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Sammanfattning 
Entreprenör har blivit ett ledord för att få Sverige på fötter, ett hopp om engagemang och 

framsteg. En mängd utbud av utbildningar och kurser inom området entreprenörskap och 

företagsuppstartande har skapats under det senaste decenniet.  

Uppsatsen visar på skillnaderna mellan entreprenören och nittonhundratalets 

egenföretagare, mellan entreprenören och kapitalisten, mellan entreprenören och 

lönearbetaren. För att åskådliggöra dessa skillnader används teorier av främst Schumpeter.  

De klassiska kardinaldygderna flit, duglighet och hederlighet har omformats till en något 

annorlunda skepnad. I dagens samhälle går det inte klassificera speciella dygder för 

entreprenörer där det tidigare existerade tre huvuddygder. Idag existerar det i stället flera 

olika dygder som entreprenörer använder sig av för att motivera handlingar eller att förklara 

engagemang. Olika branscher, företagskulturer och den fas företaget befinner sig i gör att 

både uppfattningen om rollen som entreprenör och dygderna skiljer sig från varandra. Idag 

handlar det om arbetsamhet, ärlighet och uppriktighet, men de sociala dygderna såsom 

empati, social kompetens och förmåga att lyssna och vara öppen till nya tankemönster har 

även brutit sig in. Intervjuer pekar mot att entreprenörer lägger in olika ord i vad som 

övergripande är snarlik dygd.   

Syftet med den här uppsatsen är att studera vilka dygder framgångsrika entreprenörer 

besitter. Jag har även i denna uppsats befattat mig med frågan om dygden överhuvudtaget 

kan ha något med entreprenörer att göra. Mitt förslag till svar på den frågan har jag indirekt 

givit: dygd fungerar som ett kriterium även för duglighet, framåtanda och samhällsnyttig. 

Entreprenörerna som är intervjupersoner i det empiriska underlaget har olika ord att 

handskas med när det gäller dygd samt att innehållet på exempelvis kardinaldygderna flit, 

hederlighet och sparsamhet förklaras på lite olika sätt har respondenterna ändå likartad 

grundsyn på fenomenet.  
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1.01.0   IINLEDNINGNLEDNING  

På omslaget finns snapshot från filmen Aviator där entreprenören och flygplanstillverkaren 

Howard Hughes, spelad av Leonardo Di Caprio får en återblick till barnaåldern där han 

ställer sig löften ”när jag blir stor ska jag flyga de snabbaste planen som byggts”, respektive 

”göra de största filmerna någonsin och bli den rikaste mannen i världen”.  Filmen visar dock 

med överdrift Hughs som excentrisk, extremt pedantisk och manisk playboy. Vad 

bildtexterna säger tittaren är nödvändigheten om klara accepterade ställda mål. I Hughs fall 

var det att uppnå konsekvent disciplin, pålitlighet, impulsivitet och engagemang, 

sällskaplighet, flexibilitet, optimism och systematik. Hugh har som karaktärsdrag att vara 

pådrivare, genomförare, fixare, inspiratör och samordnare1.  

1.11.1   SS YFTEYFTE  

Mitt bidrag till entreprenörsforskningen och forskningen kring dygder är en analys av 

entreprenörens dygder. Att studera entreprenörskapet är spännande då själva arbetssättet inte 

följer några system utan istället kommer entreprenören på nya sätt att få igång en 

företagsverksamhet, ibland även på ett område som tidigare inte ens existerade. Man talar då 

om ”prime movers”.  

Dygder behövs i alla samhällen då det annars inte finns möjlighet att kunna fungera 

ekonomiskt, men inte heller socialt. För att kunna rama in dygderna hos entreprenören krävs 

stor vikt vid exakthet i definitionen av entreprenören, varför tonvikten på uppsatsen läggs på 

entreprenörens identitet, snarare än dygdernas återverkan. Min undersökning har perspektivet 

av entreprenören som individuell aktör. 

1.21.2   FF RÅGESTÄLLNIRÅGESTÄLLNI NGNG   

Utgångspunkten för frågeställningarna jag valt är grundad på två principer. Den första är att 

alla människor, företagskulturer och yrkesgrupper har sina respektive normer, egenskaper och 

miljöer som gör att min studie inte fokuserar på det unikt individuella, utan tar istället hänsyn 

till vad som karaktäriserar entreprenörer. En människa som räknar sig själv som entreprenör, 

eller för den delen som dygdig, skulle eventuellt inte benämnas så av en annan människa men 

generella uppfattningar har jag använt mig av. Exempelvis menas dygden sparsam i alla 

situationer i uppsatsen som en situation där en person är återhållsam med utgifter2. Det är 

                                                
1 Lind J-I (2004:78) 
2 Norstedts (1999:1054) 
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överensstämmelserna mellan intervjupersonerna och de teorier uppsatsen bygger på som gör 

undersökningen sociologiskt intressant. 

Den andra principen är att entreprenören uppfattar, formar och reproducerar speciella 

dygder för att kunna bli framgångsrik. Framgångsrik betraktar jag den som nått sina delmål 

eller slutmål, det kan handla om att tjäna en miljon kronor, finna en ny marknad eller 

kundkrets eller helt enkelt nå en dröm att vara sin ”egen boss”. Dygderna som entreprenören 

reproducerar är specifika för just den entreprenören. En entreprenör är exempelvis flitig med 

att organisera administrationen själva medan andra entreprenörer lägger ut på entreprenad 

eller hyr in personal som säljer produkter, medan nästa entreprenör anser sig vara flitig med 

att sälja men undviker administration.  

 
1. Vilka dygder står att finna i Schumpeters teorier som definierar entreprenörskap? 

2. Vilket perspektiv har de intervjuade entreprenörerna till dygd? 

För att nå svar på fråga ett har jag gått igenom Schumpeters ekonomiska teorier som rör 

entreprenörskap för att utläsa vilka dygder som ligger till grund för entreprenörens 

verksamhet. En viss argumentationsanalys har här krävts. För fråga två krävdes intervjuer för 

att på så sätt genom förstahandskälla studera hur ett urval av entreprenörer ställer sig till 

begreppet dygd.  

