
Stockholms universitet 
Pedagogiska institutionen 
Nivå III-uppsats 
Vt 2008, 15 hp 
Handledare: Peter Johansson 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hur utvecklar enmansföretagare sin kompetens utifrån den 
uppfattade lärmiljön? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Christine Sorselius 
Kristina Westfeldt 

 
 



 
 

   

ABSTRACT 
 
Arbetets art: Nivå III-uppsats, 15 hp, Vt 2008 
Sidantal: 34 
Titel: Hur utvecklar enmansföretagare sin kompetens utifrån den uppfattade lärmiljön? 
Title:  How do entrepreneurs develop their competence based on their perceived learning 

space?  
Författare: Christine Sorselius (christine.sorselius@telia.com) 

Kristina Westfeldt (kristina@westfeldt.com) 
Handledare: Peter Johansson 
Datum: 2008-06-05 
 

 
The purpose of this study is to gain understanding of how self employed entrepreneurs (hereafter referred to as 
“entrepreneurs”) develop their competence based on their perceived learning space. The main question is: How 
do these entrepreneurs develop their competence based on their perceived learning space? Other questions 
relevant for the study are: How important is the social environment for these entrepreneurs and how do they 
interact with their social environment in order to develop their competence. The study has a qualitative approach. 
Semi-structured interviews with six entrepreneurs were conducted, during March and April 2008. The main 
finding of this study is the process by which the entrepreneurs develop their competence based on their perceived 
learning space. This is done through interaction with the entrepreneurs’ social environment. With a specific work 
task in mind, the entrepreneur evaluates his/her own competence in order to solve the task at hand, and in 
parallell search for the needed competence in his/her social environment. The social environment is therefore 
found to be very important to the entrepreneurs in the study. The active and conscious interactions lead to 
learning and in turn to development of the individual competence. This approach is essential for the entrepreneur 
to keep up-to-date and to stay attractive on the work market. Another finding in the study is how the 
entrepreneurs are forced to be more selective in the development of their competence, compared to a traditional 
employee, i.e. the entrepreneur needs to be more aware of whether he or she will gain anything from engaging in 
the specific activity. The responsibility for development of the individual competence lies solely on the 
entrepreneur. The development of the competence is however not separated from the overall responsibility of the 
business, but can be seen as part of the daily work.  
 
 
Keywords: Competence, Learning, Context, Learning space, Social environment, Social arenas, Social 
interaction, Entrepreneurs, Experiential learning, Affordances. 
 

* * * 
 
Syftet med studien är att skapa förståelse kring hur enmansföretagare utvecklar sin kompetens utifrån den 
uppfattade lärmiljön. Den huvudsakliga frågeställningen är: Hur utvecklar enmansföretagare sin kompetens 
utifrån uppfattad lärmiljö? Studien kommer även att ställa frågorna: Vilken betydelse har den sociala 
omgivningen för enmansföretagare och hur nyttjar de sin sociala omgivning för att utveckla sin kompetens? 
Studien har en kvalitativ ansats och består av en empirisk studie i form av sex semistrukturerade intervjuer med 
enmansföretagare i olika branscher. Intervjuerna har gjorts under mars och april 2008. Studiens huvudsakliga 
upptäckt är den process som enmansföretagaren genomgår vid utveckling av sin kompetens utifrån den 
uppfattade lärmiljön, genom nyttjande av sin sociala omgivning. Med arbetsuppgiften som utgångspunkt 
inventerar man sin kompetens, parallellt med att man söker aktivt i sin sociala omgivning efter lösningar. Den 
sociala omgivningen framstår därmed som mycket viktig för enmansföretagaren. De aktiva och medvetna 
interaktionerna leder till lärande och därmed till utveckling av den egna kompetensen. Detta är nödvändigt för 
enmansföretagare för att de skall hålla sig ”up-to-date” och vara attraktiva på marknaden. En annan upptäckt i 
studien är hur enmansföretagarna tvingas vara selektiva i sin utveckling av kompetens, dvs. att de i större mån än 
anställda tvingas prioritera det som i slutändan verkligen är viktigt för deras utveckling. Ansvaret för den egna 
utvecklingen vilar enbart på enmansföretagaren, men utvecklingsprocessen är inte skild från den övriga 
verksamheten, utan sker i mångt och mycket i takt med att man utför det dagliga arbetet.  
 
 
Nyckelord: Kompetens, Lärande, Kontext, Lärmiljö, Social omgivning, Sociala arenor, Socialt samspel, 
Enmansföretagare, Erfarenhetsbaserat lärande, Miljöpedagogik, Affordances. 
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1 Inledning 
Det talas mycket om att företagens viktigaste resurser är medarbetarna, samtidigt som det 

ställs högre krav på självständighet och flexibilitet i dagens komplexa arbetsliv. Individen 

måste hela tiden anpassa sig till de förändringar och förnyade krav som ställs och därför är det 

viktigt att individen utvecklar den kompetens som krävs. Delaktighet och interaktion blir 

viktiga framgångsfaktorer för att uppnå det. 

 

Utveckling av kompetens hos medarbetarna är enligt vår uppfattning ett redskap för företag 

att öka effektiviteten och konkurrenskraften samt att skapa en god personalpolitik. Många 

företag har idag en väl uppbyggd organisation för att utveckla kompetensen för sina anställda. 

De har såväl formella utbildningsprogram som mer vardagligt lärande på agendan. 

Enmansföretagaren har ingen sådan organisation i ryggen och utvecklingen av kompetens blir 

därför en del av arbetet i att vara enmansföretagare. Ansvaret för den egna utvecklingen ligger 

på enmansföretagaren själv, i ännu högre grad än för en anställd på en ”vanlig” arbetsplats.  

 

Om enmansföretagaren har sin huvudsakliga arbetsplats i hemmet ser vi att det finns en risk 

att denne/denna blir isolerad från det vardagliga sociala utbytet med kollegor och den 

möjlighet till lärande det innebär. Enmansföretagare befinner sig i olika sociala miljöer 

beroende på vilken bransch de arbetar i. Som kontraster kan nämnas en konsult som sitter ute 

hos kund större delen av sin arbetstid och därmed tar del av kundföretagets sociala 

omgivning, jämfört med någon som har sitt kontor i hemmet och inte dagligen träffar 

”kollegor”.  

 

Enmansföretagare utgör en stor grupp i Sverige. Enligt Nutek finns det 110 000 personer som 

är enmansföretagare på heltid. Det engelska ordet ”self employed” beskriver vad 

enmansföretagande handlar om, dvs. enmansföretagaren har det totala ansvaret, är sin egen 

chef och skapar sitt eget arbete. Det här är för många en av drivkrafterna till att just vara 

enmansföretagare, att ha friheten att styra sin vardag, sina arbetstider och att besluta över sina 

arbetsuppgifter.1

 

I rapporten Framtidens näringsliv framgår det att det är i svenska enmansföretag som den 

snabbaste utvecklingen av förädlingsvärdet, vilket av SCB definieras som produktionsvärde 

minus insatsförbrukning2, ägt rum. Bland enmansföretagen har förädlingsvärdet ökat med  

 
1[http://www.egenforetagarna.se/article.php?article_id=99] downloaded May 16, 2008. 
2[ http://www.scb.se/templates/Standard____219649.asp] downloaded May 20, 2008. 

http://www.scb.se/templates/Standard____219649.asp%20downloaded%20May%2020
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159 procent under perioden 1995-2004, att jämföra med stora företag där förädlingsvärdet 

hade ökat med 63 procent under motsvarande period och små företag med anställda där 

förädlingsvärdet ökat med 53 procent. I rapporten framgår vidare att en av de viktigaste 

faktorerna för den långsiktiga konkurrensförmågan handlar om kompetens. Flertalet 

bedömningar inom projektet pekar ut kompetens som en av de enskilt viktigaste 

konkurrensfördelarna i framtiden och att en brist i just kompetens, på sikt är ett hot för 

Sverige. Det livslånga lärandet anses bli en viktig faktor och det präglas i hög grad av 

informellt lärande.3

 

 
3 Framtidens näringsliv. Om de nya förutsättningarna för näringslivets utveckling. Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien.[http://www.iva.se/templates/page.aspx?id=1101] downloaded May 16, 2008. 
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2 Syfte & frågeställning 
Med utgångspunkt i ovanstående problematik kring att enmansföretagaren är ”sin egen 

organisation” är syftet med studien att skapa förståelse kring hur enmansföretagare utvecklar 

sin kompetens utifrån den uppfattade lärmiljön. Den huvudsakliga frågeställningen är: Hur 

utvecklar enmansföretagare sin kompetens utifrån uppfattad lärmiljö? Studien kommer även 

att ställa frågorna: Vilken betydelse har den sociala omgivningen för enmansföretagare och 

hur nyttjar de sin sociala omgivning för att utveckla sin kompetens?  

 

3 Utveckling av kompetens utifrån uppfattad lärmiljö  

– en teoretisk referensram 
I det här avsnittet presenteras några för studien centrala begrepp, där teorier kring lärmiljö är 

utgångspunkten. Teorier kring lärmiljö utgör ett stöd för att utveckla förståelsen för hur 

enmansföretagare uppfattar sin möjlighet till utveckling av kompetens. För att understödja 

teorier kring lärmiljö kommer studien även att belysa teorier kring lärande, kompetens och 

kontext.  

 

3.1 Lärmiljö 
Med lärmiljö avses i studien de möjligheter och de begränsningar som finns för utveckling av 

kompetens utifrån kontexten. Individen konstruerar sin lärmiljö utifrån den egna erfarenheten 

och den kontext hon befinner sig i. Utveckling av kompetensen sker inte bara genom själva 

utförandet av arbetsuppgifter, utan också genom det faktum att individen befinner sig på en 

arbetsplats och där deltar i möten, diskussioner med kollegor, kontakter med kunder och 

leverantörer mm. Fokus för lärmiljön är därmed vardagslivet och den dagliga 

arbetssituationen på arbetsplatsen.4  

 

I samspel med individen, påverkas lärmiljön på arbetsplatsen av den teknisk-organisatoriska 

omgivningen, vilken sätter ramar för organisationen i form av teknologi, arbetsfördelning, 

arbetsbeskrivningar och organisering. Det kan även röra sig om organisationsförändringar och 

annat som genomförs för att stödja företagets/organisationens mål. Vidare samspelar 

individen med den sociala omgivningen på arbetsplatsen. Denna kännetecknas av olika 

 
4 Pernille Bottrup, Laeringsrum i arbejdslivet (Frederiksberg C 2001), s.143-146. 
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formella eller informella grupper, samspelsmönster, maktrelationer samt värderingar och 

normer.5  

 

Lärmiljö är ett kollektivt begrepp, dvs. varje individ med sin bakgrund och den roll den har, 

påverkar och formar lärmiljön på arbetsplatsen. Lärmiljön uppfattas dock olika av individerna 

med sina skilda erfarenheter. Vid analys av en faktisk lärmiljö är det viktigt att utgå från hur 

individen uppfattar den. Vad finns det för sociala relationer, hur möts man, osv.? Det är också 

viktigt att se hur lärmiljön historiskt utvecklat sig och vilka möjligheter som finns för 

förändring? Lärmiljön ska inte ses som ett statiskt tillstånd utan som en process.6 Fokus för 

att underlätta en konstruktiv lärmiljö bör, utifrån ovanstående, ligga på att ta fram verktyg för 

att utveckla individens lärkontext istället för att fokusera på att utveckla tekniker för att 

förmedla kunskaper.7   

 
 
3.2 Lärande 
För att förstå hur individens utveckling påverkas genom att hon interagerar med sin lärmiljö 

är en diskussion kring lärande väsentlig. Följande definition av lärande utgår från 

erfarenhetsbaserat lärande och utgör studiens förståelseperspektiv: ”Learning is the process 

whereby knowledge is created through the transformation of experience” 8. 

