it emerged that team entrepreneurs 

perceive that learning occurs through interaction, externally as well as 

internally with each other. They also perceive the importance of their own 

competence to enable them to learn in an efficient manner. Entrepreneurs 

learning are relative to the continuing development of lifelong learning in 

society. 
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1. Inledning 
 

Samhället har genom alla tider förändrats och individerna i samhället tillsammans 
med det. Förändringarna har skett genom en långsam men kontinuerlig ömsesidig påverkan. 
Under det senaste århundradet har dock förändringar skett allt snabbare och dagens teknik och 
medföljande globalisering har möjliggjort allt intensivare förändringstakt. Detta har bland 
annat resulterat i att individer måste vara mer förändringsbenägna och anpassningsbara än 
någonsin förr (Rees, Fevre, Furlong, & Gorard, 2006). 

Lärande och förändring i betydelsen av att reflektera, kritiskt ifrågasätta, tänka nytt, 
tänka om, förbättra, utveckla och anpassa är idag, mer än någonsin tidigare, aktuella begrepp 
för samhällets fortsatta utveckling. Begreppen beskriver aktiviteter som samhället strävar efter 
att individerna kontinuerligt ska realisera och begagna sig av, i relation till deras leverne 
(Becker, 2006). Samhället behöver människor som kan tänka och lära själva genom att kritiskt 
reflektera, lösa problem, fatta beslut och agera i relation till nya situationer och nya 
sammanhang, men även genom att förhålla sig till andra människor. Det handlar om ett 
livslångt lärande, en kontinuerlig kompetensutveckling för individen, likväl som för 
kollektivet och i en förlängning för hela samhället. 

Några individer som använder sig av och förfärdigar dessa vitala förehavanden mer än 
gemene man är småföretagande entreprenörer. Forskning i Sverige har visat att ny 
sysselsättning framförallt sker hos nyetablerade småföretag, samt att kontinuerligt lärande och 
förändring är bra strategier för att upprätthålla framgång, välmåga och trygghet för samhället 
och dess innevånare (Davidsson, Lindmark och Olofsson, 1994). Entreprenörer driver med 
andra ord utvecklingen framåt. De utgör en viktig faktor för samhällsutvecklingen. Studiens 
fokus riktar sig mot småföretagande entreprenörers lärande och förändring i relation till 
handlingar och aktiviteter för företagsutveckling. 

1.1 Bakgrund 
Entreprenörskapsforskningen är idag utbredd och omfattande och räknas som ett 

multidisciplinärt forskningsområde (Landström, 2005). Merparten av forskningen har skett 
inom ekonomi och psykologi. Framförallt utifrån en syn på entreprenören som en ensam, 
”heroisk” individ, som med sina speciella egenskaper helt på egen hand upptäcker, utvecklar 
och genomför förändringar samt påverkar samhället. 

Under senare år har dock perspektiven vidgats och forskning har visat att 
entreprenören visserligen påverkar samhället men att även samhället påverkar entreprenören 
och att det därmed sker en ömsesidig kontinuerlig påverkan mellan entreprenören och dennes 
kontext (Aldrich & Zimmer, 1986). Dessutom har även bland annat Korsgaard och Anderson 
(2011) samt Holt och Macpherson (2010) visat att entreprenören verkar med hjälp av nätverk 
och kontakter, samarbetar med andra individer och är mindre ensam i sina förehavanden och 
aktiviteter än man förut trott. Sociala relationer berikar deras egna perspektiv och med hjälp 
av sin omgivning stimuleras de att lära och utveckla nytt. 

Entreprenörer är agerande människor, de ser en brist, ett behov, eller skapar ett behov. 
De skapar därefter förutsättningar för att fylla behovet och genomför sin idé. De ser 
utmaningar och möjligheter där andra människor ser motstånd och komplikationer. Forskning 
visar att deras ageranden och lösningsinriktade tänkande är av vikt för samhället, och därmed 
för samhällets övriga innevånare. De förändrar och förändras i samspelet med sin kontext och 
de är en viktig kugge i utvecklingen av samhället, då de vågar ifrågasätta, utveckla befintligt 
eller nytt, prova nya idéer, lära om, lära nytt och tänka framåt (Ellström, Gustafsson & 
Larsson, 1996). 
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Det är genom delaktighet med andra och med den sociala kontexten som 
entreprenören förändras, lär och utvecklas. Men att lära och erhålla kunskap kräver vissa 
förutsättningar. Information blir till kunskap först när den har blivit bearbetad och placerad i 
individens unika kontext (Egidius, 2009). Människor har dessutom olika tillgång till och 
uppfattar information på skilda vis, vilket innebär att det enbart är ett fåtal individer som inser 
vissa möjligheter eller uppmärksammar brister i speciella situationer eller kontexter. 
Entreprenörens uppmärksammande av brister eller insikt om möjligheter kräver därmed ett 
samspel med omgivningen. Entreprenören är lika mycket en produkt av sin omgivning som 
att denne påverkar, förändrar och därigenom ”producerar” sin omgivning. Då entreprenörens 
handlingar resulterar i ny information för individen att uppfatta, kan ny kunskap kontinuerligt 
skapas. Entreprenörens kunskap kan därmed aldrig vara definitiv utan förändras och utvecklas 
allteftersom entreprenören hanterar information och samspelar med andra människor. 
Kunskapsutvecklingen som sker hos entreprenören, det vill säga det entreprenöriella lärandet, 
förändrar såväl entreprenören, dennes handlingar som dennes omvärld (Egidius, 2009; 
Svensson, 2009). 

Entreprenören är inbäddad i och en del av dennes sociala kontext och 
entreprenörskapandet är ett resultat av kombinationen mellan den unika individen, 
sammanhanget och den miljö denne är en del av (Drakopoulou Dodd & Anderson, 2007; 
Gartner, 1988). En entreprenör är således både ett individuellt och ett socialt fenomen, det vill 
säga både ett psykologiskt subjekt och ett sociologiskt objekt. Dubbelheten innebär att det är 
mycket komplext och även föränderligt till sin natur. Drakopoulou Dodd och Anderson 
(2007) menar därför att det är viktigt att studera både individen och dennes sociala miljö och 
relatera dem till varandra vid entreprenörskapsforskning. På så sätt kan en djupare förståelse 
erhållas för det studerade fenomenet än vad som annars skulle vara möjligt. 

Entreprenörer lär således genom att utföra aktiviteter samt genom interaktion med 
andra människor i den aktuella kontexten. Entreprenören är emellertid ofta ensam ägare till 
sitt företag och får därför samspela med människor utanför den egna verksamheten. Forskning 
visar dock att det har blivit allt vanligare att entreprenörer startar företag tillsammans, som 
entreprenöriella team. Då detta är ett relativt nytt fenomen saknas mycket kunskap inom 
området (Landström, 2005). 

1.2 Vetenskaplighet och problemområde 
Entreprenöriellt lärande sker i och är influerat av entreprenörens arbetsmiljö, vilken i 

sin tur är skapad och formad av och genom entreprenörens handlingar (Cope, 2005). Det är 
samspelet mellan individen och dennes kontext som formar entreprenören och dennes lärande. 

Tidigare forskning har visat att entreprenörer är ivriga att lära nytt och förespråkar 
förändring och anpassning till nya omständigheter (Costello, 1996). De lär från allt och alla, 
genom arbete och privatliv, och deras lärande sker både genom vanor och rutiner samt av att 
hantera enstaka händelser, möjligheter eller svårigheter och problem (Young & Sexton, 
1997). Entreprenören lär i relation till sitt företag och den aktuella kontexten. Genom att 
hantera sitt företag i förhållande till nuvarande omständigheter för att överleva, bibehålla och 
kanske till och med utveckla verksamheten. Ett entreprenöriellt lärande sker när entreprenören 
hanterar och växer i och med sitt/sina företag. Att lära och utvecklas är något av 
entreprenörskapets hörnsten för att kunna bestå och utvecklas på och med marknaden. 

Entreprenören och dennes lärande är redan väl studerade fenomen. Emellertid, i och 
med att studier om entreprenöriellt lärande har fokuserat på den ensamma entreprenören och 
att forskning nu visar att entreprenörer allt oftare startar företag tillsammans, uppstår en lucka 
i kunskapen om entreprenöriellt teamlärande. Nya varianter ger nya möjligheter och skapar 
även nya aspekter att undersöka i relation till det redan utforskade. Genom att, ur ett nytt 
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perspektiv, undersöka ett fenomen som redan är väl undersökt, kan ny information erhållas 
som ger ny kunskap och förståelse. 

Att enbart studera entreprenöriellt teamlärande kan innebära svårigheter att hitta det 
unika. Genom att undersöka vilka förutsättningar för lärande som finns samt det lärande 
teamentreprenörer uppfattar att de engagerar sig i, och sedan jämföra deras uppfattningar av 
lärande med entreprenörer som arbetar enskilt, bör däremot viktiga skillnader utkristallisera 
sig. Studien fokuserar därför på småföretagande entreprenörers uppfattningar av lärande och 
förändring i relation till utvecklingen av deras företag, samt om det finns någon skillnad 
mellan deras uppfattningar av lärande beroende på om de arbetar enskilt eller i team. 

1.3 Syfte och frågeställning 
Med hjälp av syftet kan forskaren bibehålla fokus genom undersökningen och 

avgränsa sitt område (Bjereld, Demker & Hinnfors, 2009). För att kunna undersöka och öka 
kunskapen inom entreprenörskap i allmänhet men uppfattningar av entreprenöriellt 
teamlärande i synnerhet har ett syfte utformats: 

 
Syftet med studien är att utveckla kunskap om entreprenörers 
uppfattningar av lärande. 

 
Utifrån studiens övergripande syfte har följande forskningsfråga utarbetats: 
 

Hur liknar samt skiljer sig uppfattningar av lärande hos entreprenörsteam 
i relation till enskilda entreprenörer under utvecklingsfaserna av deras 
verksamheter? 

1.4 Begreppsdefinition 
Definitionen av entreprenörskap varierar beroende på perspektiv och sträcker sig från 

skapandet av nya företag till en form av beteende av att vara proaktiv, eller en typ av kultur 
som en entreprenöriell anda (Lans, Verstegen & Mulder, 2011). Då entreprenörer och 
entreprenörskapande är komplexa begrepp och kan variera beroende på perspektiv och 
inriktning, kan en definition vara på sin plats. Även Gartner (2001) uppmärksammar detta 
faktum och pekar på att det är extra viktigt inom entreprenörskapsforskning att definiera 
undersökningsobjekt och klargöra antaganden. Områdets mångfald kan annars skapa 
förväxlingar och missförstånd. Syftet med att definiera entreprenören och dennes 
entreprenörskapande är öka förståelsen för det undersökta fenomenet. 

Gartner (1988) och Rae (2000) menar att istället för att försöka precisera hur en 
entreprenör är, är det mer givande att koncentrera sig på och försöka precisera vad 
entreprenörer gör. Man kan betrakta entreprenörskap som en kontextuell process av att bli 
något. Entreprenörskapet är en framåtskridande process baserad på att entreprenören och 
dennes företag kontinuerligt lär sig och utvecklas i relation till omgivningen. Att se 
entreprenören som en atomistisk och isolerad individ är att ignorera miljön som stödjer, driver 
och producerar den entreprenöriella processen (Ramoglou, 2011). 

Entreprenöriella processer förklaras som relationen mellan idé och handling (Dimov, 
2010). Det vill säga identifikation och utveckling av möjligheter eller strategisk förnyelse 
samt som ett gensvar på existerande förhållanden (Shane, 2000). Sanz-Velasco (2006) 
beskriver att entreprenören upptäcker brister som de söker korrigera genom sina handlingar 
för att nå ett felfritt förhållande. Beroende på tidigare erfarenhet och kunskap kommer olika 
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entreprenörer upptäcka och utveckla eller korrigera det vid handen varande på skilda sätt 
(Shane & Venkataraman, 2000). 

Entreprenörskapande kan sedan avgränsas utifrån Schumpeters (1934) definition där 
entreprenören är innovatör och skapar förändringar på marknaden. Men en entreprenör kan 
även definieras som skapare och utvecklare av nya affärsverksamheter utan innovativa bidrag, 
ett entreprenörskapande som i etablerande av företag (Landström, 2005). Schumpeter (1934) 
menar att entreprenörskapande sker tillfälligt, samt att människor upphör att vara 
entreprenörer när det nya har införts. Entreprenörskapande är således en tillfällig och 
temporär upplevelse (Morris, Kuratko, Schindehutte & Spivack, 2012). Schumpeters (1934) 
och Morris et als. (2012) definitioner är dock något snäva då den här studien avser uppstart av 
verksamhet samt strategisk förnyelse och innovationer eller nyskapande i existerande företag 
som får företaget att växa och utvecklas. 

Problemet med många av de nämnda definitionerna är att de är statiska i sin syn på 
entreprenören. Entreprenörskap är trots allt ett mycket dynamiskt fenomen. Då marknaden rör 
sig allt snabbare, samt att det många gånger är svårt att se vad som kommer att vara aktuellt 
imorgon, krävs en kontinuerlig utveckling för att konkurrera på marknaden. Villkoren kan 
beskrivas som en ”våg-rörelse”, där entreprenören börjar i dalen och arbetar sig upp mot 
vågtoppen och är entreprenörisk, det vill säga kommer på, utvecklar, inför och genomför en 
idé. Därefter uppstår en tid av bibehållande och mindre utveckling av befintlig idé, en tid av 
att rida på vågen innan det sakta börjar dala utför. Entreprenören övergår då till att vara 
småföretagande och förvaltar och underhåller sin idé. Sedan krävs entreprenöriellt agerande 
igen då vågdalen börjar skymta, för att skapa en ny idé eller en strategisk förändring i 
förhållande till befintlig verksamhet, för att återigen kunna klättra uppför och rida på vågen 
innan det ånyo bär utför i relation till den övriga marknaden. Vågrörelsen beskriver en ständig 
och återkommande kamp mot marknaden och samhället, men förändringarna erbjuder 
samtidigt möjlighet till framåtskridande och kontinuerlig utveckling, istället för stagnation. 
Utveckla, tänka nytt och förändra, något människan gjort i alla tider, men under långsammare 
förhållanden. 

Skillnaden mellan arbete i små företag och entreprenörskapande handlar således om 
förvaltning och upprätthållning i relation till utveckling och förnyelse. Entreprenören slutar att 
vara entreprenör när denne övergår från att utveckla och förnya till att upprätthålla och 
förvalta. Med hjälp av denna förklaringsmodell blir studiens definition av entreprenörskap 
etableringen av nya företag samt strategisk utvecklingen av nya affärsmöjligheter. 

 

2. Tidigare forskning 
 
Utifrån syfte och problemställning söktes tidigare forskning för att placera den egna 

studien i den pågående debatten (Rienecker & Jørgensen, 2008). Då forskningen inom 
entreprenörskapande är utbredd, smalnades området av genom att söka på lärande och 
förändring för att söka erhålla pedagogiska aspekter på entreprenörskap. Genom avsmalning 
av området förlorades den allra senaste forskningen. Relevans valdes då före tid för att kunna 
visa på det existerande kunskapsglappet. Fyra relevanta studier identifierades, vilka kunde 
relateras till den egna undersökningen. 

2.1 Arbetsmiljöns inverkan på entreprenörens lärande 
Då entreprenöriellt lärande är viktigt och aktuellt för samhället, framförallt för att det 

är inriktat mot anpassning, förändring och utveckling, har Lans, Bieman, Verstegen och 
Mulder (2008) undersökt arbetsmiljön hos småföretag och den roll i relation till 
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entreprenöriellt lärande. Lans et al. (2008) menar att arbetsmiljön är viktig för entreprenöriellt 
lärande, då det är naturligt att engagera sig i den miljö som redan är utformad utifrån deras 
tidigare fattade beslut. Studien syftar till att öka förståelsen för vilka faktorer i arbetsmiljön 
som, av ägaren, upplevs kunna bidra till entreprenöriellt lärande. Eftersom arbetsmiljö är ett 
brett begrepp har författarna fokus på uppgifter och kulturella och sociala relationer, samt 
organisatoriska strukturer som kan leda till eller innebära lärande. 