1.31.3   AAVGRÄNSNINGARVGRÄNSNINGAR  

Forskningen om dygder generellt var inte svår att hitta, däremot de inriktningar av begreppet 

dygd som hörde ihop inte bara med ekonomiska termer. Jag sökte också dygd som kopplades 

till framgång. De entreprenörer jag studerar och den litteratur som behandlas i denna uppsats 

tar fasta på entreprenörer som skapar förändring i en ekonomisk sfär. Förutom att 

entreprenörer skapar egna företag kan entreprenörer verka inom offentlig sektor, storindustri 

eller riskkapitalism men dessa är inte inkluderade i min studie. Mitt urval är begränsat till 

svenska entreprenöriella förhållanden. Dygder precis som etiska regler och moral skiljer sig åt 

utifrån vilken kultur de verkar i. Den kultur jag utgår studien är den svenska 

nyföretagarmiljön så äldre företag som exempelvis Ericsson är inte inräknade studien, även 

om de når upp till entreprenörskapets grundkrav om att få saker och ting att ske. 

1.41.4   DDISPOSITIONISPOSITION  

I närmast följande avsnitt beskrivs först tidigare forskning, teorier och definitioner kring 

dygder. Tendenser man kan se gällande dygder i samhället generellt, men speciellt i 
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hänvisning till entreprenörer i det ekonomiska samhället.  Därefter förs en teoretisk 

diskussion av begreppet entreprenör utifrån Joseph S. Schumpeters teoribildning. I 

metodavsnittet redogörs för uppsatsens praktiska genomförande, datainsamlings- och 

analysmetod. Därefter presenteras resultatredovisningen med intervjuerna och analys av det 

empiriska materialet. Uppsatsen avslutas med sammanfattning och slutsatser. 

1.51.5   TT IDIGARE FORSKNINGIDIGARE FORSKNING   

Både vad gäller entreprenörskap och vad som utmärker dygder finns det en stor uppsjö 

forskningspublikationer. Det finns gedigen forskning om begreppet entreprenör speciellt 

inom ekonomisk forskning. Forskningen om dygd är oftast placerad inom moralfilosofi men 

även historiska studier har gjorts. Min avgränsning om entreprenöriella dygder är inom 

ramarna för sociologisk ekonomi. För det här ändamålet valde jag Schumpeter som den 

lämpligaste då Schumpeter försökte reda ordning bland sociologisk ekonomi. Psykologiska 

studier har gjorts utifrån om entreprenörer har någon speciell bakgrund som skulle förklara 

valet att vara igångdrivande, men det är inte tydligt huruvida någon särskild miljöfaktor kan 

förklara entreprenöriell verksamhet. Denna uppsats har ett delsyfte som är att länka ihop de 

två skilda begreppen entreprenör och dygd som titeln heter – Entreprenöriella dygder.  

Doktorsavhandlingen Jakten på Entrepren∅ren av norske forskaren Jan-U. Sandal beskriver 

hur den ekonomiska miljön påverkar möjligheterna för entreprenörer3; 

Entreprenørskap oppsår ikke som et resultat av sykliske svinginger i en økonomi kjennetegnet av 

konjunkturer. Tvert imot, det er entreprenørens innovative handlinger på mikronivå, sprunget ut av 

det enkelte individs egne forutsetninger og skaperkraft, som resultatet av en indre proses, som 

foranlediger, under spesielle situasjoner, en stor sverm av etterfølgere som i sin tur kan påvirke de 

sykliske konjuktursvingninger.  

Sandals syn på entreprenören som extremt individuell är bara ett synsätt på vilket 

entreprenörskap kan förstås. Schumpeter använder en mer makronivåförklaring på 

definitionen av entreprenören som aktör. Andra ekonomiska forskare, däribland Marshall, 

studerar entreprenören inom ett organisationssystem. Entreprenören kan också tolkas i en 

social situation där dygd praktiseras. Dom undersökningarna ger svar på hur entreprenören är 

en social ändringsagent i det ekonomiska systemet. Dygd kan institutionaliseras genom 

exempelvis skola, familj eller värnplikt och på så sätt gå oförändrade mellan generationer. På 

samma sätt institutionaliseras entreprenörskap till att bli något annat när väl strukturella 

                                                
3 Sandal J-U (2003:11) 
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former för verksamhet inom ekonomi eller affärsvärlden blivit vardag. Som exempel är Ikea 

en i raden av möbelhandlare idag och därför inte längre entreprenöriell verksamhet, men när 

Ikea startades upp så var det många hinder som grundaren Ingvar Kamprad tvingades kämpa 

mot. I entreprenörskapet finns inbyggt en utmaning mot rådande system.  

Saras Sarasvathy4 som gästföreläste på Esbris entreprenörsforum den 13e januari 2006, 

anser att det inte finns tillräckligt empiriskt underlag om entreprenörer. Däremot finns en 

uppsjö av olika data över verksamhetsformer, företagsadministration och liknande säger 

Sarasvathy. Att det saknas tillräcklig data och empiri av verkliga entreprenörer och inte 

teoretiska entreprenörsbeskrivningar ser jag som ett problem varför jag valde att samla 

förstahandskällor i form av intervjuer. 

Tidigare forskning om dygder är inte lika lätt att finna som forskningsrön vilka berör 

entreprenörskap. Enligt forskningsantologirapporten Dygder som duger är de klassiska, antika 

kardinalsdygderna5 – vishet, tapperhet, måttfullhet och rättfärdighet inte längre gångbara i 

med sina ursprungliga innehåll, utan har istället förändrat innebörd. Andra dygder som 

rapporten behandlar är bland annat dygder med genusperspektiv, religiösa puritandygder och 

civilkurage i samhället.  