 
Definitionen ovan hänvisar till flera aspekter av lärandeprocessen med sin grund i 

erfarenhetsbaserat lärande. Den har erfarenheten som utgångspunkt för lärande och fokuserar 

på processen istället för resultatet av lärandet. Kunskap är en viktig del i att förstå begreppet 

lärande och något som individen konstruerar själv. Kunskapen är ett resultat av individens 

interaktion med miljön samt målmedvetna handlande.9  

 

 

 

 
5 Knud Illeris and associates, Learning in working life (Frederiksberg 2006), s.31-44. 
6 Bottrup, s.145-147. 
7 Arvid Löfberg, Arbetsplatsens utformning som pedagogisk utmaning - ett miljöpedagogiskt perspektiv i 
Löfberg, A. & Ohlsson, J. (red) Miljöpedagogik och kunskapsbildning, Teori, empiri och praktik (Pedagogiska 
institutionen, Stockholms universitet 1995), s.130. 
8 David Kolb, Experiential learning. Experience as the source of learning and development (Englewood Cliffs 
NJ 1984), s.38. 
9 Ibid. s.38. 
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3.2.1 Individuellt lärande utifrån ett erfarenhetsbaserat synsätt 
Lärandet skiljer sig åt mellan olika individer, vilket har att göra med att vi har olika kunskaper 

och olika förståelse grundat ur våra olika erfarenheter. Lärandet är en ständigt pågående 

process. Individen lär sig hela tiden genom aktivt handlande och tar till sig vad som behövs 

för att utföra t ex en arbetsuppgift. Det leder i sin tur till att individen lär sig olika saker som 

hon sedan kan använda i andra sammanhang. Individen skapar olika tankenätverk som hon 

kan hämta erfarenhet från. Det är individen själv som konstruerar sin kunskap, men det kan 

ske mer eller mindre medvetet. Lärprocessen beskrivs som att individen först griper tag i 

erfarenheten, antingen genom sinnesintryck eller genom abstrakt begreppsbildning. Därefter 

kommer individen att skaffa sig en förståelse av problemet genom att med hjälp av sina 

tankenätverk observera och reflektera eller genom att direkt handla, genom att prova sig 

fram.10  

 

”You are the thread that hold the events of your life together”.11 Det här citatet belyser vad 

Bennis anser att Kolb får oss att förstå med begreppet erfarenhetsbaserat lärande. Kolb 

hänvisar till flera historiska forskare som Dewey, Lewin och Piaget, som han menar alla lade 

grunden till begreppet erfarenhetsbaserat lärande. Kolb menar vidare att erfarenhetsbaserat 

lärande är grunden för livslångt lärande, att det är en länk mellan utbildning, arbete och 

personlig utveckling. Kolb hänvisar till att många forskare är mer intresserade av vad 

individer lär sig istället för hur lärandet tar form. Han menar att man istället för att fokusera 

på resultatet av lärandet, skall fokusera på processen av hur lärandet går till, vilken sker 

genom transformation av erfarenheten, dvs. en omvandlingsprocess av erfarenheten genom 

reflektion, observation och aktivt handlande.12 Reflektion är ett viktigt begrepp i samband 

med lärande och används av forskare som nyckelbegrepp i samband med lärandet. Det 

innebär att individen ser över och ifrågasätter det den hört, varit med om eller ser som en 

möjlig framtida handling. Reflektion kan därmed vara både tillbakablickande och 

framåtblickande.13

 
Döös beskriver den traditionella utlärningen/förmedlingspedagogiken som en pil, från lärare 

till den studerande eller från chefen till medarbetaren. Pilen symboliserar att läraren/chefen 

säger till den studerande/medarbetaren vad den ska lära sig/göra och hur. För att beskriva den 

konstruktivistiska synen på lärande sätter Döös istället individen i centrum och som kronblad 

 
10 Lena Wilhelmson & Marianne Döös, Dialogkompetens för utveckling i arbetslivet (Stockholm 2002), s.8-10. 
11 Kolb, Förord av Warren Bennis  
12 Ibid. s.8-10. 
13 Jon Ohlsson, Arbetslag och lärande (Lund 2004), s.39-40. 
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på en blomma visar Döös hur individen, genom sitt aktiva handlande, hämtar in den 

information hon behöver för att lösa den aktuella uppgiften. Lärandet sker i och med denna 

aktiva handling samt när individen tar till sig och konstruerar den kunskap som är relevant för 

henne. Det som individen tar till sig som lärande styrs av hur hon uppfattar sin uppgift, dvs. 

vad är det hon ska göra och använda kunskapen till.14  

 

3.3 Kompetens 
Kompetens är ett centralt begrepp vid diskussion kring lärmiljö och den inverkan den har på 

individens utveckling och lärande. Denna studies förståelseperspektiv av begreppet 

kompetens utgörs av nedanstående definition: 

 

”Med kompetens avses […] en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss 

uppgift, situation eller kontext. Närmare bestämt förmågan att framgångsrikt […] utföra ett 

arbete, inklusive förmågan att identifiera, utnyttja och, om möjligt, utvidga det tolknings-, 

handlings- och värderingsutrymme som arbetet erbjuder.”15

 

Kompetens är ett begrepp som används för att beskriva många andra begrepp, såsom kunskap, 

kvalifikation, förmåga, talang, skicklighet etc. Det har utvecklats ur ett behov av att finna ett 

ord för kunskap, som är kärnan i samtliga definitioner av kompetens.16  Kompetens har en 

mångtydig betydelse och är ett brett begrepp. 

 

Söderström gör en hänvisning till Bring  som menar att man kan identifiera olika ingredienser 

som ingår i begreppet kompetens, istället för att ta fram en definition. Han menar att 

”kompetens ses som förmågan att fullgöra en uppgift”. I detta ingår kunskaper, men även t ex 

kontaktnät och sociala färdigheter.17 Att kunna lösa uppgiften på ett tillfredsställande sätt kan 

vara en definition av begreppet kompetens. Denna definition gjord av Löfberg utgår från 

individens perspektiv. Hur individen uppfattar sin arbetssituation och sina arbetsförhållanden 

relateras till hennes erfarenheter och kompetens. Det vill säga att individens erfarenheter och 

kompetens bestämmer hur uppgiften uppfattas och hur den skall lösas.18  

 
14 Marianne Döös, Lärande som handling och relation i antologi av Bron A. & Wilhelmson L. (Stockholm 
2005), s.76ff. 
15 Per-Erik Ellström, Kompetens, utbildning och lärande i arbetslivet: Problem, begrepp och teoretiska 
perspektiv (Stockholm 1992), s.21. 
16  Ahmad Ahmadi, Per-Ola Börnfelt, Gill Widell, Hur utvecklas kompetens i små företag? Uppfattningar om 
kompetensutveckling hos småföretag i Göteborgsregionen (2001), s.3. 
17 Magnus Söderström, Det svårfångade kompetensbegreppet (Pedagogiska institutionen Uppsala universitet 
1990), s.2-5. 
18 Löfberg, s.130. 
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En tidig definition av begreppet kompetens gjord av White redan 1959, stämmer fortfarande 

överens med hur det uppfattas av många idag: ”… an organism’s capacity to interact 

effectively with its environment.”19

 

Det är viktigt att kompetens inte ses som en isolerad företeelse, utan en individ är bara 

kompetent i förhållande till sin omvärld eller till en viss uppgift.20 Den uppgift som skall 

genomföras kommer alltid ur ett socialt sammanhang, och tolkas och förstås av individen på 

sitt sätt och bedöms av andra ur det sociala sammanhanget på andra sätt. Kompetensens 

beroende av både kontext och individens erfarenheter och förståelse förtydligas härmed.21

 

3.3.1 Individuell kompetens 
Denna studie avgränsas till att endast belysa individuell kompetens och utesluter därmed helt 

organisatorisk kompetens. Individuell kompetens är en individs förmåga att rationellt lösa 

uppgifter och möta yttre krav i en specifik situation.22 Enligt Stevrin utvecklas individuell 

kompetens under lång tid genom att individen löser problem och provar sig fram. Kompetens 

som förvärvas är ett resultat av en lärandeprocess. Det som krävs för att denna process skall 

bli framgångsrik är motivation, engagemang, tålamod samt viljan att testa kompetensen i 

olika sammanhang.23  

 

3.3.2 Reell kompetens 
Med reell kompetens menas ”…den faktiska kompetens, som en individ besitter, och som 

följaktligen individen potentiellt kan utnyttja för att lösa en uppgift eller utföra ett arbete.”24

I motsats till den reella kompetensen finns den formella kompetensen som definieras som den 

kompetens individen förvärvat genom formell utbildning och som kan dokumenteras med 

betyg eller dylikt. Den reella kompetensen skall inte ses som varken mer eller mindre viktig 

än den formella kompetensen, utan hellre som kvalitativt skild från den. Man bör därför se 

individens reella kompetens utifrån den kontext, där den tillämpas.25 Utvecklingen av den 

reella kompetensen ger dock med stor sannolikhet större bestående effekter, då den sker 

kontinuerligt i vardagen.26

 
19 Ellström, s.22. 
20 Peter Stevrin, Kompetensutveckling (Lund 1986), s.10. 
21 Ohlsson, s.42-43. 
22 Emma Blomqvist & Ulrika Lundberg, Möjligheter till individuell utveckling inom ramen för en organisation. 
En empirisk undersökning på ett företag  (Lunds universitet, pedagogiska institutionen 2005), s.6. 
23 Stevrin, s.9 
24 Ellström, s.38. 
25 Ibid. s.38-40. 
26 Blomqvist & Lundberg, s.8. 
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3.4 Kontext  
För att förstå det lärande som individen skapar i förhållande till den lärmiljö hon uppfattar har 

studien hittills beskrivit den erfarenhetsbaserade synen på lärande där individen samspelar 

med sin omgivning och bygger på sina erfarenheter. Studien har även jämfört den traditionella 

inlärningspedagogiken gentemot mer moderna pedagogiska tankar med individen i centrum 

som utvecklare av sin kompetens. Kompetens och lärande benämns som kontextuella 

fenomen, dvs. de är kontextberoende. Med kontext menas det meningssammanhang inom 

vilket individens potentiella handlingsförmåga finns. Fokus flyttas från individen till 

uppgiften. Genom samspel och kommunikation konstrueras innebörder i begreppet 

kompetens. Innebörderna är relaterade till den uppgiftskonstruktion som sker i kontexten. 