Med hjälp av studien identifierade författarna fyra separata faktorer som avgörande 
för entreprenörers lärande. För att skapa förståelse för och öka kunskapen om entreprenörers 
uppfattningar av lärande ses framförallt två vara betydelsefulla. Dessa handlar om stöd och 
guidning samt extern interaktion och kan dessutom relateras till varandra. För oavsett om 
entreprenören tar stöd hos människor denne litar på, har förtroende för och är trygg med eller 
om interaktion sker med människor utanför den närmaste kretsen, handlar båda i grunden om 
samspel med andra människor. Samspel ses därigenom ha stor betydelse för entreprenöriellt 
lärande, vilket är intressant då denna studies primära fokus handlar om team, människor som 
samspelar, och deras uppfattningar av lärande. 

Sammanfattningsvis visar Lans et als. (2008) forskning att entreprenöriellt lärande är 
ett komplext och föränderligt fenomen. När entreprenören skapar sitt eget företag, skapar 
denne nämligen samtidigt sin egen lärandemiljö. Detta innebär att det är erforderligt att 
undersöka entreprenören i relation till dennes kontext för att kunna ge en tillförlitlig bild av 
entreprenören och dennes uppfattningar av lärande. 

2.2 Entreprenöriellt lärande som deltagande process 
En stor del av forskningen inom entreprenöriellt lärande i småföretag fokuserar på 

individen utan koppling till kontexten där lärande sker. Taylor och Thorpe (2004) har däremot 
fokus på den bredare kontextuella omgivningen, men istället för arbetsmiljö som Lans et al. 
(2008) studerade, är entreprenörens sociala relationer och nätverk det centrala. Taylor och 
Thorpe (2004) menar att det är de sociala relationerna, både de formella som de informella, 
som måste förstås, för att kunna klargöra hur entreprenöriella beslut fattas. Det är nämligen 
besluten som ligger till grund för entreprenörens lärande. Även i denna studie utgör samspelet 
en central aspekt, då artikelns syfte är att visa att relationer fungerar som resurser som 
utnyttjas av entreprenören vid beslutsfattande. Genom att undersöka kopplingar mellan 
entreprenörens nätverksrelationer och lösningar av företagsproblem, kunde förståelse erhållas 
för hur entreprenörerna använder relationerna och utvecklar dem över tid.  

När Taylor och Thorpe (2004) frågade entreprenörerna om deras beslutsprocesser 
ansåg flera, till en början, att de fattade de flesta av sina beslut helt på egen hand. Emellertid 
visade det sig vid djupare reflektioner över beslutsprocessens genomförande att besluten har 
en social karaktär. Resultatet indikerar att det finns en social dimension kopplad till 
entreprenörers beslutsfattande. Precis som Lans et als. (2008) forskning visar Taylor och 
Thorpe (2004) på samspelets betydelse för entreprenörens lärande, samt vikten av att 
inkludera den komplexa lärandemiljön vid studier av småföretagande entreprenörer. 

2.3 Vad gör att entreprenören lär? 
Samspel med andra människor samt lärandemiljö är två vitala delar för entreprenörers 

lärande. Emellertid saknas kunskap om vad det är som gör att entreprenörer lär, varför Young 
och Sextons (2003) forskning är intressant. Deras studie tar sin utgångspunkt i att den primära 
metoden för entreprenörer att erhålla kunskap är genom självstyrt lärande. Författarna pekar 
på att självstyrt lärande sker när entreprenörerna letar efter lösningar på sina problem. De har 
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därför valt att undersöka entreprenörers motiv för att initiera lärandeprojekt. Därutöver 
studerar de processerna entreprenören engagerar sig i för att erhålla kunskap och genomföra 
lärandeprojekt. 

Resultatet av deras studie visar att lärandeprojekt motiveras av antingen externa eller 
interna problem, vilka ofta beror på förändringar i den externa eller interna omgivningen. 
Genom att fokusera på problem som entreprenörerna har ställts inför i relation till utveckling 
av deras verksamheter borde därför olika uppfattningar av lärande kunna synliggöras. 

Vidare framkom att entreprenörer engagerar sig i både externa och interna processer 
för inhämtning av kunskap, så som självstudier, sociala interaktioner med exempelvis 
leverantörer och producenter, konsultationer med andra professioner och samarbete med 
andra medarbetare. Vikten av samspel för entreprenörens lärande är ett återkommande tema, 
men Young och Sexton (2003) visar även att lärande samtidigt är en individuell handling. Den 
sociala aspekten ställs därigenom i relation till entreprenörens egna handlingar, tankar och 
reflektioner, vilket medför att det är intressant att undersöka entreprenörers olika 
uppfattningar av lärande beroende på om de arbetar tillsammans med någon eller individuellt. 

Författarna sammanfattar sin studie med att peka på vikten av att entreprenörer är 
medvetna om vilka lärandeprocesser de använder för att inhämta kunskap. Genom att vara 
medvetna om det kan de strukturera sina handlingar för att lära, men framförallt kan de 
utveckla förståelse för var de ska leta samt vilka möjligheter som kan generera nya tillfällen 
för lärande. Trots att författarna nogsamt pekar på betydelsen av entreprenörernas 
medvetenhet lämnar de ändock inga svar på om entreprenörer är medvetna om sina 
lärandeprocesser och hur de lär. Därför är det angeläget att studera hur entreprenörer erfar 
eller uppfattar lärande, vilket bör kunna bjuda viss insikt i området. 

2.4 Entreprenöriellt lärande och kritisk reflektion 
Att studera entreprenörers uppfattningar av lärande är problematiskt då forskning visar 

att entreprenörer lär från allt och alla och i alla situationer. Något som individen utför hela 
tiden kan vara svårt för denne att medvetandegöra och berätta om. Copes (2003) forskning 
bringar ljus över hur situationer eller händelser, som för entreprenören enbart är tillfälligt 
förekommande, kan användas vid studier av entreprenöriellt lärande. Cope menar att när en 
entreprenör startar upp och etablerar en verksamhet på marknaden sker ett lärande, i och med 
att entreprenören hanterar företaget och dess resurser efter bästa förmåga. Men då det finns en 
tydlig koppling mellan individ och verksamhet, kan uppstart och etablering resultera i sociala 
och finansiella som emotionella risker. Författaren ville därför utveckla förståelse för det 
lärande som entreprenörer erfar medan de startar upp och hanterar det lilla företaget. 

Undersökningen visar att tillfälliga situationer verkar som en fundamental 
lärandemekanism för entreprenörer och innebär ett helt annat lärande än ett rutinbaserat, 
gradvis ackumulerat lärande. Istället stimuleras entreprenören till reflektion, det vill säga en 
högre form av lärande, som verkar avgörande för både entreprenören som individ och dennes 
företag. 

Trots Copes (2003) intention att undersöka det lärande entreprenörerna erfar vid 
uppstart av en verksamhet, och förhoppningen som läsare att få ta del av om de är medvetna 
om sitt lärande eller ej, lämnar författaren ingen information om detta. Däremot åskådliggör 
Cope vikten av strukturerad och målcentrerad kritisk självreflektion, som utmanar personliga 
antaganden. En sådan process kan bland annat leda till förändrad självuppfattning hos 
entreprenörer samt förändringar i upplevd självkänsla. 

Resultatet visar en intressant aspekt av entreprenöriellt lärande och beskriver hur 
tillfälliga situationer kan verka som stöd för forskaren i dennes ambition att undersöka och 
vidare skapa förståelse för entreprenörers lärande. Här ses problemlösning i relation till 
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utveckling av en verksamhet som en tillgång för fördjupad kunskap. Emellertid saknas 
fortfarande kunskap om entreprenörers uppfattningar av lärande men även samspelets 
betydelse för lärande. Till viss del är Cope (2003) medveten om detta då han manar till vidare 
forskning för att utforska de sociala dimensionerna av entreprenörers lärande i relation till 
tillfälliga situationer eller kritiska händelser. 

På grund av resultatet av författarens genomlysning av tidigare forskning är det 
angeläget att undersöka hur entreprenörer uppfattar sitt lärande vid problemlösning. Det är 
även relevant att söka förståelse för om det finns skillnader mellan deras uppfattningar av 
lärande, beroende på om de samspelar i ett team eller arbetar enskilt. 

 

3. Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramens syfte är att stötta forskaren i dennes tolkning och 

systematisering av resultatet, därmed uppstår klarhet för det studerade fenomenet (Rienecker 
& Jørgensen, 2008). Teorierna valdes av författaren utifrån studiens resultat för att kunna 
förklara och skapa förståelse för entreprenörernas uppfattningar av lärande. Till en början 
ingick enbart det sociokulturella perspektivet som teori, då tidigare forskning visade på 
samspelets men även kontextens och lärandemiljöns betydelse för entreprenörens handlingar 
och därmed uppfattningar av lärande. Emellertid visade det sig att en komplementär teori 
behövdes för att kunna åskådliggöra och förklara de kvalitativt skilda uppfattningar av lärande 
som resultatet bestod av. Därför inkluderades teorin om transformativt lärande i den teoretiska 
referensramen. Motivet är att transformativt lärande tar sin utgångspunkt i instrumentellt och 
kommunikativt lärande, samt erbjuder en förklaringsmodell av individens utveckling i relation 
till problemlösning och reflektion. Med hjälp av teorin om transformativt lärande är därför 
förhoppningen att få en djupare förståelse för hur och varför entreprenörer uppfattar att de lär 
och förändras när de hanterar problem i relation till utveckling av deras verksamheter. 

3.1 Sociokulturellt perspektiv 
Det sociokulturella perspektivet har rötterna i Vygotskijs (1978, 1999/1934) arbeten 

och fokuserar på människors lärande i sociala sammanhang samt hur sociala aktiviteter leder 
till lärande och mental utveckling. Vygotskij (1978) menade att lärande uppkommer ur sociala 
aktiviteter. Individens lärande är alltid relaterat till det sociala och kulturella sammanhang 
som denne befinner sig i, och relationen mellan människan och dennes kontext är ett ständigt 
pågående samspel. Det sker ett kontinuerligt skapande, återskapande och en utveckling av 
både individ och kontext genom en ömsesidig påverkan. I relation till detta är en viktig aspekt 
hos det sociokulturella perspektivet att lärande ses som situerat, det vill säga en verksamhet 
som växer fram i det sociala sammanhanget. Lärande sker därför ibland avsiktligt och ibland 
oavsiktligt, som en konsekvens av något annat. ”Effektivt” lärande sker dock alltid avsiktligt, 
men för att förstå lärande krävs en förståelse för det sociala samspelet mellan individen och 
dennes kontext (Vygotskij, 1978). 

Begreppet social har här två olika betydelser, dels att kunskap skapas genom 
interaktion och samarbete, vilket lägger vikten vid att ha relationer och att interagera med 
andra människor. Den andra betydelsen är att alla människor är en del av en kultur och en 
gemenskap samt att det någon gör, tänker eller säger är ett uttryck för den kultur individen 
tillhör och den historia denne är en del av (Vygotskij, 1999/1934). 

Ur ett sociokulturellt perspektiv utgör kulturen, språket och kommunikationen 
förutsättningen för och förbindelselänken mellan individens mentala processer och de sociala 
läroaktiviteter som individen är en del av. Språket är ett socialt och kulturellt redskap som 
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innehåller och avspeglar erfarenhet, kunskap, värderingar och normer. Genom att använda 
språket kan individen skapa mening och förståelse för sina handlingar. Språket blir ett 
komplement till individens handlingar, där dialog mellan individerna är den röda tråden som 
binder samman språk, handling och det sociala sammanhanget (Bakhtin, 1981). 

I ett sociokulturellt perspektiv kommer utveckling före lärande men det är, paradoxalt 
nog, genom lärande som individen utvecklas. Lärande medför därmed utveckling. Vygotskij 
(1978) menar att processerna är beroende av och påverkar varandra i komplex växelverkan. 

För Vygotskij (1978; 1999/1934) handlade lärande om utveckling och det han 
benämnde närmaste utvecklingszonen (the zone of proximal development, ZPD). Människors 
utvecklingspotential är individuell och unik och handlar om det område som ligger framför 
den erfarenhet och kunskap individen redan innehar och förfogar över. Den närmaste 
utvecklingszonen är den potential en individ har att lära sig något, först med hjälp, men 
därefter på egen hand. Allteftersom individen lär och utvecklas kommer den närmaste 
utvecklingszonen att förändras och expandera. 

På grund av lärandets situerade karaktär ligger studiens fokus på de aktiviteter och 
händelser entreprenörerna är en del av, samt hur entreprenörerna agerar och vilka erfarenheter 
de gör. Entreprenörernas reaktioner, perspektiv och handlingar beror på tidigare erfarenheter 
och förståelse, samt kontexten denne är en del av. Lärande måste därför utforskas och förstås 
som en del i entreprenörens mångfald av relationer, där det finns plats för nytänkande och 
kreativitet, där närmaste utvecklingszonen är att likna med entreprenörens utforskande och 
lösande av problem i relation till utvecklingen av verksamheten. 

Med hjälp av det sociokulturella perspektivet blir dels den sociala aspekten tydlig men 
även kulturen som entreprenören verkar i samt historien denne är en del av. Detta är särskilt 
viktigt i relation till studien, då bland annat Lave och Wenger (1991) pekar på att kontexten 
inverkar på hur individer konstruerar kunskap, men framförallt att lärande är beroende av 
sociala, historiska och kulturella faktorer. Det sociokulturella perspektivet saknar dock 
djupare förklaringar för hur och varför individer förändras, varför teorin om transformativt 
lärande tillkom till studiens teoretiska referensram. 

3.2 Transformativt lärande 
Mezirow (2000) bygger en teori om transformativt lärande på Habermas (1984/1981) 

indelning av förändring och lärande i två kategorier med olika syften, instrumentellt och 
kommunikativt lärande. De båda lärandetyperna sker parallellt med varandra och är 
integrerade i de handlingar och aktiviteter samt den kontext som individen är en del av. 
Instrumentellt lärande handlar om uppgiftsorienterad problemlösning för att förbättra sitt 
utförande i relation till uppgiften. För att lösa problem eller förbättra metoder använder 
individen rationell, deduktiv logik. Genom att prova sina antaganden, för att sedan utvärdera 
resultatet, kan en utveckling och ett lärande ske. För entreprenören handlar instrumentellt 
lärande om en strävan efter kunskapsutveckling inom sitt område. Detta sker genom att ställas 
inför och lösa problem som uppstår i utvecklandet av verksamheten, samt genom att reflektera 
över alternativ och prova olika metoder eller lösningar. 

Kommunikativt lärande innebär att kunna argumentera för egna känslor, värderingar, 
syften eller annat som är av vikt för individen. Det handlar om att förstå och bli förstådd i det 
sociala samspelet. Kommunikativt lärande antar en flexibel, abduktiv logik. Entreprenörens 
lärande består i att kunna bedöma andra människors alternativa sätt och argument för dessa i 
relation till det egna alternativet, för att sedan välja det mest effektiva alternativet för att förstå 
problemet och nå en lösning. Den abduktiva kommunikationsprocessen uppstår genom att 
förståelsen för varje ny fas får indikera vägen för nästa fas. För entreprenören betyder det att 
kunna bedöma sammanhanget samt personen bakom orden i det ömsesidiga samspelet och 
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dialogen med andra människor. Entreprenören måste kunna avgöra och kritiskt reflektera över 
kvaliteten, lämpligheten och sanningshalten hos den som talar och över det som uttalas, samt 
förändra och korrigera sig själv och det egna alternativet för att nå en effektiv lösning. 

Transformativt lärande bygger på den kritiska reflektionen som återfinns inom de 
båda lärandetyperna. Genom att kritiskt granska och reflektera över de aktuella alternativen 
eller argumenten kan individen förändra sin verklighetsuppfattning (Mezirow, 2000). 
Reflektion handlar om att ompröva gamla tankar i nya banor, finna nya kontexter och 
projicera nya situationer. Entreprenören ska kunna bryta isär existerande tankar och 
kopplingar och sedan föra samman delar som vid en första anblick verkar olämpliga i 
förhållande till varandra. Det är ett systematiskt sökande och sammankopplande av nya och 
befintliga idéer. 