Ur det moderna idealet som råder idag måste den flexibla människan vara beredd att byta 

arbetsuppgifter och bostadsort flera gånger i livet6. Den moderna människan vill även ta stora 

möjligheter, söka omväxling och chans till utveckling. Beskrivningen av dygderna flexibilitet, 

omväxling och utveckling stämmer väl in på entreprenören. 

2.02.0   TT EORIEORI   

En av de intervjuade entreprenörerna, Ronald Fagerfjäll, har skrivit boken Företagsledarnas 

århundrade där han presenterar nyskapande och förändringsstrukturer från Werthéns 

förvärvsstrategi till Barneviks globala nätverk. Enligt Fagerfjälls definition som härstammar 

från Schumpeters tyska unternehmer fick entrepreneur, vilket är ett franskt ord ändå duga 

som det endast med några bokstäver förändrade entreprenör7. Det engelska ordet undertaker 

blev så mycket mer felaktigt då det betyder begravningsman. En annan förvirrande 

hopblandning är entreprenören som byggherre. Byggentreprenad är inte med i uppsatsen. 

                                                
4 www.darden.virginia.edu/faculty/sarasvathy.htm kontrollerad 2006-03-03 
5 Lindström O (Red.) (1998:5) 
6 Thurén T (2004:147) 
7 Fagerfjäll R (1999:225)  
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Forskning kring entreprenörskap rör koncept med utvecklande av tydliga och ständigt 

förändrade affärsidéer. Schumpeters heroiska entreprenörsperspektiv kommer användas. Det 

kallas heroiskt då det är individuellt baserat, där entreprenören fungerar som en aktör på 

marknaden och i samhället. Andra teoretikers perspektiv på entreprenören utgår oftast ifrån 

samhällets förtjänster eller entreprenören som instrument i ekonomisk analys. Eftersom 

uppsatsens syfte är att ta reda på entreprenöriella dygder var valet av Schumpeters teorier om 

entreprenören och entreprenörskap den mest lämpligaste. En studie om entreprenörsteorier 

och historia bakom entreprenörskap av Cassis tar fasta på hur entreprenören skapar nya 

industrier och därigenom påskyndar övergripande förändringar i ekonomi genom att bland 

annat skapa nya kombinationer och att kunna applicera nya idéer och koncept på marknader 

varav vissa inte tidigare funnits.   
The entrepreneur is visualized as someone who creates new industries and thereby precipitates 

major structural changes in the economy. Entrepreneurs innovate by carrying out new 

combinations; they are not pure inventors, because they adopt the inventions made by others, 

nor are they financiers, because they rely on bankers to fund their investments. Entrepreneurs 

take the crucial decision to commit resourrces to the exploitation of new ideas.  
Cassis (2005:27) Entrepreneurship in Theory and History. New York: MacMillan 

Cassis skiljer även precis som Schumpeter entreprenören från finansiärer, så kallade 

riskkapitalister. Entreprenörers vanligaste brist vid uppstartande av ny verksamhet är av 

finansiell art, inte idémässiga eller vilja.  
 

 

 Reklamsticker för biofilmen: 

Sex, hopp & kärlek 

omkastad kristen dygd,  
som är: 
tro, hopp och kärlek 
som förlorat sin gamla sentimentala 
flickrumskonnotation8. 

 
 
 

 
 
 

                                                
8 Lindström O (Red.) (1998:5) 
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3.03.0   TT EORIER OM DYGDEREORIER OM DYGDER  

Ingvar Kamprads dygder: hjälpsamhet, trofasthet, 

sammanhållning, enkelhet i livsföringen9.  

3.13.1   DDEFINITION AV DYGDENEFINITION AV DYGDEN  

En dygd kan karakteriseras som en förvärvad karaktärsegenskap, men den är samtidigt 

uttryck för ett ideal som är rådande i ett visst socialt sammanhang. Dygder är något vi lär oss 

av vår omgivning. Vi har dem inte från början i vår naturliga utrustning. Samtidigt uttrycker 

de något personligt hos oss. Personligt hos oss också är karaktärsegenskaper som är unika för 

varje person. Dygd är både ett socialt fenomen och uttryck för något personligt hos den 

enskilde. Dygderna är dessutom relaterade till känslolivet. Den som har tillägnat sig en viss 

dygd, reagerar därför känslomässigt i situationer där denna dygd aktualiseras. Han eller hon 

blir genom ett slags känslomässig reaktion medveten om att situationen innehåller vissa 

aspekter, som är relaterade till den aktuella dygden.10 Dygden skapas i kontakten och 

interaktionen mellan människor. Den ensamme eremiten kan inte vara dygdig, men likväl 

moralisk. För att dygden ska erkännas så måste dygden vara vedertagen i det aktuella 

samhället. En problematik som forskare ställs inför är hur subjektivitet bör mätas. Exempelvis 

används ordet tolerans som en dygd vars innebörd på något sätt har ändrats under några 

decennier. Först var tolerans ett odelbart positivt begrepp som sammankopplades med respekt 

och demokratiska värden och demokratiskt samhälle. På senare tid har ordet tolerans blivit 

använt för att beskriva något som man egentligen inte bryr sig om. Min inställning till det 

godtyckliga i värderingen av dygd är beroende på hur effekten av dygd yttrar sig. Ett 

handlingsmönster som ger positiva effekter är dygd och i den meningen är motsatsen till dygd 

smädelse eller en grovt nedsättande behandling, smälek11. De dygder uppsatsen behandlar är 

inte några som beskriver rationell ändamålsenlighet, utan snarare att de har sin egen belöning. 

I Norstedts Svenska ordbok står dygd som ”moraliskt god egenskap: sparsamhet är en 

dygd”12. I samma ordbok för tydlighetens skull står moraliskt beskrivet med tre definitioner. 

a. som avser uppfattningen om rätt och orätt, b. följer allmänna normer för rätt och c. som 

tillhör det andliga planet. Perspektivet av ordet moral i dygd är b, det som följer allmänna 

normer för rätt och orätt.  