Individers handlande utgörs av interaktionen med omgivningen och möjliggörs och begränsas 

av kontexten.27

 

3.4.1 Miljöpedagogik 
Miljöpedagogikens centrala synsätt är att inte se individ och omgivning var för sig, utan hela 

tiden som relaterade till varandra. Individen är en del av kontexten, samtidigt som denna 

oavbrutet påverkar och påverkas av individen.28 Om en person tar plats i en grupp handlar 

processen med att involvera denna person i den aktuella gruppen också om att gruppen som 

helhet flyttar sig kunskapsmässigt. Det är inte ett reproducerande av den tidigare gruppens 

kunskap som är målet, utan individen tillför och påverkar även gruppen med sina 

erfarenheter.29 Miljön definieras som den kontext individen agerar i, exempelvis i sitt 

arbetsliv. Meningssammanhanget skapas av individen och utgörs av dennas tankar och 

förståelse kring miljön. Den är därmed inte något som vi kan beskriva utifrån objektiva 

parametrar, utan den måste förstås utifrån varje individs tolkning av den.30  

 

Individen är alltid riktad mot världen, men också beroende av världen för sin existens. För att 

tydliggöra det kan vi se relationen mellan individ och omvärld som att individen upptäcker 

vad världen har att erbjuda och ser det som sin uppgift att handla för att ta del av och lösa 

dessa uppgifter. Att ha en uppgift blir då en existentiell dimension av att vara människa. Att 

lösa uppgiften innebär att individen måste tolka de nödvändiga kontextuella omständigheterna 

för att formulera uppgiften, men också att hon måste bygga upp den kunskap som är 

nödvändig för att kunna lösa den. Synen på uppgiften och uppgiftslösandet ger oss då en start 
 

27 Ohlsson, s.136-137. 
28 Otto Granberg, Lära eller läras. Om kompetens och utbildning i arbetslivet (Lund 2004), s.61. 
29 Bottrup, s.112. 
30 Granberg, s.61. 
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för att kunna analysera lärandet som den aktivitet som kan leda till att individen bildar ny 

kompetens. För att utveckla den kompetens som krävs för utformning av uppgiften och 

uppgiftslösandet är individens förmåga till interaktion med miljön det väsentliga. Det handlar 

om ”[…]människan som sin egen kreatör.”31 Löfberg hänvisar bl a till Bickhard som i detta 

sammanhang menar att målinriktad och funktionell interaktion är grunden för framväxten 

(”emergence”) av kunskap, dvs. kunskap är ett resultat av individens interaktion med miljön 

samt målmedvetna handlande och kontextskapande. Kunskap kan inte existera flytande, utan 

är något vi konstruerar själva och när vi handlar är det för att lösa en uppgift.32

 

Det är i interaktionen mellan individen och den specifika miljön där denna befinner sig som 

lärande uppstår. Det är därför viktigt att ha kännedom om individens bakgrund och 

erfarenheter, men även framtida mål för att förstå hur lärande sker och kan möjliggöras i den 

aktuella miljön.33 Utifrån den miljöpedagogiska idéramen ställs fokus på villkoren, under 

vilka individer arbetar, som förutsättningar för en möjlig lärkontext. Vilka villkor för lärande 

erbjuder arbetssituationen? Två arbetssituationer kan se identiska ut, men kan i själva verket 

innebära två helt olika lärkontexter, beroende på vilka erbjudanden de anställda uppfattar. 

Lärkontexten kan bara förstås utifrån hur den uppfattas av den lärande, ur dennes 

perspektiv.34  

 

3.4.2 ”Affordances” – erbjudanden i arbetslivet 
Inom Miljöpedagogiken är individens uppgiftslösande en central tanke.35 Hur individen väljer 

att ta del av de erbjudanden som riktas till henne (och därmed uppfattar hur hon kan lösa sin 

uppgift) beskrivs i teorier kring ”Affordances” vilket Löfberg benämner ”invitation till 

handling”36. Individen tar del av de erbjudanden hon uppfattar utifrån den situation hon 

befinner sig i och de behov hon har dvs. utifrån den uppgift hon ska lösa. Individen 

konstruerar med tiden själv en miljö som erbjuder allt fler diversifierade aktiviteter. I början 

av det individuella lärandet erbjuder miljön utrymme för grundläggande tolkningar. Med ökad 

kompetens och erfarenheter erbjuder omgivningen utökade möjligheter för individen att 

uppfatta nya erbjudanden.37 Exempelvis kan vi tänka oss att en läkares möjlighet att 

diagnostisera kan förbättras med mer erfarenhet då läkaren blir bättre på att varsebli och 

 
31 Löfberg, s.124-125. 
32 Ibid. s.121-125. 
33 Illeris, s.31. 
34 Löfberg, s.123. 
35 Ibid. s.121. 
36 Ibid. s.126. 
37 Ibid. s.126. 
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uppfatta symptom hos patienten. Eller att en sekreterare renskriver dokument på olika sätt 

beroende på hur insatt han eller hon är i ämnet. Resultat från empiriska studier kring hur 

individer uppfattar erbjudanden tas upp i nedanstående avsnitt kring tidigare forskning.  
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4 Tidigare forskning 
Nedanstående avsnitt belyser resultat från två olika empiriska studier. Den ena fokuserar på 

hur individer uppfattar erbjudanden i sitt arbetsliv och den andra beskriver beteendemönster 

vid ”entrepreneurial learning”. Resultaten från de två studierna utgör tillägg till denna 

empiriska studie om hur enmansföretagare utvecklar sin kompetens utifrån den uppfattade 

lärmiljön.  

 

4.1 Hur erbjudanden uppfattas 
Billett har studerat hur olika personer uppfattar erbjudanden i sitt arbetsliv. Studien beskrivs i 

artikeln ”Understanding work, learning and the remaking of cultural practices”. Utgångspunkt 

för studien är att i en ständigt föränderlig värld, där kraven på arbetskraften förändras, så är 

det på arbetsplatsen som individen ska skapa den kunskap som är nödvändig för hennes 

utveckling. Förutbestämda kursprogram enligt förmedlingspedagogiken kan aldrig till fullo 

svara upp mot den kunskap som individen tar till sig i det dagliga arbetet. Den är heller inte så 

aktuell och uppdaterad att den kan ersätta arbetsplatsinlärningen. Mot bakgrund av det menar 

Billett att det är intressant att studera vad det är som individen uppfattar som möjliga 

utvecklingstillfällen inom sitt arbetsliv. Resultatet kan sedan användas för att skapa förståelse 

för hur individer uppfattar lärmiljön och hur den kan påverkas för att skapa förutsättningar för 

utveckling inom arbetet.38   

 

Studien omfattar fyra olika arbetsplatser i olika branscher där tre anställda per arbetsplats 

deltagit. Genom urvalet hoppades forskaren upptäcka skillnader mellan hur anställda på 

samma arbetsplats uppfattade och tolkade erbjudanden samt hur de därigenom skapade sin 

utveckling. Studien pågick under 18 månader och inleddes med två längre intervjuer med 

varje informant. Intervjuerna behandlade arbetsplatsen respektive den anställdes historik och 

personliga preferenser.  Därefter gjordes kortare intervjuer som uppföljning under studiens 

gång.39   

 

I studien framgår det hur olika personer uppfattar sin arbetssituation. En person som arbetar 

extra i en restaurang gör det endast för pengarna och uppfattar inte direkt några andra 

möjligheter eller erbjudanden i sitt arbete. Två av de andra på restaurangen ser dock 

utmaningarna i arbetet som nyttig erfarenhet för att gå vidare inom cateringbranschen 

 
38 Stephen Billett, Understanding work, learning and the remaking of cultural practices  (Studies in continuing 
education Vol 27 No3, November 2005), s.219-237. 
39 Ibid. 
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respektive för att utvecklas som ledare. Studiens resultat pekar på att arbetsplatsens 

erbjudanden uppfattas olika av olika individer beroende på vad de har för mål med arbetet och 

vilken möjlighet de har att uppfatta hur arbetet kan bidra till att de når sina mål. En annan 

person som arbetar extra i ett gym vid sidan av sina sjukgymnaststudier uppfattar sitt arbete 

som en möjlighet till praktisk erfarenhet i sitt framtida yrke. Därmed kom arbetsmiljön att 

innebära en uttalad och tydlig lärmiljö för denne.40   

 

4.2 ”Entrepreneurial learning” 41 
Studien ”Exploring the behavioural patterns of entrepreneurial learning – a competency 

approach”, av Wing Yan Man, beskriver hur tolv olika egenföretagare skapat sitt lärande före 

och under uppbyggnaden av sina företag. Studiens syfte är att empiriskt undersöka 

beteendemönster vid ”entrepreneurial learning” genom att skapa en konceptualisering av 

”entrepreneurial learning” som specifik kompetens. Studien gjordes genom semi-

strukturerade intervjuer med egenföretagarna, där forskaren identifierade Input, Process, 

Output och Kontext (vilket förklaras i senare stycke) i informanternas berättelser.  

 

Istället för att endast se egenföretagarens förvärv av färdigheter eller kunskaper bör 

utvecklingen ses ur ett beteendeperspektiv, där fokus ligger på beteendeförändringar av 

egenföretagarens lärande. Wing Yan Man menar att lärandet är centralt och att förmågan att 

lära är en förutsättning för att utveckla sitt entreprenörskap i takt med en ständigt föränderlig 

och dynamisk omvärld/marknad. För att understödja egenföretagarens utveckling bör man 

även betrakta lärandet ur ett kontextrelaterat perspektiv för att studera hur kontexten bidrar till 

att egenföretagaren utnyttjar och använder sina erfarenheter och vidareutvecklar 

”entrepreneurial learning”.   
 

Studien tar sin utgångspunkt i tidigare studier som gjorts utifrån olika teorier, vilka 

klassificeras enligt följande ansatser: Erfarenhetsbaserad, Kognitiv och Nätverkande. 