Transformativt lärande handlar om kritisk reflektion och kritisk självreflektion. 
Genom att reflektera kan individens perspektiv ändras och resultera i en förskjutning i självet 
och förändrade antaganden, vilket är en individuell transformation. Mezirow (2000) menar 
vidare att det finns fem dimensioner för individuell utveckling inom teorin för transformativt 
lärande (s. 160-163): 

 Kunskap som en dialogisk process. Individen blir medveten om hur denne konstruerar 
och kommer på idéer och kan skapa kunskap utifrån nya erfarenheter och reflektioner 
som görs. 

 En dialogisk relation med självet. Individen börjar se sig själv och förstå att denne är 
vem den är på grund av tidigare erfarenheter och inser att de kan välja att vara på 
något annat sätt om de vill. 

 Kontinuerligt lärande. Individen inser att lärande är resultatet av egna handlingar och 
val och att de måste vara aktiva i sin lärandeprocess. 

 Självmedvetenhet och självstyrning. Individen är medveten om ansvaret för sina 
värderingar, val och ageranden liksom för de beslut de fattar baserade på dessa. 

 Samspel med andra. Individen lär sig att bibehålla sin integritet men ändå vara sig 
själv i samspel med andra. 

 
Dessa förklaringar överensstämmer med det sociokulturella perspektivet. En viktig 

skillnad för studien är att transformativt lärande erbjuder redskap för att gå på djupet i 
analysen av individens lärande och förändring. Teorin om transformativt lärande har 
utvecklats under senare år. Emellertid har utvecklingen framförallt fokuserat på individens 
intuitiva, emotionella och omedvetna processer (Kitchenham, 2008). Här är istället fokus på 
den kritiska reflektionen och transformationen som den kan medföra, varför det ursprungliga 
originalet av Mezirow (2000) har valts som stöd till tolkningen av entreprenörernas 
uppfattningar av lärande. 

I relation till entreprenören och dennes uppfattningar av lärande och utveckling kan 
teorin om transformativt lärande betyda, att genom att hantera och kritiskt reflektera över 
problem, kan en känsla av desorientering i förhållande till kontexten uppstå. Ur denna 
desorientering sker en ökad medvetenhet hos entreprenören för egna antaganden och känslor. 
Detta kan resultera i stora individuella, både kognitiva, kroppsliga, emotionella och 
omedvetna förändringar. Mezirow (2000) benämner förändringarna som sker som en 
förändrad självuppfattning hos individen. Den förändrade självuppfattningen möjliggör en 
lösning av problemet och en återanpassning för entreprenören till den aktuella kontexten. 
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4. Metod 
 

Utifrån studiens problem och syfte där entreprenörers skilda uppfattningar är i fokus, 
samt att entreprenören, som fenomen, alltid existerar i sin kontext, är en fenomenografisk 
ansats vald. Ansatsen ligger till grund för vad som ska studeras samt hur det ska undersökas 
(Cohen, Manion & Morrison, 2007). Fenomenografin behandlar människors skilda, 
oreflekterade uppfattningar av livsvärlden, vilket innebär att man söker förstå hur fenomen 
gestaltar sig för dessa människor (Svensson, 1997). Den fenomenografiska ansatsen är 
inspirerad av och bygger bland annat på gestaltpsykologi, hermeneutik och fenomenologi.  

En viktig distinktion inom fenomenografin är att skilja mellan hur något är och hur 
något uppfattas vara. Inom fenomenografin är begreppet uppfattning själva kärnan, men det 
man söker förståelse för är egentligen det underliggande och underförstådda. Det är det 
underförstådda som ligger till grund för människors åsikter och handlingar. Det som studeras 
är således andra ordningens perspektiv (Marton, 1981). I relation till studien handlar det om 
hur varje individuell entreprenör uppfattar något. Inget kan därför påstås vara rätt eller fel, 
sant eller falskt, eftersom människors uppfattningar alltid är sanna för dem. Med hjälp av 
ansatsen vill man snarare försöka närma sig sanningen än påvisa den (Svensson, 1997). 

Precis som entreprenören, existerar ett objekt alltid i ett sammanhang och i ett 
historiskt ögonblick. När entreprenören uppfattar objektet kommer det även bli en del av och 
existera genom entreprenören och dennes tidigare erfarenheter. Det går lika lite att skilja på 
entreprenören och objektet, som det går att skilja på entreprenören och dennes sammanhang. 
Därför är det relationen mellan entreprenören och det denne uppfattar som måste undersökas. 

Alla människor är en del av den gemensamma världen, men i och med att 
uppfattningar är beroende av individens tankar och tidigare erfarenheter, uppfattas den på 
olika sätt. För varje individ är dock deras uppfattning, oavsett innehåll, både logisk och given 
(Kroksmark, 2007; Larsson, 1986). Den mening entreprenören ger en situation påverkas av 
dennes tidigare handlingar, vilka även påverkar dennes kommande handlingar. Samtidigt 
påverkar handlingarna den mening entreprenören ger åt situationen. Allt sammantaget är det 
entreprenörens handlingar som resulterar i att entreprenören och situationen förändras och 
utvecklas. Genom entreprenörens tidigare erfarenheter har denne även skapat sig förgivet 
tagna uppfattningar. Enligt Husserl (1980/1952) består verkligheten av den förgivet tagna, 
oreflekterade vardagen. 

Kunskap skapas genom människans tanke och handling i relation till den yttre världen 
och är alltid relaterad till tankens intentionala innebörd, det vill säga det finns alltid ett objekt 
som tanken är riktad mot (Husserl, 1980/1952). Kunskap är samma sak som meningen med 
eller förståelsen för objekt eller fenomen, men är framförallt en fråga om meningen i sociala 
och kulturella sammanhang (Uljens, 1998). Därför måste kunskap även ses i sitt sammanhang, 
vilket gör att den är beroende av verkligheten och individens uppfattning av verkligheten som 
dennes tanke och handling är riktad mot. Kunskap och uppfattning samspelar, precis som 
entreprenören samspelar med sin omgivning. 

Eftersom verkligheten existerar genom entreprenörens tänkande, blir även kunskap 
beroende av entreprenörens uppfattningar av verkligheten. Detta förhållande innebär att i och 
med att olika entreprenörer har olika uppfattningar av verkligheten, är varje individuell 
kunskap en del av den totala kunskapen. Skilda uppfattningar av ett objekt bildar tillsammans 
en intersubjektiv förståelse för det aktuella tanke- och lärandeobjektet. 

Kunskap är subjektiv och personlig men skapad genom interaktion med den sociala 
omgivningen (Dewey, 1925; Svensson, 1997). Samtidigt som entreprenören är en del av ett 
kulturellt, kollektivt och objektivt sammanhang, uppfattas det subjektivt och blir därigenom 
en del av entreprenören. Tänkande, språk, dialog och lärande, såväl som entreprenörens 
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reflektion och inre dialog, är således sammanhangsberoende och uppkommer i aktiviteter med 
andra människor. 

4.1 Metod för datainsamling 
Det valda forskningsproblemet och forskningsansatsen bestämmer metoden för 

insamling av datan. Entreprenörskapande har definierats som etablering och strategisk 
utveckling. Men forskning har visat att det är först efteråt som det visar sig om identifierade 
möjligheter verkligen var möjligheter eller enbart fruktlösa handlingar (Webster, Seymour & 
Daellenbach, 2010). Detta innebär att det är svårt att studera entreprenörskapande när det 
startar och sker och är även anledningen till varför studien använder sig av en narrativ metod 
med ett bakåtblickande perspektiv. Det är främst via språk och uttryck som forskaren kan få 
tillträde till människans uppfattningar (Svensson, 1997). Syftet med en narrativ metod är att få 
respondenterna att berätta en historia där dennes handlingar, ageranden, tankar och 
upplevelser beskrivs (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Genom att sätta in händelser och situationer i en historia skapas mening. Med hjälp av 
en berättelse kan entreprenören konstruera och strukturera sina upplevelser, erfarenheter och 
sin intuitiva kunskap i en form som underlättar att skapa förståelse för dennes handlingar och 
ageranden (Nonaka & Takeuchi, 1995). I en berättelse lever individen ut sina tidigare 
handlingar på nytt, men i berättad form. Formatet ger därmed tillgång till individens 
uppfattningar av dennes erfarenheter, kunskaper, upplevelser och handlingar. Gergen (1994) 
menar att individens egna berättelser kan hjälpa denne att förstå sig själv och sin egen 
självidentifikation, både genom bekräftelse och kritik av de egna handlingarna.  

Med stöd i den fenomenografiska ansatsen ses entreprenörens berättelser från tidigare 
skeenden i dennes liv handla om dennes tidigare erfarenheter, eftersom de är kopplade till 
våra handlingar (Svensson, 1997). En människas liv och handlingar är med andra ord en 
långsamt framväxande berättelse. Genom berättelser fås inblick i såväl det vardagliga som det 
speciella. Forskaren söker därmed förståelse för den subjektiva mening eller innebörd som 
individen agerar utifrån (Dewey, 2005/1983). Med hjälp av berättelsen kan entreprenören ge 
uttryck och skapa förståelse för sina handlingar och sina personliga egenskaper samt för den 
kultur eller den kontext denne är en del av. 

Entreprenörens lärande är en integrerad process av entreprenörskapandet. Genom sina 
handlingar skapar entreprenören möjligheter för lärande och utveckling. Men för att förstå 
entreprenörens uppfattningar av lärande är det viktigt att förstå den kontext entreprenören är 
en del av (Lans et al., 2008). Då berättelser alltid består av en kontext bistår den narrativa 
metoden forskaren i sökandet efter förståelsen för entreprenörernas kvalitativt skilda 
uppfattningar av lärande. 

Cope (2003) menar att det vardagliga vanligen är svårt för människor att berätta om. 
Anledningen är att de oftast är alldeles för verksamma i den och därmed står för nära för att 
verkligen se de beståndsdelar vardagen utgörs av. Därför kan det lite extraordinära, 
exempelvis ett problem, verka som utgångspunkt för en berättelse, då det sticker ut mot det 
vardagliga och kan vara enklare att upptäcka. 

Med hjälp av en fenomenografisk ansats och narrativ metod, ligger fokus i deltagarnas 
berättelser på deras uppfattningar av hur de lär utifrån de problem de ställs inför i deras 
livsvärld. Fokus på problem, eller kritiska händelser har haft stor betydelse inom forskningen i 
inom arbetsplatslärande (Landström, 2005). Under senare år har även forskningen inom 
entreprenörskap anammat metoden med goda resultat, vilket tidigare forskning av Cope 
(2003) och Young och Sexton (2003) visar. 

Genom att fokusera på kritiska händelser utifrån den narrativa metoden är 
förhoppningen att få både djup och bred förståelse för det undersökta fenomenet. Johansson 
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(2005) menar att med hjälp av den narrativa metoden erhålls rika, täta beskrivningar av 
individens handlingar, aktuella händelser och situationer och den mening denne lägger i sitt 
agerande i relation till dessa. Detta stämmer väl överens med den fenomenografiska ansatsens 
huvudsyfte, att få förståelse för det underliggande förhållandet. 

Författaren lade fokus för intervjuerna på problemlösning. Situationer där 
entreprenörerna ställts inför ett problem i relation till verksamhetens uppstartsfas eller under 
en fas av entreprenörens strategiska förnyelse av verksamheten. Lärande uppstår därmed som 
ett resultat av insikten, reflektionen och agerandet för att lösa problemet. Forskning visar att 
entreprenörer kan genomgå förändring och lära genom att stå inför, hantera, övervinna och 
reflektera över signifikanta möjligheter och problem under den entreprenöriella processen 
(Cope, 2003). Frågor om eventuella problem och svårigheter användes som startmotor för att 
få respondenten att berätta om sina handlingar, tankar och ageranden i den dåvarande 
kontexten. Därigenom kunde entreprenören dela med sig av sina uppfattningar av lärande. 

Verkligt arbete utförs ofta genom improvisationer, experimentering och genom att 
arbeta ”runt” de störningar och problem som uppstår i en verksamhet (Kozlowski, Chao & 
Jensen, 2010). Genom att be entreprenörerna berätta om hur de har hanterat och löst 
problemen är förhoppningen att få insikt i och skapa förståelse för hur de uppfattar att de lär. 
Johansson (2004) pekar på att historieberättande har ett nära samband med entreprenöriellt 
lärande samt att berättandets innehåll verkar som potentiella metaforer för att konceptualisera 
och skapa förståelse för entreprenörskap. 

I relation till den fenomenografiska ansatsen ses därigenom den narrativa metoden 
som ett intressant alternativ till den fenomenografiska intervjun, vilken bygger just på en 
öppen och ostrukturerad metod där ett djup i svaren kan erhållas. Tanken bakom den 
fenomenografiska intervjun är att det är deltagaren som ska definiera flera perspektiv på det 
studerade fenomenet samt att intervjun ska möjliggöra åtkomst åt de uppfattningar som är av 
intresse. Uppfattningar ses nära relaterade till erfarenhet, och det är just individens erfarenhet 
intervjun försöker nå och få förståelse för (Kroksmark, 2007). Med hjälp av den narrativa 
metoden får entreprenören stöd för att berätta om sina erfarenheter. 

4.2 Undersökningsdeltagare och material 
Författaren valde ut deltagarna för studien med hjälp av två urvalstekniker enligt 

Cohen et al. (2007). Då syftet och forskningsproblemet riktade in fokus mot småföretagande 
entreprenörer användes ändamålsenligt urval (purposive sampling). Dessutom söktes företag 
inom tjänstesektorn som verkar på en kraftigt konkurrensutsatt marknad, då det krävs 
strategisk förnyelse, utveckling och nya satsningar för att söka vinna nya kunder samt 
bibehålla befintliga. För att öka möjligheten att erhålla berättelser med rika och täta 
beskrivningar valde författaren engagerade, informativa och kommunikativa deltagare med 
social kompetens. 

På grund av att den narrativa metoden bygger på samspelet mellan intervjuare och 
respondent för att aktivt konstruera berättelser, användes även bekvämlighetsurval (Cohen et 
al., 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Welter (2012) beskriver hur entreprenörskap bygger på 
förtroende och tillit i sociala relationer, för att entreprenören ska våga och vilja delge sina 
tankar och funderingar. Detta ansågs centralt för möjligheten till en rik och tät beskrivning av 
entreprenörens problemlösning och deras uppfattningar av lärande. Det är även, enligt 
fenomenografisk ansats, viktigt att vara förtrogen med de fenomen man tänker studera 
(Larsson, 1986) 

Urvalet utgjordes därigenom av fyra individuella entreprenörer som har sina företag i 
en utav två närliggande städer i Mellansverige. Samtliga är verksamma inom tjänstesektorn 
med fokus på service och tjänster, där sociala relationer med andra människor är av betydande 
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vikt. De verkar dock inom helt skilda verksamhetsområden, företagsinriktningar och 
intresseområden. Två av entreprenörerna arbetar i team med varsin kollega medan två är 
ensamma i sitt entreprenörskap. 

Bjerke (2005) skriver att entreprenören i de flesta situationer, kan uppfatta sig själv 
och ses från andra som sitt företag, speciellt i uppstartsfasen av en verksamhet. Det vill säga 
att entreprenören och dennes företag är samma analysenhet. Anledningen är att då 
entreprenören förändras ändras företaget och vice versa. Men i och med att studien 
undersöker hur individerna i entreprenörsteam lär och förändras, hanteras företaget och 
entreprenörerna som två separata objekt.  

4.3 Tillvägagångssätt vid insamling av data 
Deltagarna informerades per telefon om studiens syfte och grundläggande etiska 

riktlinjer vid en, i relation till studien, första kontakt. För att öka utsikten att deltagarna skulle 
ha några konkreta exempel att berätta om vid intervjutillfället, bads de fundera över de 
problem de haft i relation till företagets uppstart eller eventuella strategiska förnyelse. Genom 
att ge deltagarna intervjuns primärfråga några dagar före intervjutillfället, gavs möjlighet för 
dem att förbereda sig, reflektera över tidigare händelser och handlingar samt identifiera 
problem som uppkommit under processens gång.  