                                                
9 Kamprad I (1998:69) 
10 Aronsson P (m fl) (2001:24) 
11 Norstedts Svenska Ordbok, Studentutgåva (1999:1035), Norstedts: Göteborg 
12 Norstedts Svenska Ordbok, Studentutgåva (1999:216), Norstedts: Göteborg 
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Det ställs krav på vad som kan kallas för dygd. Kravet på dygderna är att de inte bara 

skall vara något gott i sig, utan en god vana som känslomässigt är en del av det egna jaget och 

identiteten.13 Dygden måste uppfylla en altruistisk handling, det vill säga, ett syfte att tjäna 

andras goda. Det räcker inte med att bara vara en tanke, om än så god sådan. Försök att mäta 

dygd psykologiskt har gjorts med det så kallade spelteoretiska dilemmat som visar att om 

båda är egoistiska blir egoistisk rationalitet inte rationell14. Irrationalitet blev uppmärksammat 

av både psykologen Sigmund Freud och filosofen Friedrich Nietzsche, men även ekonomen 

Vilfredo Pareto15. Huvudpoängen med spelteoretiska modeller är diskrepansen mellan vad 

som är rationellt på ett individuell och kollektivt plan. Om ingen av fångarna sviker den andre 

blir straffet lägst totalt räknat. Spelteorin säger att om den ene sviker den andre blir svikaren 

straffad med ett år och den angivna tio år. Om båda anger varandra straffas båda med fem år. 

Enkel huvudräkning ger att det bästa, ur båda fångarnas synvinkel är att inte någon sviker för 

att på så sätt sänka straffet till enbart sammanlagda fyra år. Förhoppningsvis kan fångarna lära 

sig av samhället som lever efter dygder som ärlighet, generositet och empatisk förmåga. Men 

då skulle de två fångarna i första hand inte vara fångar. Fångarna kan ses som beroende av 

varandra, ungefär som entreprenörer i samma bransch eller producent till konsument på en 

produktmarknad. Alla konkurrerar om begränsade resurser i form av arbetskraft, tid, pengar 

med mera men det går inte i längden att agera egoistiskt för det underminerar grunden för 

fungerande ekonomi eller ett helt samhälle. Entreprenörer måste även förutom konkurrensen 

ta hänsyn till allianser, affärspartners, kollegor etcetera som gör att det spelteoretiska 

dilemmat verkligen exemplifierar vikten av att samarbeta, även entreprenörer emellan. En 

norm, eller dygd måste till för att vinstmaximera för alla inblandade och det bygger på tillit. 

Moralfilosofer och statsvetare dryftar det här och liknande spelteoretiska paradoxer.  

3.23.2   DDYGDEN I DET HISTORISYGDEN I DET HISTORIS KA SAMHÄLLETKA SAMHÄLLET  

I förordet till forskningsuppsatsantologin Dygder som duger ställs dygden något 

motsägelsefullt mot det som är grunden för entreprenörskap; ”[…] dvs. nyansera eller 

revolutionera rådande sanningar, konventioner, regler, eller produktionsmetoder, betraktas 

som syndare och marginaliseras från inflytande och makt”16. Längre ner på samma sida står 

det slagkraftigt att ”dygder behövs om det skall finnas ädla personligheter som inte fifflar, 

bluffar eller slåss fast de har möjligheten till det”. Initialt var dygder avsedda att med minsta 

                                                
13 Aronsson P (m fl) (2001:143) 
14 Thurén T (2004:11) 
15 Aspers P (2001:541) 
16 Lindström O (Red.) (1998:5) 
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möjliga hot om våld få medborgare att göra vad staten behövde dom till (skattebetalning, 

soldater i krig respektive tjänstemän i kronans tjänst). När dygden hederlighet uppfanns och 

institutionaliserades var det för att makten skulle nå auktoritet och våldsmonopol. Dygden 

fungerade som ett medel och funktionellt verktyg. Idag är det inte lika självklart att en dygd 

som hederlighet verkligen betyder samma sak utan innehållet för dygden som ska garantera 

ekonomiskt hållbart samhälle och utbyte och handel är i stället pålitlighet, ärlighet eller 

uppriktighet.  

Många av den gamla tidens dygder känner vi ändå igen på ett allmänt plan. Du skall inte 

ljuga, stjäla eller skada din medmänniska, du skall hjälpa efter förmåga, med ett särskilt 

ansvar för dem som står dig nära genom släkt och grannskap.17 Dygder som avses i den här 

uppsatsen är de som inte sträcker sig i tid längre tillbaka än när medborgarskapet uppkom. 

Dygder existerar på alla plan i samhället, men yttrar sig på olika sätt. Synen på 

medborgarskapet varierar mellan olika politiska skolor och filosofiska teorier18. Medborgaren 

måste rätta sig efter ett visst regelverk, men hon är också med om att forma detta. När 

medborgaren medverkar i styrandet av samhället kommer i lika grad de grunder som ger 

dygden som yttring också att påverkas.  

3.33.3   DDYGDENYGDEN I ARBETSLIVET I ARBETSLIVET  

Den moderna ekonomin är nätverksorienterad, det vill säga en ekonomi som bygger på att 

kunder och producenter följer marknadens spelregler på ett friktionsfritt sätt. Djupare 

gemenskap i värderingar och karaktärsegenskaper, kalla dem dygder, är väsentliga för att 

producenten och säljaren ska kunna nå ut till en kundkrets. När handeln med andra 

kontinenter växer och när företaget man arbetar på växer utanför moderlandets gränser, blir 

det allt viktigare att inte bara kunna fästa de formella rutinerna på papper, utan också att 

förstå den kulturella grund på vilken affärslivet vilar. Det gäller att förstå kulturens praktiska 

etiska uttryck19. Dygd är en förutsättning för ekonomins grundvalar. I förhandlingen mellan 

en köpare och säljare verkar dygd som stabilitetsfaktor. Dygden är heller inte ett mål i sig 

utan i stället en nödvändighet för att en fungerande handel ska kunna fungera. Många dygder 

är implicita i en kultur, dom omnämns inte utan tas för givna. 