 

Erfarenhetsbaserad ansats utgår från Kolbs modell om erfarenhetsbaserat lärande, där 

lärandet är en process utifrån vilken olika koncept härrör och som hela tiden ändras och 

utvecklas utifrån den egna erfarenheten. Erfarenhet ses ur detta perspektiv som den största 

källan till lärande för entreprenörer. 

 
40 Ibid. 
41 Thomas Wing Yan Man, Exploring the behavioural patterns of entrepreneurial learning, a competency 
approach (Education + Training. Vol. 48 No.5, 2006), s.309-311. 
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Kognitiv ansats handlar om lärandet som en tankeverksamhet för att skaffa sig kunskap och 

den fokuserar på olika personliga egenskaper som påverkar lärandet. 

 

Nätverkande ansats utgår från studier av småföretagares nätverkande, med fokus på det 

kontextrelaterade lärandet. Enligt dessa studier förvärvas färdigheter och kunskap i små till 

mellanstora företag genom sociala relationer inom och utanför respektive organisation. De 

sociala relationer som beskrivs är bland annat med leverantörer, kunder, bank, tidigare 

arbetsgivare, universitetet, olika föreningar, föräldrar och mentorer. Interaktionen mellan 

entreprenören och andra anses vara särskilt värdefull vid uppbyggnaden av företaget.  

  

Ovan nämnda tre ansatser menar Wing Yan Man representerar olika fokusområden inom 

”entrepreneurial learning” och bidrar till förståelse kring vad som påverkar den och hur den 

sker. Dock menar Wing Yan Man att det är viktigt att konceptualisera ”entrepreneurial 

competencies”, vilka leder till andra kompetenser. Vilken kompetens är det som behövs inom 

kontexten ”entrepreneurial learning”? Det är det som är grunden i ”competency approach” 

som Wing Yan Man använder sig av och som han analyserar utifrån Input, Processer, Output 

och Kontext. Input handlar om individens egenskaper (exempelvis värderingar, attityder och 

tidigare utbildning). Processen handlar om aktiviteten eller beteendet som utförs av individen 

(exempelvis genom att egenföretagaren handlar utifrån sin tidigare erfarenhet, lägger till övrig 

Input och skapar önskad Output). Output fokuserar på de olika nivåerna av kompetens. Med 

Kontext menas att kompetens kan variera beroende på hur sammanhanget bidrar till att 

stimulera eller hindra utvecklandet av kompetens. 

 

Studiens resultat pekar ut sex beteendemönster i samband med ”entrepreneurial learning”: 

 

1. Aktivt sökande efter möjligheter till lärande - egenföretagaren söker lärtillfällen, 

även i de fall då erbjudandet inte är direkt riktat mot denna. 

2. Fortlöpande/oavbrutet lärande – för att överleva på en föränderlig marknad måste 

egenföretagaren utveckla nya kompetenser löpande och i takt med marknaden. 

3. Selektivt och medvetet lärande – egenföretagaren lär sig det som är användbart för 

deras arbete och framtida utveckling. Avvägning görs mellan praktisk nytta och den 

tid det tar att lära sig.  
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4. Djupinlärning av branschen – oavsett tidigare erfarenhet är det viktigt att 

egenföretagaren förstår sin bransch för att utveckla företaget och sig själv i den 

riktning som är nödvändig i den specifika branschen.  

5. Förbättringar och reflektion över erfarenheter – egenföretagaren utvärderar 

tidigare erfarenheter och använder dem framåtblickande för att förbättra sig.  

6. Omsättande av kunskap till praktisk handling – ofta relaterat till tidigare 

erfarenheter då egenföretagaren själv eller någon förebild har lyckats eller misslyckats.  
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5 Metod 
I de tidigare avsnitten har redogjorts för studiens teoretiska referensram samt beskrivningar av 

relevant tidigare forskning. I det här avsnittet redogörs för studiens metod. Val av metod, 

tillvägagångssätt, inklusive urval och beskrivningar av informanter och datainsamling, följt av 

en metoddiskussion som bl a tar upp studiens validitet och generaliserbarhet. 

 

5.1 Val av metod 
Denna studie har en kvalitativ ansats och består av en empirisk studie i form av sex 

semistrukturerade intervjuer. Metoden är vald då vi anser att den ger mesta möjliga kunskap 

om egenföretagarnas tankar och upplevelser kring hur de utvecklar sin kompetens utifrån 

uppfattad lärmiljö. 

 
5.2 Tillvägagångssätt 
5.2.1 Urval 
För studien var vi intresserade av att komma i kontakt med enmansföretagare som inte hade 

någon anställd eller affärspartner. Detta för att det bäst skulle svara upp mot studiens syfte att 

beskriva hur enmansföretagare utvecklar sin kompetens utifrån uppfattad lärmiljö. Det här är 

särskilt intressant då de, i frånvaro av en traditionell arbetsplats med dess mötesformer och 

kollegor, måste skapa sitt eget sociala nätverk. Informanterna har vi kommit i kontakt med 

genom vårt kontaktnät, vilket kan sägas vara ett strategiskt urval. Studien har strävat efter att 

uppnå största möjliga spridning i bransch, yrke, ålder, kön och hur länge personen har drivit 

eget företag. Detta för att ge studien så många aspekter som möjligt kring hur utveckling av 

kompetens utifrån den uppfattade lärmiljön sker, vilket bidrar till att besvara studiens 

frågeställningar och uppnå dess syfte. 

 

5.2.2 Informanter 
Informanterna är mellan 33 och 41 år gamla, medelåldern är 36,5 år. De har drivit det 

nuvarande företaget mellan sex månader och tio år. Tre av informanterna har drivit andra 

företag tidigare. En av informanterna har en finansiär som står bakom företaget, men håller 

själv på att köpa in sig i företaget och är den som står för hela driften. Vi har därför valt att 

betrakta även denna person som enmansföretagare, då den arbetar på egen hand, fattar de 

operationella besluten och äger det aktuella företaget till viss del samtidigt som den har en 

enskild firma vid sidan om. Två av informanterna är kvinnor, fyra är män. En av kvinnorna är 
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för närvarande föräldraledig, men driver sitt företag parallellt med föräldraledigheten. 

Informanterna arbetar inom olika branscher vilket har bidragit till en ökad förståelse för det 

egna företagandet, då det kan se väldigt olika ut beroende på vilken bransch personen arbetar 

inom. De olika branscherna är webbshop (2st), IT-projektledning, hi-tech-installation, 

kosttillskotts-försäljning, samt idrottscoach. Två av informanterna har sin arbetsplats i 

hemmet, en informant hyr in sig i ett kontorslandskap och de övriga tre arbetar i huvudsak hos 

olika kunder. 

 

Ett medvetet val då vi redogör för studiens resultat är att inte redovisa vad respektive 

informant har sagt för att behålla deras anonymitet. Vi kommer därför inte att namnge eller 

fingera namn på dem. Anledningen till det är att det inte ska gå att identifiera någon informant 

utifrån ett uttalande.  

 
5.2.3 Datainsamling - Intervjuer  
Den datainsamlingsteknik som använts för denna studie har varit intervjuer. Intervjuerna 

pågick mellan en timme och en timme och en kvart och samtliga intervjuer spelades in på 

band. Valet av intervjuplats skedde i samråd med informanten och i samtliga fall bidrog 

miljön till goda förutsättningar för att vi skulle kunna hålla ett öppet samtal med 

informanterna. En intervju har hållits på informantens arbetsplats. Fyra av intervjuerna har 

hållits i informantens hem, vilket i vissa fall också är deras arbetsplats. En intervju hölls på ett 

café där det var lugn miljö. Tre av intervjuerna gjorde vi tillsammans, de övriga tre gjorde vi 

enskilt. Skälen till detta var att tiden inte passade en av oss, samt i ett fall att en av oss kände 

informanten väl och därmed ansåg vi att det var mer lämpligt att den andra av oss genomförde 

intervjun. 

 

Som stöd för intervjuerna har en frågemall använts (bilaga 1). Intervjuerna har lagts upp så att 

informanten först har berättat relativt fritt om sitt företag, sin egen bakgrund och sin 

utveckling. Följdfrågor har ställts där det har känts passande. Därefter täcktes de frågor på 

frågemallen in som inte hade besvarats och som kändes relevanta i den aktuella intervjun. 

Under intervjuerna har vi båda varit aktiva och ställt frågorna växelvis. En fördel med att 

intervjua ihop, upplevde vi, var att den ena av oss kunde koncentrera sig på vad informanten 

berättade medan den andra fokuserade på nästa fråga. 

 

Från bandinspelningarna har transkriberingar av intervjuerna gjorts ord för ord av den av oss 

som genomförde intervjun och i de fall intervjuerna har genomförts tillsammans, har vi delat 
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på transkriberingsarbetet. Intervjuerna har lästs igenom var för sig och sedan har s k öppen 

kodning gjorts, där informanternas egna ord har lyfts fram. Vi har i nästa skede läst igenom 

och tillsammans sökt efter och markerat teman i de olika berättelserna och diskuterat dem. De 

teman som var relevanta för studiens syfte har lyfts fram i resultatet och ligger till grund för 

studiens upptäckter. 

 
 
5.3 Metoddiskussion  
Studiens empiri baseras på semistrukturerade intervjuer. Till skillnad mot strukturerade 

intervjuer ger semistrukturerade intervjuer en möjlighet att förklara, förtydliga och ställa 

relevanta följdfrågor. Genom att använda semistrukturerade intervjuer har vi kunnat förhålla 

oss öppet till informanternas berättelser och fördjupa oss i frågor som kanske inte bedömts 

som viktiga från början.  
 
5.3.1 Kritik av urval 
Den begränsade tid studien haft till sitt förfogande, medförde att den begränsades till att 

endast omfatta sex intervjuer. Att intervjua fler enmansföretagare hade dock inte 

nödvändigtvis resulterat i mer varierad information.  

 

Vad gäller ålder var det svårt att uppnå någon större spridning, eftersom vi vände oss till vårt 

sociala kontaktnät, och det då tenderade att bli en relativt homogen åldersgrupp i det 

geografiska närområdet. Vi ser det dock inte som något problem för studien eftersom 

informanterna har olika bakgrund och har drivit eget företag olika lång tid.  
 

5.3.2 Källkritik 
Avsikten har varit att vara öppna vid sökning av litteratur, men att förhålla oss kritiskt till icke 

vetenskaplig litteratur. I största möjliga utsträckning har primärkällor använts. I de fall studien 

inte haft tillgång till primärkällor har dock sekundärkällor använts som referens.  
 