Intervjuerna genomfördes med hjälp av en ostrukturerad narrativ metod, och skedde i 
respektive entreprenörs hemtama kontext. Detta för att få en avslappnad och trygg 
bakgrundsmiljö vilket kan underlätta för den som berättar (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Vid intervjutillfället informerade författaren deltagarna om deras rättigheter och 
frågade hur företaget startade, från idé till handling. Detta för att få en bakgrundsbild och en 
grundläggande förståelse för entreprenören och dennes verksamhet. Därefter ställdes återigen 
primärfrågan om problem i relation till verksamhetens etablering eller utveckling. 

Deltagarna berättade fritt om problemen, hur de uppstod, hanterades och löstes. 
Författarens roll var delvis aktiv. Vid särskilt intressanta händelser eller handlingar användes 
följdfrågor, exempelvis som ”vad hände då” eller ”hur upplevde du detta?”(se bilaga 1) för att 
få deltagarna att reflektera ytterligare ett steg och få ett djup i berättelsen. Dessutom, genom 
att fråga om hur de hanterade och löste problemet, hur de visste vilken information de 
behövde, problemets betydelse och om de skulle hanterat det annorlunda idag med den 
kunskap de erhållit sedan dess, söktes förståelse för problemet och deras handlingar ur olika 
perspektiv. I enlighet med den fenomenografiska ansatsens intresse är det viktigt att fokusera 
på helheten, men även delarna som helheten utgörs av (Svensson, 1997). 

Intervjuerna spelades in för att kunna lyssna aktivt vid intervjutillfället och få en 
avslappnad situation. Korta noteringar fördes dock vid speciellt intressanta utlägg för att 
kunna gå tillbaka och följa upp under intervjun, samt som stöd vid transkriberingen. 
Transkribering skedde i direkt följd efter varje intervju för att minska risk för eftertolkningar 
och missförstånd. 

4.4 Bearbetning och analys av data 
Analys av data ska leda till förståelse för innebörden av det studerade fenomenet 

(Cohen et al., 2007). Kroksmark (2007) menar att inom fenomenografin är det viktigt att 
förstå hur något kan uppfattas i ett mänskligt perspektiv. Därför användes den 
fenomenografiska ansatsen som utgångspunkt och den narrativa metoden som stöd vid 
insamlingen av data. Avsikten var att erhålla ökad förståelse för det studerade fenomenet och 
ökad insikt om det underförstådda i relation till det berättade. 
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Analysen genomfördes i tre steg. I ett första steg analyserade författaren likheter och 
skillnader mellan hur entreprenörerna explicit benämnde att de sökte kunskap, exempelvis 
vilken information de behöver och hur de går tillväga. Steg två i analysen identifierades 
entreprenörernas uppfattningar av förutsättningar för lärande för att därefter i steg tre på en 
djupare nivå försöka förstå bakomliggande uppfattningar till varför de söker sig fram till 
kunskap på ett visst sätt, det vill säga deras uppfattningar av lärande. De sista två stegen 
skedde i enlighet med den fenomenografiska ansatsens huvudtema, nämligen att söka 
kvalitativt skilda kategorier i rådatan. Detta genom att försöka se underliggande kopplingar 
och mönster mellan entreprenörernas uppfattningar (Larsson, 1986). Larsson menar även att 
det är viktigt att kategorierna är kvalitativt skilda från varandra. Det är genom kontrasterna 
mellan kategorierna som klarhet skapas för att det finns skilda föreställningar av lärande. För 
att söka säkerställa detta söktes kontinuerligt skillnader och likheter mellan entreprenörernas 
uppfattningar av lärande. 

Intervjudatan lades in i analysprogrammet Atlas Ti. Därifrån lästes alla intervjuer 
gång på gång och reflektion gjordes över vilka underliggande meningar och uppfattningar 
som kunde finnas till det som berättades och som kunde kopplas till studiens syfte. När 
speciella uppfattningar stod ut eller gav indikationer på att underliggande meningar fanns, 
markerades och kodades dessa efter innehåll och egna reflektioner. Ibland markerades enbart 
vissa ord och andra gånger hela meningar eller längre stycken, beroende på innehåll och 
sammanhang. Kodningsproceduren kan tydliggöras med ett exempel. En entreprenör uttryckte 
sin längtan efter utmaningar ”Men jag vill ju utvecklas…hela tiden. Jag vill ju bli bättre. Vill 
ha en riktig utmaning!” Detta markerades och kodades som att man lär genom utmaningar. 

Utifrån koder och markeringar sökte författaren övergripande kategorier som kunde 
hjälpa till att strukturera upp och dela in datan för att få den mer överskådlig. Larsson (1986) 
menar att det är viktigt att arbeta mycket med datan så man blir förtrogen med den och 
”kommer in i den” för att ett analysarbete ska kunna ske på en djupare nivå. 

Under författarens arbete med att förstå innebörden och det underförstådda i 
entreprenörernas berättelser, uppstod en pendelrörelse. Rörelsen bestod av att försöka förstå 
berättelserna på djupet samt att se entreprenörernas berättade handlingar från ett distanserat 
perspektiv. Genom att jämföra de olika berättelserna och samtidigt leta efter likheter och 
skillnader, uppenbarade sig till slut olika underliggande meningar i datan, vilka kunde ses 
representera datan i form av kategorier. Elva kvalitativt skilda kategorier kunde på detta sätt 
identifieras. Exemplet ovan, om att lära genom utmaningar, kunde på detta sätt knytas till en 
kategori kallad ”Lärande sker vid hantering av utmaningar”. När citaten sedan strukturerades 
in under respektive kategori var flera väldigt lika. Därför genomfördes en bortsortering av de 
citat som var alltför lika. Detta resulterade i att det under några kategorier är ett ojämnt antal 
citat mellan team och enskild. Ingen värdering bör dock läggas i detta. 

4.5 Tillvägagångssätt vid tolkning av data 
Syftet med tolkningen är att förstå och bringa klarhet i entreprenörernas uppfattningar. 

För att kunna uppnå tolkningens syftet och utföra en fenomenografisk tolkning på ett 
grundligt och nyanserat vis, var det viktigt att lära känna och bli förtrogen med data och 
resultat (Larsson, 1986). Genom att arbeta med råmaterialet och skriva ett resultatavsnitt 
erhöll författaren en förståelse för helheten. Helhetsperspektivet på entreprenörernas 
uppfattningar låg sedan till grund för tolkningsarbetet. 

Utifrån innehållet i berättelserna söktes den bakomliggande innebörden av 
intervjuerna i relation till studiens syfte. Detta arbete utfördes medelst att pendla mellan att 
läsa och kritiskt reflektera över resultatet gång på gång, samt sätta det lästa och egna 
reflektioner över innehållet och underliggande meningar i relation till de valda teoretiska 
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perspektiven. Därigenom blev olika innebörder i innehållet synliga och varierande aspekter av 
det studerade fenomenet kunde identifieras. Dessa skrevs då ner och utvecklades i relation till 
teorierna. Under detta arbete blev fem teman tydliga: samspel, erfarenhet, inre dialog, visioner 
och informellt lärande, vilka användes som utgångspunkt för tolkningskapitlet. 

4.6 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om huruvida en studie kan upprepas och ge samma resultat av en 

annan forskare, vilket även kan delas in i och diskuteras utifrån inre och yttre reliabilitet. 
Den inre reliabiliteten berör hur forskaren kan visa hur undersökningen har gått 

tillväga för att andra ska förstå vad som gjorts och därigenom kunna replikera studien 
(Bryman, 2007; Cohen et al., 2007). Genom att vara transparent genom hela 
undersökningsförfarandet, tydligt och explicit klargöra för problemområde, syfte, 
metodologiska överväganden samt hur analys och tolkning av datan har utförts, skapas 
möjlighet för andra att sätta sig in i studiens bakomliggande antaganden. Därigenom ges 
förutsättningar för andra att konstruera samma studie. 

Yttre reliabilitet behandlar om andra forskare kan upptäcka samma fenomen om de får 
och har samma förutsättningar. Detta kan vid en första tanke uppfattas som omöjligt då den 
aktuella kontexten som studien genomfördes i har upphört att existera. Emellertid har studien 
två kontexter att förhålla sig till. Dels kontexten då intervjuerna genomfördes och dels 
kontexten som entreprenörernas uppfattningar handlar om. 

Gällande kontexten som undersöktes, handlar studien om uppfattningar av händelser 
som redan skett vilket innebär att den kontexten torde vara ett mindre problem att återskapa, 
då den enbart existerar i entreprenörernas minne. Samma frågor borde leda till liknande svar i 
allmänhet och samma undermeningar i synnerhet. Intervjusituationen bygger däremot delvis 
på tidigare relationer med etablerade förtroenden, vilket kan inverka på utfallet om någon 
annan ställer samma frågor. Här kommer även problematiken med tolkningar in. Kvale och 
Brinkmann (2009) menar att det i intervjuer kan finnas lika många tolkningar som det finns 
forskare. Men då studien grundar sig på en fenomenografisk ansats är detta en tillgång, i och 
med att världen bygger på människors kvalitativt skilda uppfattningar av världen och 
därigenom samexisterar alla tolkningar till en helhet (Svensson, 1997). För att ändå stärka upp 
studiens yttre reliabilitet har författaren valt att noggrant klargöra urvalet av informanter och 
den sociala kontext intervjuerna skedde i. 

4.7 Validitet 
Validiteten i en studie berör undersökningens kvalitet och hög validitet anses vara ett 

av de viktigaste forskningskriterierna för väl genomförd forskning (Bryman, 2007). 
Validiteten indikerar huruvida den genererade slutsatsen är avhängig datan som samlats in. 
Precis som reliabiliteten kan validiteten delas in i inre och yttre. 

Inre validitet behandlar studiens trovärdighet och belyser samstämmigheten mellan 
fenomenet som studerats, den data som samlats in och de förklaringar och teorier för 
fenomenet forskaren utvecklar (Bryman, 2007; Cohen et al., 2007). 

I och med att deltagarna berättade om sina upplevelser erhölls endast deras subjektiva 
uppfattningar av det som undersöks, men i och med att det är uppfattningar som ligger till 
grund för studien, borde detta därmed ses som trovärdig data. Studiens validitet ökar även då 
flera intervjuer genomfördes, för att kunna identifiera mönster i och mellan dem. 

I intervjusituationen finns vissa faktorer att vara medveten om och ta hänsyn till, 
exempelvis finns alltid en maktfaktor mellan intervjuare och deltagare, vilken kan inverka på 
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resultatet och bör minimeras (Cohen et al., 2007). Genom att det fanns en tidigare relation 
med ett etablerat förtroende mellan intervjuare och deltagare kunde deltagarna känna sig 
mindre hotade av situationen. De kunde därför öppna sig och delge utvalda delar av sina liv i 
form av berättelser. Dessutom, eftersom intervjuaren lockade deltagarna att berätta mer 
genom att visa intresse och uppmärksamhet, skedde dataöverföringen i form av ett vänligt, 
informellt samtal. 

Inom vetenskaplig forskning är objektivitet och en distansering mellan forskare och 
fenomen viktigt, för att kunna utföra värderingsfri forskning. Data är dock en del av en social 
och kulturell kontext som även forskaren är en del av, varför det är omöjligt att vara helt 
objektiv vid insamlandet. Bryman (2007) menar dock att delaktigheten även kan möjliggöra 
en hög grad av överensstämmelse mellan fenomen och förklaringar. Med hjälp av 
fenomenografisk ansats och narrativ metod ställs forskaren till viss del vid sidan av det som 
berättas, men är samtidigt närvarande och delaktig. På sidan av för att det är något som har 
hänt och som forskaren får berättat för sig. Nära då forskaren är en del av det aktuella 
sammanhanget då denne tar del av och förstår deltagarnas uppfattningar.  

Vidare kan olika bias uppstå under en intervju som kan påverka studiens validitet. 
Intervjuaren kan söka svar som passar studien, förutfattade meningar och attityder kan hindra 
en objektiv insamling eller missförstånd mellan intervjuare och deltagare kan uppstå. Med 
hjälp av den narrativa metoden undviks dessa bias. Anledningen är att deltagarna fritt väljer 
vad de vill delge för delar av sina liv. Intervjuarens roll handlar om att få deltagaren att berätta 
mer om den aktuella händelsen för att få deltagarens olika perspektiv och därmed ett djup i 
berättelsen, än att fråga om speciella förehavanden, åsikter eller handlingar. För att ytterligare 
minska risken för eventuella missförstånd spelades intervjuerna in och transkriberades direkt 
efter varje intervju (Cohen et al., 2007). 

Den yttre validiteten handlar om överförbarhet på så sätt att söka hitta det typiska i 
fenomenet som undersöks. Det typiska ska sedan kunna både överföras och jämföras med 
andra situationer och kontexter (Bryman, 2007). Den yttre validiteten bygger på 
sammanhangsberoende och täta beskrivningar, dels av det undersökta fenomenet vilket den 
narrativa metoden hjälper till att uppfylla, dels av undersökningen i sig vilket forskaren alltid 
bör eftersträva. Cohen et al. (2007) menar att vikt bör läggas på att detaljerat redovisa 
undersökningens genomförande. Detta i form av metod för insamling av data men även andra 
verktyg som forskaren använt för att nå en slutsats bör redovisas, exempelvis definitioner, 
tidigare forskning och teoretisk referensram, varför författaren sökt eftersträva detta i studien. 

Samhällsvetenskapliga forskare bör emellertid vara försiktiga med att överföra och 
generalisera då fenomen som utforskas är kontextbundna och därmed föränderliga (Alvesson 
& Sköldberg, 2008). Även Cohen et al. (2007) skriver om detta men menar samtidigt att 
överförbarheten kan betyda överförbarhet för vissa typiska delar i resultatet. Trots den 
narrativa metoden, som innebär att resultatet är mer typiskt för dem som är deltagare än 
representativt för större grupper, kan ändå vissa delar urskiljas som kan generaliseras. Då 
studiens fokus ligger på skillnader i uppfattningar av lärande beroende på om entreprenörer 
arbetar i team eller enskilt samt grundar sig på entreprenörer i tjänstesektorn, skulle resultatet 
kunna vara överförbart till andra entreprenörer som arbetar med service och tjänster och deras 
uppfattningar av lärande. Emellertid bör försiktighet iakttas för att generalisera mot andra 
länder då öppenhet i mellanmänskliga relationer samt företagstänkande kan variera beroende 
på kultur (Stier, 2004). 

4.8 Etiska överväganden 
I enlighet med Vetenskapsrådets principer (2002) fick alla entreprenörer information 

före samt vid intervjutillfället om studiens syfte och om deras rättigheter att när som helst 
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kunna välja att avbryta intervjun eller deltagandet i studien som helhet. Dessutom försäkrades 
deltagarna om anonymitet i och i relation till studien. 

Då entreprenörskap och därmed även berättelserna kan vara relaterade till 
innovationer och möjligheter som ännu är i utvecklings- eller exploateringsfasen, fanns risken 
att sådan känslig information kunde framkomma genom berättelserna. Därför försäkrade sig 
författaren om att entreprenörerna var medvetna om författarens tystnadsplikt därom. 
Dessutom informerades att all data enbart kommer att användas till forskningsändamål samt 
förvaras på säker plats under studiens genomförande och noggrant destrueras då studien är 
avslutad. Alla tillfrågade entreprenörer gav sitt medgivande till att delta i studien. 

4.9 Metoddiskussion 
En intervju kan upplevas som en förhörssituation, där den intervjuade ska svara på 

svåra frågor. Den narrativa metoden skapar en avslappnad situation där intervjun istället sker 
på den intervjuades villkor. Parterna kan därför uppleva intervjun som ett socialt samtal och 
en möjlighet för den intervjuade att få dela med sig av sitt liv och sina erfarenheter genom att 
berätta historier från tidigare skeenden i livet (Johansson, 2005). 

I den strukturerade intervjun finns alltid ett inslag av makt där den som intervjuar har 
makten över situationen och frågorna medan deltagaren har makt över svaren (Kvale & 
Brinkmann, 2009). Även den narrativa intervjun innebär en maktfördelning mellan den som 
pratar och den som lyssnar. Det kan handla om makt mellan vem som har mest information 
om varför intervjun äger rum och den som har mindre, samt mellan att söka efter det 
underliggande och att vara den som berättar och söka förstå och berätta vad den andre önskar 
höra. I den strukturerade intervjun är det ofta att deltagarna försöker möta de förväntningar 
intervjuaren har, men även de förväntningar de tror att intervjuaren har (Bryman, 2007; Kvale 
& Brinkmann, 2009). Detta sker även till viss del med den narrativa, ostrukturerade intervjun, 
genom att intervjuaren ber deltagarna att berätta om problem och styr därmed till viss del 
berättelsens inriktning. 