                                                
17 Aronsson P (m fl) (2001:133) 
18 Aronsson P (m fl) (2001:36) 
19 Aronsson P (m fl) (2001:71) 
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3.43.4   DDYGDEN I FRAMTIDENYGDEN I FRAMTIDEN  

Vi vill gärna veta mer om framtiden. Docent Saras Sarasvathy från universitetet i Virginia, 

USA föreläste 11 januari 2006 på Estrad i Stockholm om entreprenöriell metod. I 

föreläsningen beskrev hon den kausala logiken vilken är prediktiv och förutsägbar. Till den 

graden du kan förutse framtiden kan du också kontrollera den, var hennes budskap. Genom 

att försöka nå bättre prediktioner, använda klara mål och undvika eller skydda sig själv mot 

det oväntade går framtiden att förutses inom givna ramar. Historia och att veta om vad som 

tidigare har hänt är också viktigt för att kunna förutse. Våra gemenskaper som tidigare togs 

för givna, exempelvis gemenskapen i värnplikten, internatutbildning eller till och med 

kärnfamiljen är ifrågasatta och har inte samma självklara auktoritet. Inför denna utveckling är 

det möjligt att dygder som omdöme, mod och rättvisa kommer att bli särskilt viktiga 

egenskaper. Mod har alltid hört samman med äventyr, upptäckter och krig. I dag handlar mod 

om att sätta det trygga på spel och gå mot det okända. Äventyr handlar om samspel med 

andra människor. Även om utmaningarna kan te sig främmande eller till och med 

skrämmande så är stora vinster möjliga i form av bland annat nya gemenskaper, 

självförverkligande eller ekonomiskt erkännande. Moderna komplement till dessa dygder är 

driftighet, empati och integritet. Komplementen kommer att intensifieras ju mer samhället 

strävar efter individualism.  

I följande avsnitt kommer jag in på hur Schumpeter ser på entreprenören. För 

diskussionen om entreprenören och dygd används sekundärkällor i form av forskning om 

entreprenören respektive vad dygd betyder rent teoretiskt. Verktyget för att kunna studera 

sekundärkällor i form av litteratur utgörs av Metodbok i samhällsvetenskaplig textanalys som 

beskriver regler i hur man studerar etikettsregler där det inte räcker att läsa frågespalter utan 

man vill även undersöka om reglerna också efterlevs20. Avsnittet avslutas med en tabell som 

visar vilka dygder som nämns i Schumpeters teorier respektive de som induceras ur 

intervjuerna. 

                                                
20 Bergström G (2000:14) 
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Schumpeter brukade underhålla sina amerikanska 
studenter med följande anekdot; ”som ung man,” sa 
Schumpeter, ”hade jag tre ambitioner i livet: att bli 
världens bästa ekonom, världens bästa älskare och 
världens bästa ryttare.”  

Tystnad. ”Jag blev aldrig världens bästa ryttare.” 

 

The Economics and Sociology of Capitalism 

Schumpeter (1991:12)  

 

 
4.04.0   SS CHUMPETERS TEORIER OCHUMPETERS TEORIER O M M EE NTREPRENÖRENNTREPRENÖREN  

 

Många har försökt att förklara vem entreprenören egentligen är och vad entreprenörskap är. 

Schumpeter har sökt entreprenörens väsen. Entreprenörskap handlar enligt Schumpeter om ett 

abstrakt fenomen. Frågorna som exempelvis hur gränserna mellan verksamhet arbetsamhet 

och entreprenörskap dras är konkreta för att belysa det svåra i att förklara entreprenörskapet.  

Schumpeter studerar genomgående i verket Aufsätze zur Tagespolitik21 vilken grunden är för 

entreprenören och vilka förutsättningar som verkar krävas i ett ekonomiskt system för att 

entreprenöriell verksamhet ska frodas. Definitionsmässigt kommer jag att förhålla mig till 

entreprenörskap i det stora hela mellan en ”en person som får saker och ting att hända”  och 

”igångsättaren”. Tydligare än så vill jag inte beskriva detta utan täckning av teori om 

entreprenörskap.  

 

 

 

 

                                                
21 Schumpeter J (1993:194 ff.) 
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4.14.1   DDEFINITION AV EFINITION AV EE NTREPRENÖRENNTREPRENÖREN  

Den som vill försöka bli lycklig skall inte lägga an på att öka sina 
tillgångar utan på att begränsa sina krav. 

      Platon22  

I Schumpeters gedigna verk History of Economic Analysis, Imperialism and social classes 

och The Economics and Sociology of Capitalism låter oss Schumpeter betrakta begreppet 

entreprenörskap. I begreppet entreprenörskap fanns inte någon bra översättning till engelska 

(ursprungligen från franska), det har introducerats till engelsk ekonomi genom John Stuart 

Mill. I den värld som dessa ekonomer förklarar, återfanns entreprenören snarare som en  av 

administrativ beslutsfattare. Där fungerade entreprenören istället överlappade med termen 

”management”.  

Det fanns inte adekvat utrymme för entreprenören som skild från administratören på ena 

sidan och risktagarkapitalisten på andra sidan.23 Här tog Schumpeter vid och utvecklade 

teorierna om entreprenörskap från de tidigare teoretikernas administrativa inriktning på ledare 

och företagare. Vad som särskiljer Schumpeter från de andra nämnda teoretikerna är att 

Schumpeter såg sig som den mest lämpade att definiera entreprenören ur en ekonomiskt 

samhällelig helhetssyn. Eftersom Schumpeter förutom att definiera entreprenörskap hade 

förklarat vitt skilda ekonomiska fenomen var valet klart för Schumpeter att förklara även 

entreprenörskapet.  