5.3.3 Validitet och generaliserbarhet  
Inom kvantitativ forskning talar man om reliabilitet och validitet som viktiga kriterier för att 

förstå och mäta kvaliteten i en undersökning. Dessa kriterier ”förutsätter att det är möjligt att 

komma fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten”42, vilket inte är målet 

inom kvalitativ forskning. Kvalitativ forskning innebär att teorin skapas utifrån 

 
42 Alan Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder, (Malmö 2006), s. 258. 
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undersökningens empiriska resultat, s k induktiv syn43. Validitet inom kvalitativ forskning 

handlar om huruvida man ”observerar, identifierar eller ’mäter’ det man säger sig göra”44. 

Extern validitet handlar om huruvida resultatet kan generaliseras till andra miljöer och 

situationer45. I en studie som den här är det inte möjligt att generalisera de resultat som 

studien kommit fram till, att gälla en större population. Alla frågeställningar handlar heller 

inte om generaliserbarhet, utan nära beskrivningar och förklaringar av enskilda händelser är 

nog så viktiga för att utveckla kunskap om det studerade fenomenet. Det som eventuellt kan 

generaliseras och utveckla kunskapen om enmansföretagares lärmiljö är de slutsatser som 

pekas ut i analysen av hur informanterna utvecklar sin kompetens utifrån uppfattad lärmiljö. 

 

5.3.4 Etik 
Forskarens eget etiska ansvar utgör grunden för all forskningsetik. Forskaren har nämligen 

ytterst själv ansvaret att se till att forskningen är av god kvalitet och moraliskt acceptabel. 

Forskningsetisk reflektion måste vara en naturlig del av forskningens vardag. Det som en 

forskare måste ta hänsyn till när det gäller den etiska problematiken är huruvida arbetet på 

något sätt kan leda till ett hot mot den individuella integriteten för de inblandade.46  

 

Vår strävan har varit att förhålla oss öppna i vår kommunikation med informanterna. Vid 

varje intervju presenterades syftet med undersökningen för informanten och han eller hon 

informerades om att undersökningen är en del av en nivå 3-uppsats på Pedagogiska 

institutionen vid Stockholms universitet. Informanterna informerades även om att deras svar 

skulle behandlas anonymt, men att uttalanden kunde citeras i uppsatsen. Källorna är därmed 

anonyma i studien, men eftersom citat används kan det leda till att de blir igenkända av folk i 

sin närhet. Genom att inte namnge eller fingera namn på informanterna hoppas vi dock att 

informanterna skall förbli anonyma. Informanterna fick information om att de under 

intervjuns gång kunde välja att inte svara på en fråga eller att helt avbryta intervjun om de så 

önskade. Samtliga gav sitt tillstånd till att spela in intervjun på band, vilket därför gjordes.  

 
 

 
43 Ibid. s.249, 257  
44 Ibid. s.257 
45 Ibid. s.258 
46 Vetenskapsrådet [ http://www.codex.vr.se/] downloaded 2008-05-18 

http://www.codex.vr.se/
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6 Aktiv och medveten interaktion – studiens resultat 
I det här avsnittet redogörs för våra tolkningar av de fynd som utkristalliserats genom 

bearbetning och analys av datamaterialet. Aktivt sökande på olika sociala arenor utgör ett av 

de centrala fynden i studien, där nätverk, leverantörer och mässor samt familj och vänner 

utgör de främsta sociala arenorna. En intressant iakttagelse i studien är på vilket sätt 

enmansföretagarna använder sina tidigare erfarenheter och medvetna sökande för att utveckla 

sin kompetens. 

 

6.1 Aktivt sökande på olika sociala arenor 
Det som framstår som centralt i enmansföretagarnas berättelser är det sociala samspel de har 

med sin omgivning. Det sociala samspelet är inte lika ”serverat” för enmansföretagarna som 

för en anställd som har kollegor omkring sig, utan det måste sökas och skapas aktivt. 

Enmansföretagarna beskriver hur de på olika sätt tar del av olika sociala arenor. De beskriver 

att de tar del av olika nätverk, att de odlar kontakter med andra i branschen eller t ex gamla 

kollegor. Som enmansföretagare har man kanske inte samma ekonomiska resurser som ett 

större företag och då blir det viktigt att kunna utnyttja kompetensen som är nära till hands. Det 

kan röra sig om allt från en inventering av den närmaste omgivningen till att knyta 

professionella kontakter med samarbetspartners, leverantörer och kunder. 

 

Eftersom studiens informanter befinner sig i olika branscher och därmed arbetar på olika sätt, 

ser deras möjligheter till dagligt socialt utbyte olika ut. Tre av enmansföretagarna arbetar hos 

kunder större delen av tiden och har därmed ”folk omkring sig” i alla fall delar av sin 

arbetstid. Deras vardag kan därför liknas mer vid en anställds vardag, dvs. de går till jobbet 

och de träffar sina ”kollegor”. Däremot får de inte nödvändigtvis ta del av den möjlighet till 

utveckling av kompetens som anställda får. En enmansföretagare har valt att sitta i ett 

kontorslandskap med andra företag som denne har visst professionellt utbyte med och de 

övriga två enmansföretagarna arbetar från hemmet. En beskrivning av utmaningen det innebär 

att ha sitt kontor i hemmet är: ”…det är nog att jobba själv, faktiskt. Vilket kan kännas ganska 

jobbigt ibland, att man inte har några arbetskamrater. Det kan jag tycka är jobbigt.” 

 

Trots att det sociala samspelet är betydelsefullt för enmansföretagarna är det ständigt en 

prioriteringsfråga mellan att ta del av det sociala nätverket eller att utföra arbetsuppgifterna. 

Att lägga tid på att nätverka och ta del av det sociala utbytet istället för att arbeta med att driva 

företaget och därmed få in mer pengar, är inte ett självklart beslut, vilket beskrivs i följande 
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uttalande. ”För det är ju alltid det valet som man måste göra – ska jag fakturera eller ska jag 

gå och göra någonting annat.”  

 
Nedanstående citat kommer från en enmansföretagare som även han anser att det är viktigt 

och givande att ta del av seminarier för att utvecklas, samtidigt som han betonar svårigheten i 

att veta om investeringen i tid kommer att betala sig i det långa loppet.  

 

”Men sen är det ju, det är ju alltid en avvägning mellan att sätta sig en timma och inte veta, 

eller två och inte veta vad man får ut av det jämfört med att jobba med alla de 70 saker man 

har på att-göra-listan, så att det är en väldigt svår avvägning.”  […]”Det är ju så väldigt 

mycket som är extremt konkret som man behöver göra hela tiden, så det är svårt att ta sig tid 

till det som man inte vet vad det konkret kommer att ge på kort sikt så att säga” 

 

Enmansföretagaren ger som exempel att han haft stor praktisk nytta av ett seminarium som 

han deltagit i. Svårigheten i att prioritera kan dock tolkas som att man ofta inte i förväg vet 

vad seminariet kommer att ge.  

 

6.1.1 Nätverk 
En av de viktiga sociala arenorna som beskrivs i intervjuerna är nätverk. Att nätverka är ett 

sätt för enmansföretagarna att hålla sig uppdaterade och ta del av ny information kring 

produkter, trender och lösningar. Både formella och informella nätverk tas upp som viktiga av 

enmansföretagarna. Formella nätverk kan bestå av branschföreningar, nätverk för 

egenföretagare eller liknande som erbjuder seminarier och möten med personer i liknande 

situation. Informella nätverk kan bestå i kontakt med kunder, leverantörer men även det stöd 

man får från sin familj och vänner. Ett exempel på aktivt nätverkande som nämns är att äta 

lunch med tidigare kollegor eller kontakter och därigenom hålla sig uppdaterad kring vad som 

händer.  

 

”…det tror jag gäller för mig och många andra, det typiska nätverk som informationsutbyte, 

det är luncherna. Man bokar in en lunch med nån som man känner. Antingen en kollega eller 

en leverantör eller […] och sen så sitter man och snackar intensivt över lunchen där och 

försöker komma på ”vad har du hört”. […] och så på en timme så har man blivit mycket mer 

uppdaterad plus att man har sluppit saka en timmes arbete”  
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Enmansföretagaren ovan beskriver att han aktivt skapar den här typen av möten och att han 

vanligtvis bokar in lunchmöten en till två gånger i veckan. Omsatt i timmar per år kan tiden 

räknas om till en utbildningsvecka som han på så sätt kan klämma in i vardagen utan att ge 

avkall på arbetstiden.  

 

En annan enmansföretagare beskriver att han är med i ett par formella nätverk som har med 

hans profession att göra och sedan ett mer informellt nätverk. ”…och sen då det här nätverket 

som egentligen är det som ger mig tycker jag mest, det är de ”kollegor” som jag väljer att ha 

nätverk med. Vi utbyter kunskap och erfarenheter”.  

 

I flera fall beskrivs kontakterna inom nätverket som ett ge och ta-förhållande, vilket är 

utvecklande genom att enmansföretagarna även lär sig av att dela med sig av sin kunskap. 

Dels genom att de tvingas inventera sin egen kunskap, dels genom att de kommunicerar det 

till andra och får direktrespons på det. Det kan också upplevas som stärkande för 

självförtroendet att ens kompetens är efterfrågad och till nytta för andra. En enmansföretagare 

beskriver att han som expert inom sitt område får frågor från branschkollegor som de vet att 

han kan svara på. ”…och då har de en enkel fråga som de inte kan eller snabbaste vägen att 

få ett svar på. Då kan man dela med sig och det är inget som man tar betalt för, utan det är 

ett ge och ta.”  Han beskriver möjligheten till utbyte av kunskap som mycket viktig för 

honom: ”Men man är branschvänner. Jag ser inte dom som konkurrenter och jag tror inte 

dom ser mig som konkurrent […] men hellre att man är fortsatta goda vänner och kan ta 

hjälp av varandra”. 

 

 En annan enmansföretagare resonerar kring kunskapsutbytet på följande sätt: ”Nä, men 

många som hjälper mig, hjälper ju jag på något vis. Det är ju ge och ta. Annars tror jag inte 

att den relationen skulle bestått. Då skulle de nog mest känna sig utnyttjade och det är ju 

samma sak för mig åt andra hållet då.”  

 

Ge och ta-förhållandet påminner om utbytet på en ”vanlig” arbetsplats där den anställde kan 

fråga och förvänta sig ett svar från någon mer insatt kollega. Det är därför intressant att notera 

att enmansföretagarna arbetar på samma sätt genom att bygga upp och vårda relationer med 

”kollegor” i branschen.  
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6.1.2 Leverantörer, mässor och andra informationskanaler 
Flera av enmansföretagarna har olika leverantörer som de samarbetar med. En del ser 

leverantörerna enbart som säljare medan andra ser dem som viktiga kunskapsbärare och till 

och med som vänner. Nedan är en beskrivning av den nära relation en av enmansföretagarna 

har med sina leverantörer. 