Författaren hade en aktiv roll vid intervjutillfällena, genom att hjälpa deltagarna att 
byta perspektiv och reflektera över tidigare problem. Därigenom blev själva intervjutillfällena 
aktiva situationer för eftertanke, där mening och betydelse förtydligades men även skapades. 
Författarens och deltagarnas interaktion möjliggjorde reflektion över tidigare handlingar. 
Därmed fungerade författaren som medhjälpare till att skapa den verklighet som studerades. 
Intervjun blir på sätt och vis ett utslag av intervjuarens och deltagarens antaganden och 
förutfattade meningar men även ett resultat av vad de tror att den andre söker. 

Ytterligare en aspekt att medvetandegöra i relation till den narrativa metoden är 
språkets betydelse. Berättelser, som är beskrivningar över de händelser och handlingar som 
har varit, tar form och utgörs av språket. I relation till handlingar och tänkande är språket 
begränsande för människan (Dewey, 1925). Därför kan vissa kontextuella aspekter och/eller 
handlingar försvinna i berättelsen begränsade format. 

I intervjusituationer tolkar parterna varandras yttranden. I och med att en 
fenomenografisk ansats bygger på tolkningar av omvärlden samt beskrivningar av dessa 
tolkningar, är det viktig att lyfta fram detta förhållande. När intervjuaren ber deltagaren att 
berätta, sker en tolkning hos deltagaren av vad intervjuaren menar. Detta kan innebära att 
deltagaren, istället för att svara på det intervjuaren menar med sin fråga, svarar på sin tolkning 
av vad intervjuaren menar (Larsson, 1986). Detta var fallet vid intervjuerna då det var svårt att 
få entreprenörerna att se och berätta om de svårigheter och problem de kontinuerligt hanterar. 
Intervjuproblematiken blev tydlig när ett praktiskt problem uppdagades i en entreprenörs 
berättelse om en annan situation. Vid senare uppföljning av problemet menade entreprenören 
att det inte finns några svårigheter utan att allting löser sig. En del av förklaringen kan vara att 
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en del av människans egenskaper är att förtränga eller förminska händelser eller situationer 
som har varit svåra eller problematiska. En annan anledning kan vara att de dagligen ställs 
inför svårigheter och hinder vilket gör att det, istället för att uppfattas som en extraordinär 
upplevelse, är en naturlig del av vardagen. Problemen smälter in i de vanliga och 
rutinbaserade sysslorna. 

Trots dessa ofullkomligheter i metoden kan ändock metodvalen anses relevanta och 
befogade då de har tjänat som stöd genom undersökningen för att uppnå och söka klarhet i 
studiens syfte. 
 

5. Resultat och analys av data 
 

I resultatkapitlet presenteras kategorierna för entreprenörernas kvalitativt lika och 
skilda uppfattningar av förutsättningar för lärande vilka belyses med citat från 
entreprenörerna. Efter citaten följer analysen av entreprenörernas uppfattningar av 
förutsättningar för lärande och vad det innebär för deras uppfattningar av lärande. 

 
Emotionellt lärande sker genom tillitsbaserade samspel 

Denna kategori grundar sig på reflektionerna under intervjuerna där entreprenörerna 
berättade om hur mycket de använder sig av familj och nära vänner, men tar även hjälp av 
professionella. Uppfattningar av förutsättningarna för lärande handlar om samspel med 
människor som entreprenören har tillit till. Emotionellt stöd söks för att hämta kraft och för att 
orka fortsätta arbeta och utvecklas. Inom denna kategori återfinns dock enbart uppfattningar 
från de som arbetar enskilt. 
 

Det började när jag studerade. Jag tänkte jag ska starta eget och allt det där…sen under 
tiden så gick jag in i väggen…så, jag löste det med….hjälp av kurator. Jag håller 
fortfarande på och hanterar det lite grann, men jag har tagit hjälp av nära och kära och 
några andliga personer som har hjälpt mig så jag känner att jag är på väg förbi. 

 
…då är det skönt att ha människor runt ikring mig som jag liter på, som har andra 
kunskaper som kan hjälpa till…som är duktiga på att ge stöd och ge själv…tankar som gör 
att jag utvecklar mig själv… 

 
Citaten visar att människor som de enskilda entreprenörerna har tillit till och 

förtroende för är betydelsefulla för deras emotionella utveckling. Med hjälp av andra 
människor uppfattar entreprenören att denne kan finna trygghet i sig själv och tro på sin egen 
förmåga, vilket sedan verkar som stöd i individens personliga utveckling och lärande. 
 
Praktiskt lärande sker genom samspel med andra 

Dessa uppfattningar berör hur samspel och interaktion med andra människor är en 
förutsättning för och kan innebära ett praktiskt lärande. Med hjälp av vänner och bekanta eller 
professionella kontakter inom olika områden kan verksamheterna och entreprenörerna 
förändras och utvecklas. Detta gäller för såväl individuellt arbetande entreprenörer och 
entreprenörer som arbetar i team. 
 

I och med att jag har jobbat på så otroligt många ställen, har både min kunskap och mitt 
kontaktnät bara växt. Jag känner folk inom allt som kan allt. Så om jag behöver något så 
behöver jag bara lyfta telefonen, det är fantastiskt. (Enskild) 
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Jag kollade ofta på hur nån kompis löste något problem och så kollade jag på en annan 
kompis hur han löste ett annat problem och så…ja lär man sig. Nästa gång samma fel 
kom in, ja då visste jag ju hur jag skulle göra. (Team) 

 
Sen att vi funkar bra ute, det är nog där vi kompletterar varandra tror jag. Jag tar vissa bitar 
och han tar vissa bitar. Vi har båda olika kontakter och han får in folk och ställer alltid upp 
och så. Så jag tror man kompletterar varandra men man måste ha samma syn och tänka 
lika, sen kan man ju vara olika tung på olika saker. Vi använder oss av varandra, det gör vi 
ju! (Team) 

 
Vid praktiska problem uppfattar de enskilda entreprenörerna att de använder sig av 

andra människor för att komma till en lösning på problemet. De pekar på vikten av att ha 
många kontakter att kunna vända sig till beroende på problemområde. Teamentreprenörerna 
berättar om hur de använder sig av varandra, såväl som av andra, för att lära nytt i relation till 
befintlig kunskap och vidare kunna lösa problem på egen hand. 
 
Lärande i samspel sker med hjälp av egen kompetens 

Här handlar entreprenörernas uppfattningar av förutsättningar för lärande om den egna 
kompetensen inom området. Att vara insatt inom verksamhetsområdet och ha en förståelse för 
den aktuella kontextens betydelse, för att kunna lösa problem som uppkommer eller som kan 
uppkomma i framtiden. Inom denna kategori återfinns bara uppfattningar från entreprenörer i 
team. 
 

Men tack vare att jag har haft ett brett intresse av datorer, inte bara att sitta och spela spel, 
utan alltifrån att programmera, till att sitta och skruva, så blir det att man har lättare att 
snappa upp vad andra är duktiga på. Jag måste ju vara insatt i vad jag håller på med för att 
veta. Jag menar det jag kan om datorer är ju väldigt brett om man säger… (Team) 

 
Jag tror man måste ha en verklighetsuppfattning om saker och ting och veta vad man 
håller på med så man kan tänka sig flera olika scenarier, om inte det här slår in vad gör vi 
då? Kan man lösa det på något vis? (Team) 

 
Citaten visar att med hjälp av kunskap och förståelse för verksamhetsområdet och 

sammahanget, vet entreprenörerna vem de ska kontakta beroende på vilken typ av problem de 
står inför. De vet om det är någon idé att försöka lösa det och de förstår ungefär på vilket sätt 
problemet måste lösas för att erhålla ett så bra resultat som möjligt för den aktuella 
situationen. 

 
Lärande sker genom att hantera vardagliga situationer 

Entreprenörerna uppvisar uppfattningar av att en förutsättning för lärande är att 
hantera situationer eller händelser som kontinuerligt uppstår i vardagen.  
 

Jag har ju haft en väldig utveckling under åren, men jag har ju ingen utbildning, jag har ju 
livet som utbildning! (Enskild) 

 
…och jag har ju inte gått någon skola eller någonting för att laga datorer eller i det här att 
företaga, så det har fått lösa sig ändå. (Team) 

 
Entreprenörer i studien uppfattar att de lär sig efter hand genom att hantera vardagliga 

situationer och utifrån vad arbetet kräver. Genom att de saknar formell utbildning får de klara 
sig på egen hand med hjälp av de kunskaper och förmågor de redan har och sedan bygga 
vidare på dessa. Genom citaten fås förståelse för att både entreprenörer som arbetar i team och 
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enskilt uppfattar att deras lärande uppkommer genom att hantera situationer och händelser i 
vardagen. Utveckling, lärande och förändring sker i relation till att leva. 
 
Lärande sker med hjälp av tidigare erfarenheter 

Uppfattningarna visar att tidigare erfarenheter är en förutsättning för lärande. 
Entreprenörernas aktuella kunskap och handlingar bygger på tidigare handlingar samt de 
erfarenheter som skapas därav. Dessutom uppfattar de att de kan använda sig av aktuella 
handlingar och upplevelser för framtiden. Erfarenheterna avser såväl enskilt arbetande som 
teamarbetande entreprenörer. 
 

Eftersom jag har haft 30 olika anställningar och jobbat med allt du kan tänka dig så har jag 
otroligt bred kunskap. (Enskild) 

 
Jag ser det egentligen inte som en svårighet utan som något som jag kan lära mig och 
utvecklas av och som jag kan använda mig av i framtiden…men det tror jag med allt som 
man gör. (Enskild) 

 
Jag har lärt mig massor under åren. Allt om företagande. Hur det ska funka, mycket med 
kvitton och kassaregister och sätta sig in i nya lagar och grejer. Men framför allt att ta 
fram…eller, hmm…framförallt att jobba på ett effektivt sätt. Under åren har jag 
effektiviserat arbetssätten. (Team) 

 
Sen blir det en viss erfarenhet med tiden också, man var nog mer försiktig i början än vad 
man är nu, nu har man lärt sig att det brukar lösa sig på ett eller annat vis…och ja, man vet 
att det löser sig…man var nog mer försiktig från början… Jag tror man måste vara lite 
flexibel också, man kan inte vara strikt i allting. Man kör ju mer på känsla efter en stund 
och det är klart att nån gång blir det väl mindre bra beslut och då får man väl vara flexibel 
och inse det och ta ett bättre beslut nästa gång… (Team) 

 
De enskilda entreprenörerna uppfattar vikten av att ha erfarenhet att luta sig tillbaka 

på när komplikationer uppstår samt att problem i nuet kan vara dem till nytta i längden. Det 
som sker innebär nya kunskaper och erfarenheter för eventuella framtida behov. 
Teamentreprenörerna uppfattar att de erfarenheter de erhållit genom åren hjälper dem att 
effektivisera sina nuvarande handlingar och innebär en inre trygghet samt en tro på deras egen 
förmåga i relation till deras handlingar.  
 
Lärande sker genom att prova 

Några uppfattningar av förutsättning för lärande är att själv kunna prova sig fram i 
relation till det aktuella problemet. När entreprenören står ensam inför ett problem, utan 
någon att fråga, kan denne alltid prova sig fram efter bästa förmåga. Uppfattningarna, från 
såväl enskilda som team, är att man provar olika tillvägagångssätt och drar lärdom utifrån 
resultatet av sina handlingar. 
 

Det man inte kände någon som kunde fick man lösa själv, man fick prova sig fram på egen 
hand… (Enskild) 

 
…och ibland så leker jag fram olika saker och det blir någon grej av det…men sen ofta är 
det faktiskt så att det blir misstag som jag gör som blir lyckat. (Enskild) 

 
I regel löser sig det mesta, lite trial and error. Man provar det här och ser hur det går…ja 
man testar och ser, och funkar det så kör man på och funkar det inte så omvärderar man 
och börjar om…det var ju inte många grejer som jag fick lära mig två gånger utan det var 
ju mer att hade jag gjort en sak så kunde jag ju det… (Team) 
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Det är inte en ny uppfinning utan den är ganska vanlig söderut i Europa, men inte i 
Sverige…utan vi har köpt in maskiner för det här och provat lite, så det har vi hållit på 
med i tre år nu då…det är ganska avancerat…men nu börjar vi få en känsla för det. (Team) 

 
Citaten visar att genom att prova sig fram kan en lösning uppdagas, men att prova kan 

även ge erfarenhet, kunskap och förståelse för problemet vilket kan bidra till lösning eller 
utveckling. Detta sker oavsett om entreprenören arbetar enskilt eller i team. Genom att prova 
kan misstag ske, men misstag uppfattas som värdefulla då de kan ge ett nytt perspektiv på 
problemet, vilket kan leda till en lösning eller en insikt i att problemet egentligen var en 
möjlighet. 

 
Lärande sker vid hantering av utmaningar 

Under intervjuerna framkom att utmaningar är betydelsefulla för att kunna fortsätta att 
utvecklas. Utmaningar kan ses som otäcka eller roliga, men oavsett hur de upplevs uppfattas 
de som en förutsättning för entreprenörernas lärande. 
 

Sen kändes det ju läskigt när man skulle starta. Det var läskigt när man skulle skicka in 
papprena till skatteverket och få F-skattsedel och liksom…va har jag gjort? Men sen när 
jag hade gjort det så var det som så mycket annat liksom…vad var det jag var rädd för 
egentligen? (Enskild) 

 
Men jag vill ju utvecklas…hela tiden. Jag vill ju bli bättre. Jag vill ha en riktig utmaning! 
(Team) 

 
De enskilda entreprenörerna upplever att ställas inför och behöva hantera det okända, 

som otäckt. Men i efterhand, i relation till hur det gick och vad det innebar att klara av 
utmaningen är de förvånade över att de upplevde det som otäckt. Teamentreprenörerna 
däremot önskar sig utmaningar och ser det som roligt och utvecklande. Uppfattningarna är att 
genom att hantera eller agera i situationer man aldrig tidigare ställts inför, och klara av det, 
sker ett lärande. 

 
Lärande sker med hjälp av mål att sikta mot 

Uppfattningarna av förutsättningar för lärande är att mål är en förutsättning för att 
orka driva framåt och förändras men även viktigt för att kunna bibehålla fokus för vad som är 
betydelsefullt för både individen och verksamheten. Uppfattningarna gäller för enskilda och 
team. 
 

Mental träning börjar ju komma mer o mer, inom elitidrotten exempelvis, med målbilder 
och visioner och så är det ju även i företagsvärlden. Man behöver mål och visioner, en 
struktur för att ta sig vidare. (Enskild) 

 
…och i det avseendet så är vi båda lika. Vi bådar jobbar ju för en sak liksom o båda vill 
utveckla någonting o man är lite driven o vill lite framåt. (Team) 

 
Citaten visar att struktur, mål och visioner är viktigt för entreprenörerna. Genom att ha 

något konkret att arbeta mot kan utveckling och lärande ske. Teamentreprenörerna uppfattar 
även att det är betydelsefullt att båda arbetar mot samma mål för att minska slitningar dem 
emellan, samt för att utvecklingen av verksamheten sker åt samma håll. 
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Lärande sker med hjälp av individens sinnen 
Entreprenörernas berättelser tydliggör att det finns uppfattningar av att en 

förutsättning för lärande är att kunna ta in information via sina sinnen och sätta den i relation 
till det egna verksamhetsområdet. Uppfattningarna återfinns hos samtliga entreprenörer. 
 