Entreprenör är en handlande person eller organisation inte hela livstiden eller 

företagscykeln, utan bara under den tiden som innovationer skapas och förändringar kommer 

till stånd24. En reservation som Schumpeter bifogar definitionen av entreprenörskap är vilket 

perspektiv som forskaren använder i studiet på entreprenörskap. En psykolog skulle hävda att 

entreprenören hade ett starkt överjag för att kunna kontrollera sitt libido och starka driv till att 

uppnå mål. En sociologisk eller statsvetenskapligt inriktad forskare skulle undersöka och 

utröna entreprenören i en speciell klass eller strata. En ekonomisk forskare skulle studera 

entreprenören efter vilka finansiella förtjänster entreprenören lyckas skapa i form av profit 

eller materiella vinster. Bristen med det perspektivet är enligt Sarasvathy att entreprenörer har 

en tendens till skönskrivning av sin historia och vet ofta hur retoriska grepp kan användas. Ett 

extremt exempel på hur retoriken påverkar entreprenörer och deras omgivning är Refaat El-

Sayed under 1980-talet där företaget Fermenta antogs vara ett biomedicinsk 

forskningsunderverk men egentligen var en bluff. 

                                                
22 Handelsanställdas förbund (2004:v13) 
23 Schumpeter J (1991:407) 
24 Swedberg R (2000:15) 
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Entreprenörens motivation är, från de flesta forskares perspektiv, profit och ekonomisk 

vinst, en vinst som alltid är funktionell25. Men det räcker inte riktigt som förklaring då 

entreprenörer ofta tvingas i inledningsskedet arbeta under svåra ekonomiska förhållanden. 

Andra motiv kommer till som förklaras som ’drömmen och viljan att finna ett privat 

kungadöme’, ’viljan att erövra: impulsen att kämpa mot alla odds’, ’att bevisa något inför sig 

själv eller andra’ samt ’glädjen i att skapa nytt’26. Tre andra faktorer som är viktiga för att 

bedriva det tidskonsumerande kallet som entreprenör är nyfikenhet, behovet av att bli omtyckt 

(eller få erkännande), samt behovet av att få ”lysa”27 (eller självförverkligandets 

stolthetskänsla). Men Schumpeter nöjer sig inte med att beskriva bara vad entreprenörens 

prestation innehåller utan även vilka effekter entreprenörens kreativitet har som ändrar de 

sociala och ekonomiska situationerna permanent. 

4.24.2   HH ISTORISK ÖVERBLICK AISTORISK ÖVERBLICK A V ENTREPRENÖRIELL ANV ENTREPRENÖRIELL AN DA INOM KAPITALISMENDA INOM KAPITALISMEN  

 
Ett gott omdöme beror på erfarenhet, och 
erfarenhet får man på grund av dåligt omdöme.  

- B Le Patner28 

Inte förrän den industriella revolutionen kunde arbetare ledda av entreprenörer överkomma 

restriktioner från äldre ekonomiska system som exempelvis skrå, bondesamhället och den 

förstelnade aristokratin. Den kausala följden blev en transformering i de grundläggande 

ekonomiska faktorerna som skapade konkreta möjligheter för produktion av varor i storskalig 

industri. Under den industriella revolutionen växte det fram en marknad där producenter och 

konsumenter inte kände varandra och högsta möjliga finansiella profit var viktigaste inslaget 

inom det ekonomiska tänkandet. Enligt Schumpeter var det den här situationen som skapade 

en ekonomiskt orienterad ledarskapskaraktär där målet ”ständig framgång” styrde 

organisationer till ökande produktion i form av kapitalistisk företagsamhet29. Framgångsrika 

företag representerade någonting helt nytt på den ekonomiska och sociala scenen. De stred för 

att själva oberoende av staten kunna besluta i företagets intresse och vann möjlighet att kunna 

agera vinstmässigt. De utmanade statens regler för att på så sätt kunna omforma regler över 

sin verksamhet till entreprenörernas egna behov30. Viktigaste argumentet i Schumpeters första 

upplaga av The Theory of Economic Development (1911) var hans teori om att de verkligen 

                                                
25 Schumpeter J (1954:895) 
26 Cassis Y (2005:27) 
27 Bengtsson A (1997:95) 
28 Handelsanställdas förbund (2004:v40) 
29 Schumpeter J (1951:86) 
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viktiga förändringarna inom ekonomi var skapade av entreprenörer eller som en effekt av 

entreprenöriell verksamhet31. Schumpeter går inte in i detalj på vilka områden som 

entreprenörerna kämpade mot staten men jag utgår ifrån att det handlar om skatterättsliga 

principer och organisatoriska administrativa begränsningar på olika sätt. Entreprenöriella 

dygder hängde i den industriella ekonomin samman med ledarskapets karaktär i termer av 

handlingskraft, målmedvetenhet och en dygd med innebörden att arbeta mot dåliga odds. 

Kardinaldygden sparsamhet kan inte hittas bland Schumpeters texter.  

Mer och mer attraherade entreprenörerna och deras organisationer de mest aktiva och 

energiska ledarna32. Den kapitalistiska entreprenören kämpade mot den tidigare eliten och 

makthavare för att nå egen beslutsrätt. Innan industrialismen var projekt som att bygga en 

järnväg, byggnadskomplex eller manufakturer en finansiell fråga för statsledningen. Genom 

industrialismen kunde kapitalistiska entreprenörer själva sätta igång projekt som bara rörde 

staten tidigare. Entreprenörernas framgångar, resurser och makt ledde till att entreprenören 

också ökade sitt inflytande på den politiska och sociala scenen, menar Schumpeter33. Deras 

livsföring och sätt att tänka blev ökande element på den sociala scenen. Handling, målbild, 

behov och förförståelser utkristalliserades mer och mer avgränsat i den totala bilden av det 

sociala samhället. I ett historiskt hänseende blev det här främst att bli sammanknippad med 

industri- och finansledare av vad som blev den borgerliga rörelsen34. Det var den borgerliga 

rörelsen som ytterligare drev på de dygder som entreprenören hade omformat, delvis 

ursprungligen från aristokratin, men även en del inslag lånade från arbetarna. Flit är den dygd 

som Schumpeter håller sig närmast vid i diskussionen om entreprenörens förändringsprocess 

vid industrialismen. Entreprenörerna var dock inte de enda som fick igång industrialismen 

som första anblicken av Schumpeters text kan göra gällande. Viktiga faktorer för 

industrialismen var agrikulturell förändring men också kolonialiseringar och krig. Dygden 

hederlighet syns inte till i förklaringarna om hur entreprenörens situation förändrades i och 

med industrialismen utan tar för givet att borgerligheten som föddes vid den här tiden 

finslipade och utvecklade de dygder som tidigare religionen hade använt. 