 

”Min relation är ju väldigt viktig till mina samarbetspartners. Jag försöker samarbeta med 

företag som jag känner att jag litar på, som jag har en bra relation till. Jag känner att de 

ställer upp för mig […] Jag har försökt fokusera på några som jag känner att jag vill bygga 

en relation med… Ja, lite som man bygger upp en relation med vänner som man får…”  

 

Enmansföretagaren beskriver vidare att relationen med leverantörerna och att hon kan lita på 

dem är en viktig förutsättning för att hon i sin tur ska kunna erbjuda sina kunder den service 

de vill ha. Hon berättar vidare om den rena kunskap som leverantören bidrar med:  

 

”Min kompetens när det gäller […], ja men då är det leverantörerna. Dom är en otroligt 

viktig informationskälla för mig. Mässor, men framförallt den relation jag har byggt upp till 

dom leverantörer som jag valde ut. Dom har ju inte valt mig, utan jag valde ju dom…”  

 

Det aktiva valet av leverantör pekar på enmansföretagarens medvetenhet att leverantören inte 

bara levererar produkter utan även är en viktig kunskapskälla. Rätt leverantör kan därmed 

bidra till utveckling av både företaget och individen.  

 

Utbytet med leverantörerna angående produktinformation beskrivs som en självklarhet av 

nedanstående enmansföretagare. ”… Leverantörerna än en gång, dom kan ju sina produkter 

och det är ju till dom man ringer om det är att man har frågor om deras produkter och det 

bjuder dom på. Dom säger allt dom vet gladeligen…” 

 

Mässor är ett annat forum som enmansföretagarna pekar ut som viktiga för sin utveckling. 

Här har de en möjlighet att lyssna på föredrag, träffa leverantörer, gå på kurser och utöka sitt 

kontaktnät genom att träffa andra branschkollegor. En enmansföretagare beskriver det dubbla 

syftet med att gå på mässor  

 

”Dels produktutvecklingen och för att träffa affärskontakterna eller leverantörerna. Dom 

samlas ju alla vid samma mässa och då är det ett enkelt sätt att skaka hand och snacka… Men 
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det är sant, det är för att bygga upp nätverk och hålla kontakterna eller hålla nätverket vid 

liv.” 

 

Nedan återges två citat som beskrivningar av hur samme enmansföretagare aktivt söker efter 

relevanta mässor för att hålla sig uppdaterad inom branschen samt hur han får reda på var 

mässorna finns. 

 

”…jag håller mig up-to-date och blir tvungen att lära mig nya saker genom att åka iväg på 

någon utbildning någonstans i Sverige eller t ex till England där det hålls bättre mässor än 

vad det hålls här”[…]”Mässorna annonseras och dom har man lärt sig med åren var och 

vilka mässor som hålls var. Dom är årliga så dom åker man själv tillbaka till. 

 

Att träffa andra människor i samma bransch eller i liknande situationer är viktigt för 

enmansföretagarna. I brist på andra kollegor, blir dessa personer i omgivningen en viktig del 

av enmansföretagarnas sociala nätverk. En av dem ser kontakten med dessa ”kollegor” som 

utveckling av kompetensen och är något han prioriterar.  

 

”De säljer ju ett verktyg, men samtidigt kan de bjuda in beteendevetare eller olika 

branschmänniskor… För det första får man vara med och för det andra får man träffa andra 

som kommer dit. Jag tycker det är bra. Mig ger det nog mer att få träffa folk i pauserna. Det 

är ett sätt att få reda på vad som händer. Om vi nu pratar kompetensutveckling, så är den här 

typen av händelser något som jag prioriterar.”  

 

Det är inte bara leverantörskontakter och mässor som är givande och utvecklande för 

enmansföretagarna. De beskriver även hur de aktivt söker på Internet både för att hämta in 

information, men även för att få kontakt med andra människor och lära sig av dem, antingen 

direkt eller via något forum. Det beskrivs som ett tidseffektivt, lätt och billigt sätt att erhålla 

kunskap, särskilt när man saknar kollegor och den kunskapsbas som finns på en ”vanlig” 

arbetsplats.  

 

”Så att jag jobbar ju med folk på nätet som jag, jag har aldrig träffat dom. Det är ju lite 

lustigt, men de blir ju som kompisar ... den här programmeraren som har hjälpt mig, jag har 

aldrig sett honom,… nej, jag har aldrig träffat honom. Jag har hittat honom på nätet. Så 

kollade jag lite referenser då, som jag hittade på nätet och sen så har jag samarbetat med 

honom.” 
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Enmansföretagaren beskriver ett aktivt sökande efter den kompetens som är relevant för 

arbetet. Det här medvetna sökandet efter rätt kontakter genomsyrar flera av 

enmansföretagarnas berättelser kring samarbete med leverantörer och deltagande i mässor 

samt informationssökande på annat sätt. 

 

6.1.3 Familj och vänner 
Flera av enmansföretagarna nämner den närmaste familjen eller nära vänner som viktiga 

bollplank. I brist på kollegor använder de familj och vänner för att få råd och tips kring 

företaget och produkter. En enmansföretagare beskriver det som ”ja, jag brukar bolla med 

min mamma. Dels min mamma, sen en svägerska till mig som är väldigt intresserad av…”  I 

uppstartsfasen beskriver enmansföretagaren ett större behov av praktisk hjälp från den nära 

omgivningen än senare när företaget har kommit igång. Det kan bero på att de ännu inte har 

skaffat sig branschkollegor eller nätverk utanför familjen och de nära vännerna. En 

enmansföretagare beskriver hur hon, vid uppstarten av sitt företag, fått hjälp av sin pappa, 

som också driver eget företag. ”Det kunde vara småsaker, som vad kostar en 

företagsförsäkring, det kunde vara lite vad som helst egentligen.” Hon beskriver också att hon 

fått hjälp av en kompis som var mer insatt i en viss del av arbetet och att det varit viktigt för 

henne.  

 

”…och mycket såna där småsaker som jag inte tänkte på innan. Hon bara: ”Det där måste du 

ha” och sen i efterhand ”gud vilken tur att hon sa att jag skulle ha det där och det där” för 

det ser mycket proffsigare ut om man har ordning på det.” 

 

En annan enmansföretagare berättar om hur hon gick tillväga i uppstartsfasen: ”Hade jag inte 

känt dom här personerna, då tror jag inte att jag skulle ha haft lika lätt att få de här 

kontakterna.” Det är en talande beskrivning av hur hon tar hjälp av sina vänner för att knyta 

kontakter i början av sitt företagande. Hon började nysta bland sina nära vänner och kom på 

så vis i kontakt med rätt personer och rätt kompetens. 

 

En enmansföretagare som har en i familjen som också arbetat som egen företagare berättar att 

han dragit nytta av dennes kunskaper, trots att det är olika branscher de arbetar inom.  
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”[…] har väl lärt mig en del av planeringen. […] är ju inom restaurangbranschen, där 

planerar man, man kan liksom plocka godbitarna, hur man planerar i ett kök för att kvällens 

servering ska funka. Och det kan man då ta med sig till mig, bara vända om till mina grejer.”  

 

Det är främst logistik och planering enmansföretagaren lyfter fram som möjliga områden att 

dra kunskap från och som han beskriver har underlättat vardagen för honom. Han gör 

ytterligare en beskrivning av denna betydelse med följande liknelse från restaurangbranschen: 

”[…] vissa saker måste jag alltid ha på lager […] och hela tiden ha kontroll på såna saker, 

det är ungefär som att ha kontroll på sådant man har i skafferiet.” 

 

Flera nämner också det stöd de upplever att de får av sin familj och att det i vissa fall skulle 

vara svårt att driva företaget om de inte hade det stödet. Detta har att göra med att det egna 

företagandet är nära sammanlänkat med det privata livet, både i form av att administrationen 

ibland måste skötas på kvällar eller helger och att det privata hemmet i vissa fall används för 

att förvara företagets produkter. ”och tvättstugan är belamrad ibland med ytterligare grejer. 

Och det har stor betydelse, skulle inte x gilla det utan motarbeta mig så skulle det inte funka, 

då skulle det bli jobbigt.”  Vikten av stöd från familj och vänner verkar oberoende av hur 

länge man drivit företaget medan hjälp med praktiska detaljer kring företagandet är viktigast i 

början som beskrivits ovan.  

 

6.2 Erfarenhet och medvetet sökande utvecklar kompetens  
I det här avsnittet redogörs för olika beskrivningar av hur enmansföretagare utvecklas genom 

att dra nytta av sina erfarenheter och genom att medvetet söka och efterfråga den kunskap de 

behöver. Här ges en beskrivning av hur en enmansföretagare uppger att hon håller sig 

uppdaterad genom att söka relevant information. ”Och så söker jag på forum. Det finns olika 

forum man kan vara med i och där är jag med i ett forum som handlar om x. Där man tar upp 

alla problemen och lösningar och idéer och så där.” Det medvetna sökandet är dock inte 

självklart för alla. En enmansföretagare beskriver att hon har svårt att prioritera sin egen insats 

hur hon skall gå tillväga i sökandet av nödvändig kunskap. ”Men jag skulle nog behöva ha 

nån också som har mer erfarenhet. Som kan mer… ”Ja, men du kanske borde göra sådär, 

tänka på det där” eller komma med mer konkreta råd.”  Enmansföretagaren beskriver sin 

avsaknad av erfarenhet och en önskan om att få handfasta råd kring hur hon ska utföra arbetet.  
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6.2.1 Erfarenhet  
Samtliga enmansföretagare har på något sätt utgått från sina tidigare erfarenheter när de startat 

sina företag. Det handlar om att de arbetat med liknande arbetsuppgifter som anställda, eller 

att de startat en verksamhet som utgår från deras kunskaper och erfarenheter. Nedan beskrivs 

hur en av enmansföretagarna utgick från sina erfarenheter när hon kom på vad hon skulle 

starta för företag. Hon gjorde en kompetensinventering och synliggjorde sina starka sidor för 

sig själv.  

 

”...började fundera på vad är det jag kan egentligen? Och vad kan jag göra av det som jag 

kan och så började jag titta lite på det… Så att utifrån det då och vad mina starka sidor var 

då…så började jag fundera och så kom jag fram till att ja, jag kan…” 

 

En av enmansföretagarna beskriver att han såg ett behov och att hans intresse inom det 

specifika området, i kombination med erfarenheter från att ha varit anställd inom liknande 

bransch ledde till att han startade ett eget företag. ”...utan det var mitt… rent intressemässigt 

som drev mig till att börja jobba med… och där så vart det en egen utveckling utav att det här 

kan man göra något av”. 

 

6.2.2 ”…ska man sätta nån karaktär på kompetensutveckling så är det att den är 

snabb men tät…” 
Flera av enmansföretagarna beskriver att de i och med att de driver sitt eget företag utvecklas 

hela tiden.”Jag har ju lärt mig så otroligt mycket sen jag började. Det är några saker jag inte 

kan… ja, det är det och då tar jag ju hjälp av folk som jag känner då” En annan 

enmansföretagare beskriver det ständiga lärandet enligt: ”[…] och sen har allt varit en 

utveckling från första året till nu.”  