Jag kan få idéer från allting som jag ser, människor som jag pratar med, allting omkring 
mig…(Enskild) 

 
När jag gick utbildningen så var det mycket att man ska rita o måla och det är ju själva 
grunden och helheten. Framförallt när jag får en idé så måste jag rita ner den för annars 
försvinner den…när jag får en idé, och den kan vara riktigt bra, men om jag inte ritar ner 
den så försvinner den. (Enskild) 

 
...och det är väl det som, när man är en sån här liten företagare så är det ju det som är 
styrkan, att man är med hela vägen genom hela fältet så man kan bilda sig en uppfattning 
så att det inte blir fel investering. Annars är det lätt hänt att det blir fel investering om man 
inte varit med själv och sett hur det funkar. (Team) 

 
Med hjälp av sina sinnen kan entreprenörerna inhämta information som de sedan gör 

till sin genom att sätta den i relation till tidigare erfarenheter och kunnande. Reflektion kräver 
material att arbeta med för att kunna generera ett resultat. Genom citaten fås förståelse för att 
entreprenören uppfattar att de lär och utvecklas när de observerar händelser eller saker eller 
konstruerar eget samt när de lyssnar till hur andra människor samspelar. Olika sätt kan ge dem 
varierande information. Information som de med hjälp av reflektionen relaterar och utvecklar 
i relation till deras verksamhetsområde. Teamentreprenörerna uppfattar även att se, som i att 
se i ett vidare perspektiv, där inblick i skilda händelser och delar kan relateras till varandra 
och läggas ihop till en förståelse för helheten. 
 
Lärande sker genom verksamhetsutveckling 

En uppfattning av förutsättning för lärande är att utveckla verksamheten. Trots att 
entreprenörerna uppfattar verksamheten och självet som två olika entiteter finns ändock en 
stark koppling dem emellan. Uppfattningen är att det sker en utveckling i relation till att 
hantera både företaget och sig själv i det aktuella sammanhanget som hela tiden uppstår. Här 
återfinns enbart uppfattningar från de som arbetar enskilt. 
 

Jag har ju utvecklats enormt sen jag började med företaget…så som att jag slappnar av på 
ett helt annat sätt. Landat lite i mig själv, men jag har fortfarande mycket som jag vill 
jobba med. Företaget hjälper mig att driva mer framåt personligt. (Enskild) 

 
Jag har märkt att jag utvecklar mig själv när jag utvecklar företaget. Alltså, jag arbetar ju 
med att utveckla andra människor, men samtidigt utvecklar jag ju mig själv hela tiden när 
jag gör eller förändrar något med företaget. (Enskild) 

 
De enskilda entreprenörernas uppfattningar av lärande är att genom att etablera, 

hantera och utveckla verksamheten utvecklas även individen. Att arbeta med företaget i nya 
situationer innebär nya erfarenheter och kunskaper för entreprenören. Dessa bildar sedan en 
kunskapsbas och en trygghet när entreprenören ställs inför och behöver reflektera över nya 
situationer och problem. 

 
Lärande sker med hjälp av metoder 

Entreprenörerna uppvisar uppfattningar av att metoder kan verka som förutsättningar 
för lärande. Genom intervjuerna framkommer att entreprenörerna ibland använder sig av 
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befintliga, genom andra utarbetade metoder. Detta för att ta in information för att utveckla 
verksamheten, eller för att utvecklas som individ för att orka med att hantera vardag och 
verksamhet. Uppfattningarna återfinns enbart hos de som arbetar enskilt. 
 

Metoden går ut på att man har en inspirationskälla och sen utforskar man saker som hör 
ihop med inspirationskällan. Sen undersöker man det man har utifrån detta och till slut när 
man har gått vidare en stund så kanske man kommer på någonting i relation till det man 
undersöker, och så tänker man att wow, det här kan vara något, och så kör man. (Enskild) 

 
Jag har använt mig av en grej som heter helmetoden och fått hjälp och lösa upp många av 
dom här bryderierna, och jag mår mycket bättre! (Enskild) 

 
Citaten visar att metoder kan verka som stöd i lärandeprocessen för entreprenörer som 

arbetar enskilt. Metoderna som används kan vara olika. Exempel som erhålls genom 
intervjuerna är meditation och healing för egen utveckling eller att utgå från en kärnfråga för 
att sedan undersöka kringliggande områden, eller för att utforska temat på djupet. Med hjälp 
av metoderna finns uppfattningar av lärande genom att entreprenörerna kan klara av eller hitta 
lösningar i komplexa situationer, oavsett om de grundar sig på emotionella eller praktiska 
problem eller händelser. 

5.1 Sammanfattning 
Resultatets kvalitativt skilda kategorier och citat visar att det finns skilda och liknande 

uppfattningar av lärande beroende på om entreprenörerna arbetar i team eller enskilt (se tabell 
1). 

 
Tabell 1. Uppfattningar av lärande utifrån om entreprenörerna arbetar i team eller enskilt. 

Kategori Team Enskild 
Emotionellt lärande sker genom tillitsbaserade samspel  X 
Praktiskt lärande sker genom samspel med andra X X 
Lärande i samspel sker med hjälp av egen kompetens X  
Lärande sker genom att hantera vardagliga situationer X X 
Lärande sker med hjälp av tidigare erfarenheter X X 
Lärande sker genom att prova X X 
Lärande sker vid hantering av utmaningar X X 
Lärande sker med hjälp av mål att sikta mot X X 
Lärande sker med hjälp av individens sinnen X X 
Lärande sker genom verksamhetsutveckling  X 
Lärande sker med hjälp av metoder  X 

 
Med hjälp av tabellen förtydligas att det finns många likheter mellan entreprenörers 

uppfattningar av lärande beroende på om de arbetar i team eller enskilt, men att det även finns 
skillnader. Teamentreprenörerna skiljer sig från entreprenörerna som arbetar enskilt inom fyra 
kategorier. Entreprenörerna i team uppfattar lärande med och av varandra samt den egna 
kompetensens betydelse för att lärande ska ske genom samspel. Entreprenörerna som arbetar 
enskilt uppfattar familj och nära vänners betydelse för den emotionella utvecklingen. De 
uppfattar även metoder som stöd för lärande samt den egna utvecklingen i relation till 
verksamhetsutveckling. Entreprenörerna uppfattar således att såväl det sociala som det 
individuella har betydelse för deras lärande. 
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6. Tolkning av resultat 
 

Genom att undersöka teamentreprenörers och enskilda entreprenörers berättelser av 
hur de löste problem under uppstarten av deras företag eller under tillfällen av strategisk 
förnyelse, kunde likheter och skillnader i uppfattningar av lärande identifieras. Med 
utgångspunkt i studiens teoretiska referensram tolkas resultatet för att förklara och därigenom 
få förståelse för entreprenörernas uppfattningar (Bryman, 2007). Tolkningen presenteras 
utifrån de teman som uppkom under tolkningsprocessen. 

6.1 Samspel 
Genom samspel med andra människor uppfattade entreprenörerna att ny eller befintlig 

kunskap kan bildas eller utvecklas. Med hjälp av familjer, vänner och kontakter har 
entreprenörerna kunnat få stöd och vägledning med olika delar i verksamheterna. När 
entreprenörerna ställts inför en ny situation, ett nytt problem eller en annorlunda uppgift har 
de tagit hjälp av människor de känner för att hantera företeelsen. I takt med att deras 
kompetens inom respektive område expanderat har de även erhållit förståelse för och inblick i 
vem de bör kontakta beroende på problemets art. 

Tre skilda kategorier återfanns, vilka hade uppfattningarna att lärande sker genom 
samspel som gemensam nämnare. Kategorierna ”Emotionellt lärande sker genom 
tillitsbaserade samspel” och ”Praktiskt lärande sker genom samspel med andra” kan vid första 
anblicken uppfattas som överlappande varandra. De är emellertid kvalitativt skilda åt genom 
såväl entreprenörens handlingar, som människorna denne interagerar med och deras 
handlingar samt det lärande som entreprenörerna uppfattar sker genom samspelet. 

I kategorin ”Emotionellt lärande sker genom tillitsbaserade samspel” handlar 
uppfattningarna om att lärande sker genom emotionellt stöd från andra människor som 
entreprenören känner tillit till. Med hjälp av språket och dialogen tar entreprenören stöd hos 
andra människor för att klara av att hantera sig själv i relation till kontexten och dess verkan 
(Vygotskij, 1999/1934). Detta för att utvecklas mentalt och orka med och må bra i vardagen. 
Uppfattningen av samspel som en förutsättning för emotionellt lärande återfanns dock bara 
hos de som arbetar enskilt. 

De som arbetar enskilt verkar i större grad uppfatta att de är ensamma i och med att 
de, när det verkligen gäller, alltid står ensam ansvarig för besluten som ska fattas. De är 
därmed i högre grad hänvisade till den egna förmågan och således är vikten av trygghet i den 
egna förmågan betydelsefull. De har genom sina handlingar blivit medvetna om vikten av den 
egna betydelsen och den egna tryggheten i relation till allt de gör och ställs inför, men även 
medvetna om det egna ansvaret för att utvecklas (Mezirow, 2000). Detta kan vara en 
anledning till varför de arbetar aktivt och medvetet med sig själva, sin professionella roll och 
personliga utveckling för att stärka sig själva och verksamheten i det dagliga arbetet. 

I kategorin ”Praktiskt lärande sker genom samspel med andra” handlar 
uppfattningarna om att andra människor innehar erfarenhet och kunskap som entreprenören 
saknar. Genom samspel med dessa människor kan entreprenören få åtkomst till och lära sig 
det andra kan, vilket kan resultera i att verksamheten och entreprenören förändras och 
utvecklas. Men entreprenörens förändring och utveckling inom denna kategori är i relation till 
verksamheten och dess område, det vill säga en ökad kompetens inom verksamhetsområdet. 
När entreprenörerna ställs inför praktiska problem tar de hjälp av andra människor för att 
komma fram till en lösning eller ett beslut. De i team uppfattar att de många gånger tar hjälp 
av och med varandra medan de som arbetar enskilt vänder sig till människor de vet har 
kunskap inom området. Genom interaktionen sker sedan ett kommunikativt lärande där 
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entreprenören med hjälp av dialog med andra människor söker välja det mest effektiva 
alternativet för problemet ifråga (Habermas, 1984/1981).  

Här ses även den sociala aspekten som viktig att poängtera. Dels social i frågan om att 
interagera med andra människor för att nå utveckling och lärande, men även social gällande 
det kulturella utrymmet entreprenören är en del av (Lave & Wenger, 1991; Vygotskij, 
1999/1934). Sociala aktiviteter inbegriper språk och kommunikation. Genom att interagera 
med andra människor ser entreprenörerna sin egen betydelse för hur relationen med andra 
människor utvecklas. De får därigenom en direkt feedback på sina handlingar och den 
aktuella situationen. Med hjälp av språket och dialogen som förbindelselänk söker de 
förståelse för sina egna och andra människors handlingar, attityder och yttranden (Bakhtin, 
1981). Lärande sker alltid i en kontext som bottnar i den kultur individerna tillhör. Med hjälp 
av de sociala aktiviteterna entreprenörerna engagerar sig i, sker en ömsesidig påverkan dem 
emellan. 

Deras uppfattningar gav insikt i att de tycker att det går att läsa sig till lösningar och 
förståelse i många situationer, men att se hur andra gör verkar vara det som föredras. Detta 
kan kopplas till det ett situerat lärande som grundar sig i att kunskap är kontext och 
situationsbunden och konstrueras genom praktik. Dessutom, genom att observera hur andra 
människor agerar, hanterar eller kommunicerar i situationer, har de själva kunnat anamma de 
kunskaper de behöver för att nästa gång klara sig på egen hand. Här spelar både det 
sociokulturella perspektivet och kommunikativt lärande in. Det sociokulturella perspektivet 
visar på vikten av att kunna observera andra människors sociala aktiviteter och handlingar för 
att skapa egen förståelse (Vygotskij, 1978). Med hjälp av den abduktiva fasen i 
kommunikativt lärande samlar entreprenören in olika typer av information av andra 
människor för att själv kunna nå en effektiv lösning på problemet (Habermas, 1984/1981). 
När detta gjorts och entreprenören kommit fram till och genomfört en lösning som denne är 
nöjd med läggs ny kunskap till befintlig och en utveckling sker av entreprenörens närmaste 
utvecklingszon (Vygotskij, 1978). 

De som arbetar i team uppfattar att deras respektive olika perspektiv och synsätt gör 
att de kompletterar varandra i form av kunskap och kompetens, men att de även får ett mer 
omfattande nätverk där hjälp kan inhämtas. De lär och tar hjälp med och av varandra på olika 
sätt. Då de redan har tillgång till relevant bakgrundsfakta, samt delar samma kultur och 
sammanhang har de en gemensam förförståelse för problemet, vilket både Vygotskij 
(1999/1934) och Lave och Wenger (1991) pekar på vikten av. Detta innebär att färre 
förklaringar behövs samt att mindre tid krävs för att först tänka på egen hand. Istället kan de 
använda sig av varandra direkt och komma fram till ett gemensamt beslut. Tillsammans kan 
de reflektera över aktuell situation och eventuella scenarier som kan inträffa beroende på 
beslut samt hur de i så fall kan eller bör hantera dem. 

Genom kategorin ”Lärande i samspel sker med hjälp av egen kompetens” ges insikt i 
att entreprenörerna i team uppfattar att deras egna handlingar, kunskap och reflektioner men 
framförallt kompetens inom området är det primära för att samspel med andra ska ha ett värde 
för dem. Ett värde i form av att utfallet av samspelet verkligen resulterar i ett lärande, en ny 
förståelse eller utveckling av deras befintliga kunskap. Genom den erfarenhet de erhåller när 
de interagerar med andra människor samt hanterar och agerar i olika situationer och 
sammanhang, växer kunskapen. Växer gör även känslan för vad som är rätt eller fel och för 
vad som kan bära sig i den aktuella kontexten. Precis som Vygotskij (1978) menar, ser de 
vikten av att vara insatt i och ha en förståelse för sammanhanget, för att effektivt kunna 
hantera situationer och lösa problem som uppkommer. 

Allteftersom entreprenörerna erhöll kunskap från andra eller från att själv hantera 
situationer, insåg de kontextens betydelse för det aktuella problemet som skulle lösas. När de 
själva fick en ökad kunskap och kompetens fick de även en förståelse för den kunskap och 
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kompetens andra människor innehar. De utvecklade därmed en förståelse för var de kan eller 
bör inhämta kunskap beroende på sammanhangets natur, samt insikt i vilka möjligheter för 
lärande situationen kan generera. Detta betyder att även om lärande är individägt och många 
gånger styrt av individens engagemang och motivation, är det samtidigt hela tiden kopplat till 
den sociala kontexten (Vygotskij, 1978). Resultatet visar att det krävs att individen samspelar 
med och har en förståelse för området i fråga i allmänhet men även kontexten i synnerhet, för 
att entreprenöriellt lärande ska kunna bildas och utvecklas. Genom att de förstår och är 
medvetna om betydelsen av sina egna handlingar kan de även ta ansvar och styra vad och hur 
de vill lära, vilket Mezirow (2000) pekar på är en av hörnstenarna för att ett transformativt 
lärande ska kunna ske. 

6.2 Erfarenhet 
Entreprenörernas erfarenheter genererar lärande och kunskap på skilda sätt. De söker 

sig fram till olika lösningar genom att prova, genom att erfara eller komma i kontakt med och 
hantera nya situationer och händelser i relation till sitt entreprenörskapande. Kategorin 
”Lärande sker med hjälp av tidigare erfarenheter” belyser att entreprenörerna uppfattar att 
tidigare erfarenheter som kunskapen bygger är en trygghet att ta stöd när de ställs inför nya 
situationer. Vetskapen att det har fungerat på ett visst sätt förut gör att osäkerheten i relation 
till nya beslut och avvägningar minskar. Efter att ha erhållit erfarenhet genom åren har de 
personliga förmågorna både fördjupats och breddats och en de har fått en tro på sin egen 
förmåga och kompetens att klara av framtida, förutsedda såväl som oförutsedda, situationer. 
Det egna förtroendet har stärkts och de har erhållit en ökad inre trygghet. Precis som Mezirow 
(2000) pekar på är erhållande av kunskap och erfarenhet om hur det har gått tidigare och vad 
och hur man kan göra i olika situationer, det som individen får kunskaper igenom. Men att ha 
varit med om många skilda situationer och händelser är även det som skapar trygghet hos 
individen. Lärande transformerar individens förståelse, för sig själv och för den sociala 
kontexten. Uppfattningarna av tidigare erfarenheter som en förutsättning för lärande visar 
dessutom att entreprenörernas tidigare erfarenheter och förståelse för dessa, ligger till grund 
för deras nuvarande handlingar och perspektiv (Vygotskij, 1978). 