En lånad del i den omformade entreprenöriella dygden som kom från arbetarna var 

villigheten att arbeta. Där aristokratin hade yttersta dygder som sparsamhet, krävdes det att 

arbetaren följde en dygdlinje som tydligast kan beskrivas ”flit och knog”. I medeltidens skrån 

hävdades dygderna lydnad inför mästare. Under industrialismens revolution kunde inte 

                                                                                                                                                  
30 Ibid. 
31 Swedberg R (2000:14) 
32 Schumpeter J (1951:86) 
33 Ibid. 



 15 

entreprenörerna lyda under statens påbud då det förekom konkurrens mellan å ena sidan 

statens behov av till exempelvis militär ammunition och entreprenörernas behov av råvaror 

som sulfater och sprängämnen för byggnationer. 

4.34.3   EE NTREPRENÖREN ÄR OFTANTREPRENÖREN ÄR OFTAST INTE KAPITALISTST INTE KAPITALIST  

En bankman är en person som lånar ut sitt paraply när solen 
skiner och vill ha tillbaks det när det regnar. 

- Mark Twain35 

Det finns dom som sammanför entreprenören med kapitalisten. Men det här hävdar 

Schumpeter är ett felaktigt grepp36. Därför är det viktigt att vi här definierar vad Schumpeter 

menar med kapitalist. I Marx tradition är kapitalism exploatering av arbetet, vilket 

Schumpeter inte motsäger. Däremot är entreprenörens motsvarande vinst till insatt kapital 

inte proportionell37.  Ibland definieras riskkapitalister som entreprenörer. I den här uppsatsen 

definieras riskkapitalister som kreditgivare och inte som entreprenör. Riskkapitalisten är den 

som med ekonomiska bidrag stödjer företag till verksamhet men inte organiserar eller 

strukturerar arbetet såsom entreprenören. Ibland har entreprenören kapital från början att utgå 

ifrån, men oftare är det kapitalet och möjlighet till vinst som är själva drivkraften för 

entreprenören.  

Kapitalisten kom inte till som term inom forskningen och vetenskapen förrän under senare 

hälften av artonhundra talet. Det är kapitalisten som rör sig med pengar, växelvalutor och det 

kreditmässigt kapital. Därför, menar Schumpeter, är det kapitalisten som bär riskerna som 

förvaltare, såvida kapitalisten inte har någon medförvaltare, riskkapitalist (venture capitalist). 

Det här självklara faktum har blivit missförstått många gånger därför att riskerna inte delats 

lika på alla parter mellan vilka intresset för entreprenörskapet står. Två förhållanden menar 

Schumpeter har försvårat att tyda den här uppdelningen mellan kapitalisten å ena sidan och 

entreprenören på andra. Det första är att under en förvånansvärt lång tid har ekonomer 

medvetet och omedvetet resonerat kring paradigmet med det ”överstyrda” företaget vilket 

innebär att företagandet, styrningen och de funktioner som styr kapitalet lätt missförstås och 

blandas ihop. Ingen av delarna står tydligt för sig själv38. Den andra delen är enligt 

Schumpeter av modernt analysfel; entreprenören står under ett teoretiskt schema som 

                                                                                                                                                  
34 Ibid. 
35 Handelsanställdas förbund (2004:v38) 
36 Schumpeter J (1954:896) 
37 Schumpeter J (1954:897) 
38 översättningen för enterprise: företagandet och management: styrningen  
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egentligen inte har någon given plats för entreprenören. I stället tenderar entreprenören hamna 

i en kategori tillsammans med aktieägare39.  

Hur som helst måste entreprenören rent praktiskt söka kapital för sin verksamhet 

någonstans ifrån. Oftast är det då ekonomiskt bättre ställda släktingar som lägger sitt strå till 

stacken för att hjälpa igång entreprenören. Ett problem som entreprenörer har i Sverige är att 

banker är nogräknade vid lån att kräva borgen och säkerhet, vilket inte alla gånger är så lätt 

för en entreprenör som precis startat verksamhet och inte har mycket att pantlåna. Risken med 

entreprenörskapet vid ett sådant läge är att entreprenören kan förlora hus och hem om 

företagandet inte kommer igång ordentligt. 

 

4.44.4   EE NTREPRENÖREN SOM STÖNTREPRENÖREN SOM STÖ DJER PROTEKTIONISMDJER PROTEKTIONISM  

De sanningar vi inte vill höra, är 
nyttigast för oss att lyssna till. 

- Kinesiskt ordspråk40 

Man skulle ju kunna tro att entreprenören är fullt och fast för frihandel, men så enkelt 

förhåller det sig inte enligt Schumpeter. Protektionism, motsatsen till frihandel, tillför en 

annan form av internationellt kapital till den som finns vid frihandel. Det skadar både arbetare 

och kapitalister inte bara i deras roll som konsument, men även som producent, i motsats mot 

entreprenören. Skadan i prisökning på varor i en sluten ekonomisk marknad är mest kännbar 

för konsumenter, men delvis även för producenten. Diskussionen om varför entreprenören är 

för protektionism kan verka märklig i en uppsats om entreprenöriella dygder men det 

förhåller sig så att entreprenörer har ett gemensamt och det är att kunna se möjligheter där de 

flesta andra ser hinder. 