 

Att kontinuerligt lära sig genom det dagliga arbetet och att hela tiden söka efter information 

på bl a Internet, är vanligt bland enmansföretagarna i studien. Internet anses som en viktig 

informationskälla, där sökandet görs efter olika typer av information, men även efter personer 

med specialistkunskap, vilket beskrivits tidigare. Att med längre framförhållning boka upp sig 

på en kurs, verkar kännas avlägset för enmansföretagarna. De behöver informationen snabbt 

och söker målmedvetet för att få fram den information de behöver. Informationssökandet sker 

på lite olika sätt bland enmansföretagarna. Några använder Internet som sitt främsta redskap 

medan andra helt enkelt provar sig fram i arbetet. Ytterligare sätt att söka information på är 
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genom att prata med familj och vänner. En enmansföretagare beskriver hur hon går tillväga 

och vilka hon har nytta av.  

 

”Kommunicera med leverantörer och samarbetspartners. Hör mig för, när jag har vissa 

problem så hör jag mig för. Vem skulle kunna hjälpa mig med det här? Jag har ett problem 

med den här grejen här. Jag kollar med… Det är alltid någon som känner någon. Man kollar 

i sitt sociala nätverk […] det har hjälpt mig.” 

 

Nedanstående citat beskriver också hur en av enmansföretagarna går tillväga i sökandet av 

information.  

 

”Och då sökte jag på nätet och då hittade jag faktiskt en C-uppsats som var skriven om […] 

och genom att ladda ner den, läsa den lite snabbt och redovisa den… så kunde man ganska 

snabbt se, jamen det här är nog det vi bör tänka på…Då läser man in sig ganska snabbt om 

man bara hittar rätt och då blir det ju tidseffektivt också. För jag skulle knappast liksom välja 

att leta upp en kurs… och boka in den ett par månader och så gå den och avsätta tid för det. 

Det är alldeles för trögt, för långsamt, utan det är ju, ska man sätta nån karaktär på 

kompetensutveckling så är det att den är snabb men tät”.  

 

6.2.3 Hur enmansföretagaren använder sig av feedback som en del av 

lärprocessen  
Kundernas önskemål och krav kan ytterst ses som det huvudsakliga skälet till att 

informanternas företag finns på marknaden. Kunden blir därmed uppdragsgivare och kundens 

krav kan likställas med en målformulering som bestäms av överordnade på en ”traditionell” 

arbetsplats. Vikten av att svara upp mot kundernas krav beskrivs i följande citat:”Målet med 

företaget är ju i grund och botten att pengar måste in för att överleva, så är det. För att få 

pengar så måste jag få kunder och för att få kunder måste jag göra ett bra jobb.” 

 
Samtliga enmansföretagare betonar vikten av att få feedback på den egna arbetsprestationen, 

från sin omgivning och sina kunder. Två av enmansföretagarna säger att de regelbundet tar in 

utvärderingar, muntligt eller skriftligt från sina kunder. Den ene beskriver det som:  

”Jag ringer själv, alltid och kollar efteråt. Helt spontant, det behöver inte vara schemalagt, 

utan bara känslomässigt att nu ringer jag och frågar hur det går”. Den andre beskriver att 

han gör utvärdering ihop med kunden och att han sedan använder den feedback han fått till att 

skapa sin egen utvecklingsplan.  Ett par andra enmansföretagare säger att de får spontan 
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feedback från sina kunder utan att särskilt ha bett om det och beskriver den positiva känslan 

av att höra när kunderna är nöjda. ”Det är så häftigt, kunderna är helt underbara. Det är så… 

jag blir så glad av det…jag får så otroligt mycket tillbaka av de här människorna. Vilket är 

jättekul.” 

 

”…det kan vara om jag har kunder som är nöjda som hör av sig ”åh, tack så jättemycket” 

”tack för bra service”, då känns det ju jättekul, det gör det och det är faktiskt många som hör 

av sig och säger det och det hade jag faktiskt inte förväntat mig, att folk skulle orka bry sig 

och sådär…”  

 

Det här är något som enmansföretagarna värderar högt. Vi tolkar det som att det är en del av 

deras lärmiljö och att de tar till sig och lär sig av den här typen av feedback och kan utveckla 

sig själva och sitt företag utifrån det. Kundernas feedback blir därmed en viktig indikator på 

att företaget är på rätt väg. Även negativ feedback beskrivs som viktig för den egna 

utvecklingen. Det kan exempelvis röra sig om ett surt mail från en kund angående en dålig 

produkt, men det kan även vara feedback riktat mot individens sätt att vara. En 

enmansföretagare beskriver vikten av att kunna lyssna och därefter omsätta erhållen feedback 

i praktisk handling för att utvecklas.  

 

”…jag tror att ska jag ta till mig kritik på ett bra sätt, ska jag ta till mig konstruktiv feedback 

på ett bra sätt så måste jag lyssna. Det spelar ingen roll vilka utbildningar jag går på om jag 

inte lyssnar”[…]”Men utvecklingen i det praktiska för mig, tror jag, handlar mycket om att 

jag måste lyssna”. 

 

Det här beskriver hur enmansföretagaren medvetet kan lära sig i vardagen från omgivningen 

och att formell utbildning inte enbart räcker för att skapa den kompetens som behövs. Det 

beskrivs dock även som en risk att låta sig påverkas av kundernas dåliga humör. Det gäller att 

hålla distans, så att man kan ta till sig det som är konstruktivt i kritiken, menar samme 

enmansföretagare. ”Men risken är att om jag träffar någon person som är på dåligt humör 

eller nåt, så ska inte det påverka mig. Jag kan göra ett bra jobb även om dom är på dåligt 

humör. ” 

 

En annan enmansföretagare uppger att han inte får så mycket direkt feedback, men att han kan 

tolka kunderna och därmed få en känsla för om han har gjort jobbet på ett bra sätt. ”Ja, alltså 

jag får ingen sådär våldsamt strukturerad feedback, men jag får väl liksom tolka litegrann 
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från kunder och samarbetspartners”. Att tolka kunderna kan vara ett bra verktyg för att få 

feedback på den egna prestationen eftersom det kan upplevas som känsligt att be kunderna om 

en direkt utvärdering. Särskilt gäller det i de fall då enmansföretagaren levererar tjänster, då 

det kan upplevas som känsligt att fråga kunden direkt vad denne tycker om en.  
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7 Utveckling av kompetens utifrån uppfattad lärmiljö – en diskussion 
Denna del består av en avslutande diskussion kring de resultat som redovisats i föregående 

avsnitt. I kapitlet kopplas empiri samman med teori, för att få svar på studiens frågor som ett 

led i att uppnå syftet. Syftet med studien har varit att skapa förståelse kring hur 

enmansföretagare utvecklar sin kompetens utifrån den uppfattade lärmiljön. De frågor som 

här besvaras är: Vilken betydelse har den sociala omgivningen för enmansföretagare och hur 

nyttjar de sin sociala omgivning för att utveckla sin kompetens? 

 

För att förstå den faktiska lärmiljön är det viktigt att utgå från hur individen uppfattar den 

vilket knyter an till hur Bottrup beskriver att en analys av lärmiljö ska ske.47 I studien framgår 

att de olika enmansföretagarna uppfattar sin lärmiljö på olika sätt, utifrån sina skilda 

erfarenheter, men att den gemensamma nämnaren är att de utvecklas i det sociala samspelet. 

Interaktion med omgivningen sker målmedvetet i syfte att utveckla sin egen kompetens. I 

likhet med Bottrups beskrivning av lärmiljö, ser vi att enmansföretagarens lärmiljö är en 

ständigt pågående process som utvecklas i de dagliga sammanhangen.48 Det innebär att den 

lärmiljö som enmansföretagaren uppfattar är både tillbakablickande och framåtblickande, dvs. 

baserad på individens tidigare erfarenheter men även på möjlighet till förändring.  

 

7.1 Social omgivning 
Den sociala omgivningen är en stor del av enmansföretagarens existens och överlevnad. Vår 

tolkning, utifrån studiens resultat, är att en nödvändig egenskap hos enmansföretagare är 

förmågan att aktivt och medvetet interagera med sin omgivning. Interaktionen med 

omgivningen genomsyrar hela företagandet och därmed också den individuella utvecklingen. 

Det handlar om allt från stöd och feedback från familj, vänner och branschkollegor till 

informationssökande på Internet. Den sociala omgivningen kan för en enmansföretagare sägas 

motsvara den organisation som finns och som backar upp en anställd på ett ”vanligt” företag.  

 

I likhet med Wing Yan Mans resultat om ”entrepreneurial learning” ser vi att 

enmansföretagarna i denna studie utvecklar sitt lärande i enlighet med de sex 

beteendemönster som redovisats som en konceptualisering av ”entrepreneurial competency”. 

De sex beteendemönster som Wing Yan Man redovisar och som nämnts under avsnittet 

tidigare forskning är: Aktivt sökande efter möjligheter till lärande, Fortlöpande/oavbrutet 

 
47 Bottrup, s.146-147. 
48 Ibid. 
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lärande, Selektivt och medvetet lärande, Djupinlärning av branschen, Förbättringar och 

reflektion över erfarenheter samt Omsättande av kunskap till praktisk handling.  

 

I tillägg till Wing Yan Mans sex beteendemönster ser vi enmansföretagarens förmåga att 

aktivt utveckla sin kompetens genom interaktion med den sociala omgivningen som en viktig 

ingrediens i ”entrepreneurial competency”. Det innebär att när man studerar 

enmansföretagares utveckling av kompetens utifrån Wing Yan Mans beteendemönster, bör 

man även beakta enmansföretagarens interaktion men den sociala omgivningen.  

 

I de fall enmansföretagaren saknar förmågan att aktivt och medvetet söka upp och utnyttja 

den kunskapsbas som finns i omgivningen finns en risk att det leder till en stagnering av 

utvecklingen för individen och därmed företaget. I enlighet med teorier kring ”affordances”49 

visar studien att det är viktigt att enmansföretagaren har kompetens att både se erbjudanden 

som riktas till denne samt att han eller hon tar del av dem för att utvecklas. 

 

7.1.1 Uppfattar uppgiften 
Alla individer lär sig olika, vilket beror på att alla har olika erfarenheter och olika kompetens. 

Den individuella lärprocessen utvecklas ur den egna erfarenheten, då man utgår från sina 

tidigare erfarenheter och kunskaper när man möter nya uppgifter. Genom att observera och 

reflektera över uppgiften med sina erfarenheter och sin kompetens som utgångspunkt, skaffar 

individen sig en bättre förståelse för uppgiften, vilket anknyter till teorier kring 

erfarenhetsbaserat lärande50 såväl som miljöpedagogik51.  