Samtliga entreprenörer uppfattade även att ”Lärande sker genom att prova” och att 
lösningar kan söka på problem genom att prova på egen hand. Entreprenörerna har, utifrån de 
kunskaper de besatt vid uppstarten av deras respektive företag, utvecklat ny kunskap och 
kompetens. Detta har skett medelst att när de ställts inför problem har de sökt sig fram till 
lösningar genom att prova sig fram. De har provat och reflekterat över problemet, sina 
handlingar och utfallet och sedan provat igen. Reflektionen över aktuellt problem sker hela 
tiden i relation till tidigare erfarenheter och vad de inneburit och vad det aktuella problemet 
kan innebära i relation till tidigare gjorda erfarenheter. Genom att reflektera plockas de 
tidigare erfarenheterna upp och ger entreprenören en bas att utgå från när nya avvägningar 
uppkommer eller nya beslut måste fattas. Att reflektera innebär då att pendla mellan det nya 
och det ”gamla” och därigenom nyttja delar av de egna resurserna i form av den 
ackumulerade kunskap som skapats genom tidigare problemlösning. Detta är vad Mezirow 
(2000) kallar den kritiska reflektionen, att ompröva gamla tankar i nya sammanhang, att 
plocka isär och foga samman med nya tankar för att bilda ny kunskap utifrån tidigare 
erfarenheter. Genom entreprenörskapandet och att ställas inför problem i nya situationer eller 
nya sammanhang i relation till deras verksamhet, har entreprenörerna lärt sig att tänka och 
lära själva. De uppfattar att för att kunna lösa problemen måste de reflektera kritiskt över 
situationen, förhålla sig till och samspela med den sociala kontexten, fatta beslut och agera i 
relation till fattade beslut. 
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Genom att prova och lära utifrån sina handlingar uppfattar entreprenörerna att deras 
erfarenhet och kunskap har ökat. När deras kunskap och kompetens ökade klarade de sedan 
själva av att hantera fler och fler problem utan att behöva prova, ta hjälp eller ens att se det 
som ett problem. För Vygotskij (1978) är detta vad han benämner den närmaste 
utvecklingszonen. Vartefter individen lär sig nya saker kommer den närmaste 
utvecklingszonen att expandera. Ny kunskap läggs till befintlig och situationer som förut 
uppfattades som besvärliga klaras nu av utan svårigheter. Uppfattningarna innehåller en 
förståelse för att entreprenörerna, oavsett om de arbetar i team eller enskilt, gärna provar saker 
på egen hand för att utveckla sin kunskap och sin kompetens inom sina respektive områden. 

6.3 Visioner 
Entreprenörerna uppfattar att mål och visioner kan vara en förutsättning för lärande. I 

kategorin ”Lärande sker med hjälp av mål att sikta mot” återfinns entreprenörernas 
uppfattningar av att när det finns något konkret att kämpa för eller om entreprenören innehar 
önskningar om ett specifikt utfall av en process, kan möjligheter för lärande skapas. Kategorin 
kan även kopplas till ”Lärande sker vid hantering av utmaningar”, då vägen mot ett mål ofta 
kantas av utmaningar som kräver hantering för att överkommas. Visioner kan därmed knytas 
till utmaningar men även till lärande genom att visioner och mål skapar förutsättningar för 
lärande. Att ta sig an utmaningar kan ses som en uppgiftsorienterad problemlösning, där 
individen vill förbättra sig själv och sin prestation i relation till verksamheten (Habermas, 
1984/1981). Genom att ha ett mål att sträva mot sker problemlösning i relation till målet. Med 
hjälp av att reflektera över de olika alternativ som står till förfogande samt utvärdera vad som 
kan vara mest rimligt, för att därefter genomföra och utvärdera, sker ett lärande. De i team 
uppfattade mål som viktigt, men framförallt att båda i teamet strävar mot samma mål. För i 
och med att de strävar mot samma mål blir det en sorts sammansmältning av två identiteter 
som kan ta det bästa av varandra och utvecklas på ett, för dem själva, mindre osäkert sätt. 
Detta eftersom de kan hämta stöd och ha en trygghet i varandra och den sociala kontext och 
på sätt och vis egna kultur de tillsammans skapar (Vygotskij, 1999/1934). 

Utmaningar kan dock uppfattas på skilda sätt. Men även om utmaningen uppfattas 
som otäck vid det aktuella tillfället kan den vid en senare tillbakablick framstå som trivial, i 
relation till den nyvunna erfarenhet och kunskap som erhölls när utmaningen genomfördes. 
Detta kan kopplas till Vygotskijs (1978) teorier om den närmaste utvecklingszonen. När 
entreprenören har hanterat utmaningen blir det som lärdes en del av dennes befintliga 
kunskaper. Erfarenheter läggs till erfarenheter och den närmaste utvecklingszonen 
expanderar. Entreprenören kan vara omedveten om dessa skeenden och sin egen ökande 
utvecklingszon, men för att ett effektivt lärande ska ske bör medvetenhet finnas (Vygotskij, 
1978). 

6.4 Inre dialog 
I intervjuerna synliggjordes vikten av reflektion. Vikten av att se sig själv och sin egen 

betydelse i relation till sina handlingar, tidigare erfarenheter och till entreprenörskapandet. 
Med hjälp av reflektionen kan man säga att individen för en inre dialog med sig själv 
(Mezirow, 2000). Genom entreprenörernas uppfattningar erhålls förståelse att den inre 
dialogen är ett redskap och en förutsättning för individens lärande och utveckling. 

Den inre dialogen sker när entreprenören uppfattar ny information och ”Lärande sker 
med hjälp av individens sinnen”. Entreprenörerna inhämtar information med hjälp av sina 
sinnen, information som de sedan gör till sin egen genom att reflektera. Den nya 
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informationen som inhämtas sätts i dialog med entreprenörens tidigare erfarenheter, 
kunskaper och förståelse, vilket sedan resulterar i olika reaktioner och ageranden (Vygotskij, 
1978). Entreprenörens handlingar beror därmed på tidigare handlingar och erfarenheter men 
även hur ny information uppfattas och vad den sätts i relation till. 

I resultatet visades hur entreprenörerna uppfattar vikten av att kunna föra en inre 
dialog med men framförallt över sig själv, sin egen betydelser och sina handlingar i relation 
till entreprenörskapandet. Det finns således en medvetenhet hos entreprenörerna i deras 
uppfattningar att deras val och handlingar leder till lärande och utveckling. Mezirow (2000) 
menar att när individen är medveten om hur denne använder sig av information eller 
erfarenheter för att skapa kunskap sker ett transformativt lärande. Men den inre dialogen och 
medvetenheten om att kunna skapa kunskap för även med sig ett ansvar att vara aktiv så att ett 
lärande kan ske. Att medvetandegöra hur kunskap kan skapas är inte en garanti för att lärande 
sker. Entreprenören behöver därför vara aktiv, ta ansvar för sina val och handlingar och tillåta 
sig själv att reflektera och föra en inre dialog över situationen eller informationen denne står 
inför att hantera. 

Den inre dialogen är även utmärkande för uppfattningen och kategorin att ”Lärande 
sker genom verksamhetsutveckling”. På grund av entreprenörskapandet har individen 
utvecklats, lärt sig och fått erfarenheter under åren som verksam. Med hjälp av den inre 
dialogen kan entreprenören använda sig av sin tidigare erhållna kunskap i relation till nya 
problem, för att kunna hantera dem och utvecklas. Uppfattningen är att det sker en personlig 
utveckling i relation till att hantera verksamheten och sig själv i det aktuella sammanhanget 
som hela tiden uppstår. Här ses tydligt hur ett lärande växer fram genom att finnas till men 
framförallt genom att hantera sig själv och verksamheten i det sociala sammanhanget. Det 
sker ett situerat lärande i relation till den dynamiska kontexten som uppstår när entreprenören 
utvecklar verksamheten (Vygtotskij, 1978). 

Även här är medvetenhet ett ledord för att förstå uppfattningen av lärande. 
Entreprenören är medveten om verksamhetens betydelse för den egna utvecklingen och hur 
denne kan och bör agera för att lära och förändras. Genom den inre dialogen blir 
entreprenören medveten om sig själv och sin egen betydelse i sammanhanget. Insikt erhålls 
om att de egna valen styr både lärande och handlingar och entreprenören kan, med hjälp av 
sin självmedvetenhet, styra sig själv för att komma framåt, förändras och utvecklas (Mezirow, 
2000). Detta menar Mezirow kan sedan resultera i förändrad självuppfattning hos individen, 
vilket även entreprenörerna poängterar genom sina berättelser. 

6.5 Informellt lärande 
Teamentreprenörer och enskildas uppfattningar av lärande är att det sker kontinuerligt 

och i alla situationer och sammanhang som uppstår. De enskilda entreprenörerna uppfattade 
även att ”Lärande sker med hjälp av metoder”. Metoderna blir en förutsättning för lärande då 
de hjälpte dem i deras utveckling, både i relation till utvecklingen av verksamheten och som 
individer. De tog emotionellt och praktiskt stöd i metoderna och använde dem för att finna 
inre styrka eller inspiration. Detta kan framförallt härledas till Habermas (1984/1981) teori om 
instrumentellt lärande. För att förbättra sina egna metoder tar entreprenören stöd och 
inspiration genom andra metoder, därefter provar denne det nya i relation till problemet och 
utvärderar resultatet. Genom att använda den rationella, deduktiva logiken kontinuerligt i 
relation till metoderna i det aktuella sammanhanget, sker en utveckling av individens 
närmaste utvecklingszon, men även ett transformativt lärande (Mezirow, 2000; Vygotskij, 
1978). För med hjälp av reflektionen kan entreprenörens perspektiv och etablerade 
antaganden ändras, vilket i sin tur innebär en transformation av individen. 
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Entreprenörerna har lärt sig efterhand utifrån vad arbetet kräver och uppfattar att 
”Lärande sker genom att hantera vardagliga situationer”. Samtliga har således utvecklats och 
lärt sig sina verksamhetsområden genom att hantera det vardagliga, såväl som problem och 
situationer som uppstått undan för undan. När entreprenören deltar aktivt i arbetet och har 
konkreta och praktiska problem eller uppgifter att arbeta med sker ett situerat, informellt 
lärande (Vygotskij, 1978). Lärande sker i det aktuella, sociala sammanhanget. Utgången av 
arbetet samt de lösningar som arbetas fram, beror på relationen mellan individen och dennes 
kontext. 

För att lösa problemet på ett, för situationen och alla inblandade parter, bästa sätt 
krävs därför mer än bara en förståelse för problemet som sådant. Då problemet precis som 
entreprenören alltid existerar i ett sammanhang, krävs även en förståelse för och en insikt i 
både problem och sammanhang och relationen dem emellan. Entreprenören behöver därför 
kunna utvärdera och kritiskt reflektera över kontexten i relation till självet och sin kunskap 
och tidigare erfarenhet. Problemet i relation till kontexten, samt självet i relation till både 
problem och kontext (se figur 1). 

 

 
 

Figur 1. Primära komponenter för problemlösning 
 
Det sker således en växelverkan mellan problem, kontext och entreprenör för att en 

lösning ska kunna komma till stånd. Genom att hantera och lösa problem läggs ny kunskap till 
befintlig och entreprenörens erfarenhetskonto expanderar. Desto fler situationer och 
sammanhang entreprenören ställs inför, desto mer kunskap har de att relatera till och desto 
lättare har de att hitta mönster, likheter och skillnader i förhållande till tidigare erfarenheter. 
Därigenom får de förståelse för det nya och kan utifrån sin förståelse komma på nya eller 
tillämpa reviderade eller kompletterade gamla lösningar. I längden skulle det kunna ses som 
en kompetens i att hantera oförutsedda eller komplexa sammahang, en sorts 
kontextkompetens. Genom att förstå och kunna hantera problemet i relation till den aktuella 
kontexten skapas även en intuitiv förståelse för vilken information och kunskap som är 
essentiell samt hur och vart den kan inhämtas, för att lösa problemet. 
 

7. Diskussion 
 
I studien undersöktes entreprenörers kvalitativt skilda uppfattningar av lärande och om 

deras uppfattningar av lärande skiljer sig åt beroende på om de arbetar i team eller enskilt. 
Resultatet visar att entreprenörernas uppfattningar av lärande till stor del är lika, men det 
framkom även vissa skillnader som är viktiga att lyfta upp. 

Uppfattningarna av lärande hos entreprenörer i team visar på att de använder sig av 
och tar stöd hos varandra i stor utsträckning. Då de har liknande värderingar och mål och ett 
ömsesidigt intresse i verksamheten erhåller de en gemensam förståelse för de problem som 
uppstår. I samspelet dem emellan kan förtroende, tillit och trygghet skapas. Genom att hantera 
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problem tillsammans får de en vetskap om den andres kompetens och kunskap. Att alltid 
finnas till hands och vara en del av varandras sammanhang, innebär att de blir en naturlig del 
av varandras lärandemiljö. En lärandemiljö som de skapar tillsammans, genom de aktiviteter 
och handlingar de utför när de utvecklar verksamheten. Genom ömsesidig påverkan 
stimulerar de varandra att lära och tänka nytt (Egidius, 2009). Därigenom skapar 
teamentreprenörerna sin egen lärandemiljö och förutsättningarna för deras lärande, precis som 
de enskilda entreprenörerna gör, vilket även Lans et al. (2008) pekade på i deras studie. 

I kategorin ”Lärande i samspel sker med hjälp av egen kompetens” återfinns 
uppfattningar av att den egna kompetensen är viktig för att ett lärande i samspel med andra 
ska kunna ske. Det krävs en förförståelse, en sorts grundkunskap, inom området ifråga för att 
ett lärande ska vara effektivt och vara entreprenörerna till gagn. Dessa uppfattningar erhölls 
enbart från teamentreprenörerna. Det kan vara en tillfällighet, men det kan även bero på att 
teamentreprenörerna i högre grad uppfattar den egna kunskapens och kompetensens 
betydelse, då de kontinuerligt samspelar med varandra. Genom att arbeta nära med någon, på 
lika villkor mot gemensamt mål, kan den egna kunskapen tydliggöras då den kontinuerligt 
ställs i relation till den andres kunskap. Även om det kanske inte alltid uttalas finns det en 
bakomliggande reflektion över vem som ska eller bör göra vad och varför. Genom 
reflektionen och jämförelsen skapas medvetenhet, vilket kan vara en anledning till varför 
teamentreprenörer är mer medvetna om kompetensens betydelse för lärandets utfall i samspel. 

Enskilda entreprenörer uppvisade uppfattningar att de mer ofta är utelämnade åt sig 
själva och sina egna reflektioner än teamentreprenörerna. I kategorin ”Emotionellt lärande 
sker genom tillitsbaserade samspel” erhålls enbart uppfattningar från de enskilda 
entreprenörerna. När teamentreprenörerna har varandra står de enskilda entreprenörerna själva 
i sitt beslutsfattande och ansvarstagande. Att ensam ta stora och svåra beslut kan innebära 
emotionella påfrestningar (Cope, 2003). Det kan därför vara en av anledningarna till varför 
enskilda entreprenörer uppvisar uppfattningen av att i större grad inhämta emotionellt stöd 
hos tillitsbaserade relationer. 

Dock uppfattar de enskilda entreprenörerna, precis som de i team, att de lär med hjälp 
av och i samspel med andra människor. Att ”Praktiskt lärande sker genom samspel med 
andra” är samtliga medvetna om, och de uppfattar vikten av att inhämta information, kunskap 
eller olika perspektiv från och med andra människor. Detta ligger helt i linje med tidigare 
forskning som visar på samspelets betydelse för entreprenörers lärande (Lans et al., 2008; 
Taylor & Thorpe, 2004; Young & Sexton, 2003). Emellertid visar resultatet på skilda 
uppfattningar av hur detta går till, men genom att ta ett steg upp ur analysen kan vissa 
gemensamma drag konstateras. Framförallt att entreprenörens lärande är beroende av det 
sammanhang där verksamheten och individen ingår. Samt att lärande sker genom att 
praktisera det som samspelet hjälp dem komma till insikt om (Egidius, 2009). 

Studien visar, precis som Lans et al. (2008) och Taylor och Thorpe (2004) kommer 
fram till, att entreprenörer uppfattar att de använder sig av sina relationer som resurser och 
förutsättningar för att lära. Men till skillnad från deras forskning visar undersökningens 
resultat att olika relationer uppfattas som betydelsefulla vid olika tillfällen. För att få stöd vid 
emotionella problem eller vid viktiga beslut rörande verksamhetens framtid, vänder sig 
entreprenörerna enbart till dem de har förtroende för och känner tillit till. De som arbetar i 
team använder sig av varandra och de som arbetar enskilt vänder sig till familj eller nära 
vänner. Däremot vid mer praktiska eller mindre problem, återfinns uppfattningen hos samtliga 
att hjälp kan tas utanför den närmaste kretsen. Detta kan jämföras med Young och Sextons 
(2003) klargöranden om de processer för kunskapsinhämtning entreprenören engagerar sig i, 
då denne ställs inför problem. Det finns således likheter mellan entreprenörernas 
uppfattningar då samtliga väljer att i många situationer, gå utanför den inre dialogen och 
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hämta externt stöd från andra människor. Dessutom försöker de utvecklas genom att handla 
och agera utifrån både sina egna, verksamhetens och kontextens förutsättningar. 

I kategorin ”Lärande sker genom att hantera utmaningar” återfinns uppfattningar från 
både enskilda och teamentreprenörer. De i team uppfattade dock utmaningar som något roligt, 
vilket kan ha att göra med att de har stöd av varandra, medan de som arbetar enskilt i större 
grad uppfattade utmaningar som något olustigt. Detta kan bero på att enskilda entreprenörer i 
högre utsträckning är hänvisade till sin egen förmåga och därmed den egna inre dialogen för 
att hantera föreliggande utmaningar. Emellertid handlar utmaningar, oavsett synsätt, om att 
våga och att sätta sig själv lite på spel, utsätta sig för eventuella risker och tappa fotfästet för 
en stund. Dock måste det finnas något att sträva mot för att utmaningar ska uppfattas som just 
utmaningar. Att ha något att sträva mot är det som, till mångt och mycket, är grunden i 
entreprenörskapandet (Bjerke, 2005). Genom att hantera utmaningarna sker en kontinuerlig 
utveckling, både av verksamheten såväl som av entreprenören. Emellertid var det enbart 
entreprenörerna som arbetar enskilt som uppfattade att ”Lärande sker genom 
verksamhetsutveckling”. Det var även enbart enskilda entreprenörer som uppfattade att 
”Lärande sker med hjälp av metoder”. Det kan vara så att det finns en koppling mellan dessa 
kategorier. Flera av de metoder som nämndes och beskrevs under intervjuerna handlade just 
om att individen ska medvetandegöra sig om sin egen betydelse i relation till omvärlden. 
Genom att bli medveten om sig själv kan även insikt erhållas när en förändring sker hos 
individen. Eftersom ett lärande innebär en individuell förändring kan detta vara en av 
anledningarna till varför de enskilda entreprenörerna är medvetna om sin kunskapsutveckling 
i relation till verksamhetsutvecklingen. 

Oavsett om entreprenörerna arbetar enskilt eller i team är de väl medvetna om det 
egna ansvaret för att lära sig för företagets överlevnad, men genom deras skilda uppfattningar 
ses även att de är medvetna om vikten av att lära sig att lära sig. Young och Sexton (2003) 
menar att det är viktigt att entreprenörer är medvetna om hur de inhämtar kunskap för att 
kunna strukturera och förstå hur och var de bör söka efter den. Deras resultat visar dock inte 
om entreprenörerna är medvetna eller ej. Med hjälp av denna studie fås förståelse för att 
entreprenörerna är medvetna hur de lär och således har de även en förståelse för var relevant 
information kan erhållas. Precis som tidigare forskning visar studien att entreprenören är en 
del av sin egen sociala kontext och att dennes lärande och entreprenörskapande är ett resultat 
av kombinationen mellan den unika individen, sammanhanget och den miljö denne är en del 
av (Drakopoulou Dodd & Anderson, 2007; Gartner, 1988). 

Att arbeta i team kan ses som att utrustas med ett isolerande skydd mot de kraftigaste 
stötarna entreprenörskapandet kan utdela. Genom att vara två och kunna dela tankar vid såväl 
medgångar som motgångar. Någon som ställer upp om mer arbete krävs. Någon att dela 
problem, bekymmer, osäkerhet och ansvar så väl som glädjeämnen och framgångar med. 
Någon som är en del av och förstår den aktuella situationen i relation till den sociala 
kontexten. Men att kunna dela oro, funderingar och rädslor med någon som är helt insatt i 
verksamheten och det aktuella sammanhanget, samt delar samma värderingar och tankar 
innebär emellertid inte att varken problem eller dilemman automatiskt försvinner. Men genom 
att vara två, kan uppfattningen av tillförsikt över att klara av situationen öka. Detta kan 
möjliggöra en snabbare lösning av det aktuella problemet men framförallt ett dubbelsidigt 
lärande. Dels ett lärande i relation till att hantera problemet och dels ett lärande i relation till 
teamkollegan och deras gemensamma sociala kontext. 

Emellertid, i enlighet med Ellströms et als, (1996) forskning, visade resultatet att, för 
att entreprenören ska våga öppna upp mot det okända och kunna lära och förändras krävs en 
trygghet hos individen. Entreprenörernas uppfattningar av lärande belyste att deras trygghet 
grundar sig i tidigare erfarenheter. Genom att hanterat de problem de ställts inför under åren, 



 
36 

 

klarat av dem och blivit medvetna om att de klarat av dem har de erhållit en inre trygghet och 
en känsla för att allting löser sig. 

Samtliga entreprenörer, oavsett om de arbetade i team eller enskilt, hade dock en 
mycket positiv inställning till att arbeta och till att lösa problem. För entreprenörer kanske det 
inte alltid finns möjligheter i alla sammanhang, men däremot verkar det alltid finnas lösningar 
till alla problem och i alla situationer. Detta kommer igen i deras uppfattningar av lärande och 
att det sker kontinuerligt genom att hantera vardagliga situationer. 

Studiens resultat, precis som tidigare forskning, visar att entreprenörer är ivriga att 
lära nytt och förespråkar förändring och anpassning till nya omständigheter, samt lär konstant 
från allt och alla (Costello, 1996; Young & Sexton, 1997). Genom studien fås förståelse för 
att det är genom handlingar och social interaktion som erfarenhet och kunskap skapas, men 
insikt erhålls även för vikten av kompetens om den aktuella kontexten, kontextkompetens. 
Genom entreprenörernas handlingar sker en form av anpassning hos individen för att klara av 
och passa in i sammanhanget. Resultatet visar emellertid att entreprenörens lärande är mer 
komplext än att ”bara” handla och agera i situationer. För en handling, som ska utmynna i 
förändring och ett effektivt lärande, kräver en målsättning eller en vision av en framtida 
utgång. Entreprenören behöver dessutom erhålla en medvetenhet om självets betydelse, för att 
kunna ta ansvar och styra sitt lärande. Det vill säga en medvetenhet om hur man lär sig för att 
lära sig, ett sorts metalärande. Därtill krävs en medvetenhet. om självets betydelse i relation 
till andra människor, men även i relation till kontexten och vikten av den egna kompetensens 
betydelse för att ett effektivt lärande ska kunna ske. Slutligen bör alla delarna relateras till 
varandra, till individen och till den aktuella sociala kontexten genom reflektion och kritiskt 
tänkande. 

Vad som framförallt framgår med hjälp av resultatet är att individens medvetenhet är 
av stor betydelse för dennes lärande. Att bli medveten om sina handlingar, varför man handlar 
och vad som önskas uppnås med handlingarna verkar vara det som är utmärkande för 
entreprenörernas skilda uppfattningar av lärande. Detta ger att entreprenörer och deras 
uppfattningar av lärande är en komplex process med många relaterande delar som stödjer och 
driver individen framåt. Det är emellertid samtidigt en intressant process som är av vikt för 
den aktuella debatten om livslångt lärande som samhället eftersträvar att människorna ska 
engagera sig i (Becker, 2006; Ellström et al., 1996; Rees et al., 2006). 

Studiens resultat är därmed av stor vikt för pedagogiken och utvecklingen av 
människor i samhället. För att människor ska kunna utvecklas och förändras måste det finnas 
stöd till lärande (Svensson, 2009). För även om lärande utgår från individen och är individägt, 
har samhället ett intresse av att alla människor lär och utvecklas. Därmed ligger det i 
samhällets intresse att det finns stöd och förutsättningar för lärande, helst överallt eftersom 
entreprenöriellt lärande sker överallt. Genom att visa på vilka parametrar som är 
betydelsefulla för lärande kan pedagogiska lärmiljöer i samhället utarbetas, där stöd och 
förutsättningar för livslångt lärande kan skapas och upprätthållas. Studiens resultat är 
betydelsefullt för att öka kunskapen om entreprenörers lärande i allmänhet men framförallt för 
samhällets fortsatta utveckling och förståelse för hur livslångt lärande uppkommer samt hur 
det kan stödjas och utvecklas hos andra människor i andra sammanhang. 

7.1 Slutsats 
Resultatet visar att det finns kvalitativa skillnader och likheter i uppfattningar av 

lärande beroende på om entreprenörerna arbetar i team eller enskilt. Framförallt finns det 
likheter men resultatet visade även att vissa skillnader existerar. Den viktigaste slutsatsen som 
kan dras utifrån detta är att det finns vissa grundläggande tillvägagångssätt som 
entreprenörerna uppfattar att de lär genom eller med hjälp av, så som samspel, visioner och 
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tidigare erfarenheter. Emellertid finns det även skillnader i uppfattningar av lärande vilka 
huvudsakligen verkar bero på två omständigheter. Dels på om entreprenörerna har en 
tillitsbaserad relation med någon som har insikt i och förståelse för den aktuella kontexten och 
som de kontinuerligt kan samspela med. Samt dels om entreprenörerna medvetandegör sig om 
sina handlingar och vad de grundar sig på. 

7.2 Förslag till framtida forskning 
Då entreprenörsteam är ett relativt nytt fenomen och även är ett av de minst utforskade 

områdena inom entreprenörskap, finns många fenomen som kan vara intressanta att 
undersöka vidare. De entreprenörer som arbetar enskilt verkade vara mer fokuserade på och 
behöva ha en inre trygghet i sig själva, medan de som arbetade tillsammans med någon sökte 
trygghet och stöd hos kollegan i teamet. Att arbeta tillsammans innebär därmed att de blir ett 
naturligt stöd för varandra. Detta fenomen, varken bör eller kan generaliseras till alla 
entreprenörer, men skulle vara intressant för vidare forskning att undersöka på djupet. 

Genom teamentreprenörernas berättelser fås även viss förståelse för att en utveckling 
och ett lärande sker dem emellan i relation till att de hanterar och utvecklar verksamheten. 
Detta lärande och den förändring som sker skulle vara intressant att undersöka vidare. Dels 
för att öka kunskapen om hur utvecklingen sker i teamet, men även hur utveckling och 
lärande sker hos individerna i teamet i relation till varandra. Detta skulle dessutom kunna vara 
aktuellt att jämföra med exempelvis ledarskapsforskningen och inriktningen mot det delade 
ledarskap som ligger i tiden. 

Vidare framkom även att entreprenörerna i team många gånger använder sig av 
varandra för att lösa problem eller situationer där individernas olika styrkor och svagheter ses 
kompletterande varandra. Utveckling och förändring sker ofta vid asymmetriska förhållanden 
eller skilda perspektiv. Emellertid brukar en individ ofta välja att arbeta med någon som är 
relativt lik sig själv. Frågan är hur homogena respektive heterogena team utvecklas och vilka 
fördelar respektive nackdelar det kan innebära för individernas lärande. 

Förutom att fördjupa forskningen om entreprenöriella team ses även den narrativa 
metoden som angelägen att utveckla och följa upp i relation till entreprenörskap. Under 
intervjuerna erhölls insikt i att när entreprenörerna skildrade sina uppfattningar av tidigare 
händelser, skedde en reflektion över deras handlingar och ageranden. Här vore det intressant 
att göra en uppföljande studie med samma deltagare för att undersöka om och i så fall hur den 
aktuella studien inverkade på dem och deras kommande handlingar. Lärde de sig något om sig 
själva samt påverkade det dem på något sätt i relation till kommande handlingar och beslut i 
relation till verksamheten. 

Utöver detta är det angeläget att poängtera resultatet som framkom, att genom att ha 
kunskap inom det egna verksamhetsområdet erhölls förståelse för andra människors kunskap. 
Detta är visserligen viktigt för entreprenören och betydelsefullt att framhålla i relation till 
deras lärande. Men, det är även en betydelsefull aspekt att undersöka lite närmare vad gäller 
forskning i allmänhet. Det kan visserligen argumenteras för att det är bra att var mindre 
förtrogen med ett område som utforskas, för att kunna se på de studerade fenomenen med 
”nya” ögon. Emellertid finns det kanske även en vinst med att vara grundligt insatt i och ha 
kunskap om området som beforskas, för att verkligen kunna erhålla en djupare förståelse för 
vad som sker och vad som ligger under ytan. De båda aspekterna är därför viktiga att 
medvetandegöra inför framtida forskning och skulle även vara intressant att undersöka vidare 
för att på sikt kunna öka forskningens effektivitet och även trovärdighet. 
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9. Bilagor 

Bilaga 1 – Intervjuguide 
 
För att få en bakgrundsförståelse samt en bredare kontext till livshistorien: 
 
Team: 
Berätta lite om hur, när och i vilket sammanhang ni träffades, hur ni kom på er företagsidé 
och hur (när och varför) ni startade företaget. 
 
Ensam: 
Berätta lite om hur du kom på din företagsidé och hur (när och varför) du startade företaget. 
 
 
Frågeställning: 
Jag har tidigare bett dig/er tänka på några svårigheter du/ni har haft i uppstarten av företaget. 
Kan du/ni berätta om en av dem? 
 
Fick du/ni någonsin en känsla av att du/ni visste hur du/ni skulle gå vidare (vad berodde detta 
på i så fall eller provade du/ni bara dig/er fram i relation till svårigheten)?  
 
Hur ser du/ni på ditt/ert lärande som utvecklats under åren (genom exempelvis 
problemlösning)? 
 
 
Eventuella hjälpfrågor för att vidga och fördjupa historien 
(Betoning på ”hur”-frågor) 
Hur började svårigheten (hur upptäckte du/ni den och varför/i vilket sammanhang)? 
Vad hände sen… 
Hur kom det sig (tror du/ni)? 
 
Hur löste du/ni det? 
 
Tog du/ni hjälp för att lösa det? 
Vart och hur tog du/ni hjälp för att lösa det? 
Kunde någon av er detta? Tog ni hjälp av varandra? 
Hur visste du/ni…vilken information som var av vikt och vilken som kunde sållas bort? 
 
Hur gick tankegångarna när ni upptäckte svårigheten? 
Vilka andra alternativ fanns det? Hur kom det sig att du/ni löste det på detta sätt? 
Hade ni löst det på samma sätt om det skett idag? 
Har det skett igen? Hur löste ni det då? 
 
Har du/ni följt upp det som hände?  
Har du funderat något över det som hände?/ Har ni tillsammans diskuterat det som hände? 
Vad kom du/ni fram till? 
Har ni kunnat använda det du/ni lärde dig/er då i någon annan situation efteråt? 
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Har du/ni kunnat diskutera svårigheten med någon utifrån eller har du/ni fått klara dig/er helt 
själva? (om själva – varför? Om stöd – med vem/relation samt hur gick det till?) 
 
Upplevelser, uppfattningar och känslor 
…vad hände då? 
…varför och hur då? 
…hur kände du då? 
Försök få metareflektioner… 
 
Avslutning 
Berätta för entreprenören/erna vad som kommer ske nu. 
Om den intervjuade har några frågor. 
Tacka! 
 