 

Det är enmansföretagaren själv som tolkar vilka uppgifter som ingår i arbetet utifrån de 

uppsatta målen för företaget och den egna utvecklingen. Detta kan jämföras med hur det är för 

anställda, som enligt vår erfarenhet i större utsträckning tilldelas arbetsuppgifter och mål. I 

detta fall är det den överordnade som identifierar och kommunicerar uppgiften, även om den 

sen också måste tolkas av den enskilda individen.   

 

Såväl uppgiften som den potentiella lösningen på uppgiften som enmansföretagaren ställs 

inför, baseras enligt det vi utläser av studien, på dennes tolkning av de kontextuella 

omständigheterna. För enmansföretagaren handlar det om alltifrån den fysiska miljö denne 

befinner sig i till de faktiska resurser som finns att tillgå. Utifrån aktuell uppgift bildar sig 
 

49 Löfberg, s.126. 
50 Kolb, s.8-10. 
51 Löfberg, s.119-134. 
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enmansföretagaren en uppfattning om vilken kompetens som behövs för att utföra uppgiften 

och hur kompetensen ska byggas upp.  

 

7.1.2 Kompetensinventering 
Inventering av den egna kompetensen utgår från den egna erfarenheten i form av de 

tankenätverk som individen konstruerar, vilket anknyter till Döös syn på lärande.52 Genom att 

reflektera bakåt synliggör individen för sig själv den kompetens som behövs och finns 

tillgänglig för handling.  

 

Utifrån identifierat kompetensutvecklingsbehov reflekterar enmansföretagaren över vilken 

kompetens denne besitter samt vilka vägar som finns för att bygga upp sin kompetens inom 

det aktuella området. Det kan liknas med den uppgift och uppgiftslösande som Löfberg 

beskriver att individen hela tiden är inbegripen i 53. Parallellt med inventering av den egna 

kompetensen, gör enmansföretagaren en inventering av kompetensen i sin nära omgivning för 

att utvärdera om det finns någon i det sociala nätverket som kan lösa den uppgift som 

identifierats. Beroende på hur enmansföretagaren uppfattar sin egen och andras kompetens tar 

denne därefter ställning till om det är något han eller hon ska lära sig själv, eller om 

kompetensen finns att tillgå på annat håll.  

 
7.1.3 Aktivt & medvetet införskaffande 
Enmansföretagaren agerar aktivt och medvetet i sitt införskaffande av nödvändig kompetens 

utifrån den uppgift som identifierats. Som tidigare nämnts inventerar enmansföretagaren först 

sin egen kompetens och om denna inte anses tillräcklig startar sökandet i den nära 

omgivningen. I studiens resultat framgår bland annat hur en enmansföretagare går tillväga för 

att nyttja sin sociala omgivning i detta sammanhang i och med att han bokar in luncher med 

tidigare kollegor som han vet har den kompetens han är i behov av. På så sätt täcker han in 

den kompetenslucka han själv har identifierat. För att anknyta till den definition som 

Söderström redogör för, kan kompetensbegreppet innefatta kontaktnät och sociala 

färdigheter54, vilket ovanstående exempel illustrerar.  

 

Studien pekar på att utvecklingen av kompetens sker aktivt och medvetet. Ibland kan den 

dock ses som en konsekvens av enmansföretagarens faktiska utförande av en arbetsuppgift. 

 
52 Wilhelmson & Döös, s.8-10. 
53 Löfberg, s.30. 
54 Söderström, s.130. 
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Vår tolkning är att själva lärandeprocessen inte alltid är synlig för enmansföretagaren utan är 

något som ibland bara ”kommer på köpet”.  

 

7.2 Prioritering 
I studiens resultat nämns enmansföretagarnas prioriteringsproblem mellan att ta sig tid för att 

utveckla den individuella kompetensen och att utföra det praktiska arbetet. Detta skulle kunna 

ses som en inskränkning i enmansföretagarens utveckling av sin kompetens, men kan även 

tolkas som ett incitament för enmansföretagaren att aktivt och medvetet göra selektiva val för 

att på ett tidseffektivt sätt uppnå syftet och lösa uppgiften. I praktiken tar det sig uttryck i att 

enmansföretagaren i mångt och mycket väljer bort formell utbildning till förmån för lärandet 

som sker löpande i vardagen. En jämförelse kan göras till hur det kan se ut för en ”vanlig” 

anställd som löpande erbjuds formella kurser. Denne kanske inte alltid reflekterar över vad 

kursen i slutändan skall leda till, utan ser det som en förmån i anställningen att få gå på kurs. 

Den anställde kanske inte har uppfattat sin uppgift, enligt Löfbergs definition av individens 

formulerande av uppgiften55, och det blir då svårt att tillgodogöra sig kursen i form av 

utveckling av kompetens. 

 

En prioriteringsfråga kan även knytas an till interaktionen med den sociala omgivningen 

genom att enmansföretagaren aktivt prioriterar vilka denne träffar och utbyter erfarenheter 

med. En möjlighet enmansföretagaren har är att välja de samarbetspartners som denne har 

något utbyte av och därmed kan utvecklas utifrån. Det exemplifieras tydligt i studiens resultat 

av en informant som berättar att det är hon som aktivt väljer leverantörer och 

samarbetspartners och inte de som väljer henne. De kriterier hon utgått från då hon valt sina 

leverantörer är att hon känt ett starkt förtroende för att de skall leva upp till hennes 

förväntningar. Som anställd har man inte alltid samma möjlighet att aktivt välja leverantörer 

och samarbetspartners utifrån det utbyte man kan ha av dem, utan det valet styrs ofta av andra 

kriterier. 

 

7.3 Slutsats 
Studiens huvudsakliga upptäckt är den process som enmansföretagaren genomgår vid 

utveckling av kompetens genom nyttjande av sin sociala omgivning. Med uppgiften som 

utgångspunkt inventerar enmansföretagaren sin kompetens, parallellt med att denne söker 

aktivt i sin sociala omgivning efter lösningar. Den sociala omgivningen framstår därmed som 

 
55 Löfberg, s.121-125. 
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mycket viktig för enmansföretagaren. De aktiva och medvetna interaktionerna leder till 

lärande och därmed till utveckling av den egna kompetensen. Detta är nödvändigt för 

enmansföretagaren för att han eller hon skall hålla sig ”up-to-date” och vara attraktiv på 

marknaden. En annan upptäckt i studien är hur enmansföretagaren tvingas vara selektiv i sin 

utveckling av kompetens, dvs. att denne i större mån än anställda måste prioritera det som i 

slutändan verkligen är viktigt för sin utveckling. Ansvaret för den egna utvecklingen vilar 

enbart på enmansföretagaren, men utvecklingsprocessen är inte skild från den övriga 

verksamheten, utan sker i mångt och mycket i takt med att man utför det dagliga arbetet.  

 

7.4 Idéer kring fortsatt forskning 
I studien framkommer att enmansföretagaren i mångt och mycket väljer bort formell 

utbildning till förmån för det lärande som sker löpande i vardagen. I fortsatta studier skulle 

det vara av intresse att studera hur formell utbildning, exempelvis sådan som ges vid 

universitet och högskolor skulle kunna svara upp till enmansföretagarnas behov av utveckling 

av kompetens.  
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Bilaga 1: Intervjumall    
 
Hur utvecklar enmansföretagare sin kompetens utifrån uppfattad 
lärmiljö? 
 
Ålder 
 
Kön 
 
 
Företaget 
 
Berätta om företaget! 
(ex. strategi, historia, storlek, kunder, leverantörer, andra samarbetspartners) 
 
Hur ser framtidsplanerna ut för företaget? 
(ex på ett års sikt och på fem års sikt) 
 
Hur ser du att företaget ska uppnå planerna?  
 
 
Informanten 
 
Berätta om din arbetshistoria!  
(ex. har du arbetat med något annat tidigare, varit anställd, annan bransch) 
 
Vilka faktorer är det som har fått dig att byta arbetsuppgifter tidigare i ditt arbetsliv? 
 
Vad har du upplevt som mest intressant/roligt i ditt arbetsliv hittills? 
 
Varför du började med det här arbetet/företaget? 
 
Har du / har du haft några förebilder i ditt/dina yrkesval? 
 
Hade du erfarenhet från branschen sen tidigare? 
 
Hur mycket av din tidigare erfarenhet använder du i ditt nuvarande arbete? 
 
 
Arbetet som egenföretagare 
 
Vad innebär ditt arbete? 
 
Kan du beskriva en vanlig dag på jobbet? 
 
Kan du beskriva några mer speciella inslag bland dina arbetsuppgifter? 
 
Vilka upplever du som de största utmaningarna i ditt arbete?  
Varför? 
 
Vad upplever du som det mest intressanta i ditt arbete? 
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Varför? 
 
Hur stor del av arbetet upplever du att du kan bestämma/styra över själv? 
 
Vilka andra faktorer upplever du att det är som styr dig?  
(dvs. resterande del) 
 
Vilka dagar känner du dig mest nöjd med din arbetsinsats? 
 
Får du feedback (positiv eller negativ) från andra angående din arbetsinsats? 
Vilka? 
 
Visste du hur det var att driva företag innan du började? 
 
Hur lärde du dig? 
 
Finns det någon person som du upplever har varit viktig för din utveckling som egen 
företagare? 
 
Vad upplever du som viktiga faktorer för din utveckling?  
 
Nätverk mm 
 
Hur håller du dig ajour med vad som händer kring ditt arbete/din bransch/ditt yrke? 
 
Är du med i något nätverk? 
Hur upplever du att det påverkar dig? 
 
Delar du med dig av din kunskap på något sätt?  
Hur?/ Vilka? 
 
Har du någon mentor?  
 
Är du mentor för någon? 
 
Finns det några möten som utvecklar dig? 
Vilka? Varför? På vilket sätt? 
 
 
Utbildning 
 
Har du deltagit i någon kurs, sedan du blev egenföretagare? 
Vilken? 
Hur upplever du att den var? 
 
Använder du någon kunskap i ditt dagliga arbete som du har inhämtat från någon specifik 
kurs? Berätta! 
 
 
Motivation/övrigt 
 
Vad är det som driver dig i ditt arbete? 
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Vilka mål i livet är viktiga för dig? 
 
Vilka huvudsakliga värderingar är det som styr dig i ditt arbetsliv? 
(Är ditt nuvarande arbete i linje med dessa värderingar?) 
 
Vad tycker du är viktigt för att du ska känna att ditt arbetsliv fungerar bra?  
 
 
Annat 
 
Är det något mer du vill tillägga, fråga eller berätta? 
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