Varje industri hoppas att kunna skapa speciella fördelar i kampen om politisk intrig som 

möjliggör realiserandet av nettovinst. Mer är att varje minskning i fraktkostnader, ökandet av 

produktionen i annat land bland annat kommer med stor sannolikhet ändra den ekonomiska 

balansen, tvingar de lokala entreprenörerna att anpassa sig, ofta i att vända sig mot andra 

vägar att göra business. Det är en svår sak och inte alla är i detta spelet likvärdiga vinnare 

anser Schumpeter41.  

Hur kopplar jag ihop det med att entreprenören enligt Schumpeter är för tull, med dygder? 

På så sätt att om entreprenören hade haft samma dygder som soldaten skulle entreprenören 

                                                
39 Schumpeter J (1991:425) 
40 Handelsanställdas förbund (2004:v33) 
41 Schumpeter J (1951:102) 
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vara mer militaristisk än att fördra fredlig handel. Då kapitalistens viktigaste dygd är 

sparsamhet som även är den dygd som lider hårdast av protektionism, kommer entreprenörens 

dygd att skilja sig från sparsamhet. Ett negativt värdeladdat ord för sparsam är snål. 

Entreprenören har inte möjlighet att vara snål för dess företagsamhet växer i och med att 

entreprenören är verksam där många andra ser hinder. Entreprenören vänder ett hinder som 

protektionismen innebär för konsumenten, arbetaren och kapitalisten till att vara någonting 

positivt. Någon exakt dygd för det här teoretiska resonemanget finns inte. Om det funnits 

skulle det kunna kallas problemlösardygden eller något i den stilen. Målet med att kunna 

komma på nya vägar till vinst och framgång är grundläggande för entreprenören för att på så 

sätt kunna styra sin verksamhet själv med så liten inblandning från stat eller annat håll. Oftast 

så används kardinaldygden flit i det här sammanhanget, som även i många andra 

sammanhang. Men jag kommer att använda problemlösardygden eller det grepp som 

entreprenörerna använder sig av enligt det här konceptet att kalla för smidig. Uppfinningsrik 

är uppfinnaren så den dygden är tagen. 

4.54.5   EE NTREPRENÖREN SOM LEDNTREPRENÖREN SOM LED ARENAREN  

Politik är alldeles för allvarligt för att 
överlåtas åt politiker. 

- Charles de Gaulle42 

Entreprenörens dygder är närmare den politiska ledarens än den militära ledaren som står på 

slagfältet. Militära ledares dygd handlar om att med fast och diktatorisk samt rigid ordergång 

få underlydande att göra åtgärder. Ledaren på den politiska scenen strävar efter att övertyga 

och jämka olika intressegruppers behov. Entreprenören strävar efter att nå så hög effektivitet 

som möjligt för att nå en kreativ och presterande nivå vilket innebär att entreprenören 

använder många av de tekniker för övertalning som politiker brukar. Entreprenörer och 

politiker är lika duktiga på retorikens område. Att entreprenörer är så duktiga på retorik 

försvårar för forskaren att komma till kärnan av hur entreprenörer egentligen tänker för att 

lyckas. Dygden av att kunna retorik för övertalning kallar jag samspel. Schumpeter använder 

inte sig exakt av ordet samspel som en dygd utan tillskriver dygden som en fallenhet att 

kunna övertyga och jämka intressegrupper43.  

Vikten av entreprenören som bärare av dygder tillhörande ledaren beskriver Schumpeter i 

hyllande termer som ett medel att nå målet men där medlen är av ringa natur44. Schumpeters 

                                                
42 Handelsanställdas förbund (2004:v36) 
43 Schumpeter J (1951:216) 
44 Ibid. 
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syn på ledarskap är något av Nietzscheansk, men hur som helst kan ledaren i rollen av 

entreprenör inte ohämmat sträva efter makt, utan en modern entreprenör söker stöd för att 

genomföra saker som ämnas genomföras. Av entreprenören krävs en stor måtta empati, 

lyhördhet och följsamhet. Den moderna entreprenören är en lagspelare, en medspelare.  

4.64.6   EE NTREPRENÖREN SOM  IGNTREPRENÖREN SOM  IG ÅNGSÄTTAREN ÅNGSÄTTAREN   

Nöden är uppfinningarnas moder. 

- Lucas Apuleius45 

Uppfinnaren är något av en idéspruta, entreprenören är genomföraren. En dygd lämplig för 

uppfinnaren skulle kunna vara nytänkande och grubblande. Entreprenören måste i stället vara 

lyhörd för hur idéerna ska kunna genomföras praktiskt och då skulle för mycket tänkande inte  

vara bra. Vad som bland folk uttrycks ”mycket snack men liten verkstad” tillskrivs 

uppfinnaren i större grad än entreprenören. Att det är viktigt att särskilja entreprenören från 

uppfinnaren understryker Schumpeter. Han menar att många uppfinnare har blivit 

entreprenörer men det finns inte nödvändigtvis kontakt mellan de två funktionerna. 

Uppfinnaren producerar idéer, entreprenören ”får saker och ting gjorda”46. Uppfinnarens 

dygder är likartade de som konstnärer har för att skapa fantastiska tavlor, musik eller 

skulpturer. Dygderna är ofta kopplade till spartansk stoicism där det enkla 

levnadsförhållandet och sträng livsföring råder. Uppfinnaren lever med hundratals olika idéer 

men tenderar att inte göra så mycket åt dom. Dygderna hos uppfinnaren är praktisk 

uppsluppenhet, specialbegåvning och nytänkande. Det är endast i sådan här tillyxad 

förenkling ”typifiering” som det går att förstå entreprenöriella dygder. Entreprenören är 

således handlingskraftig i sin strävan att ”få saker och ting gjorda”. 

De dygder som beskriver interaktion med andra människor såsom sällskaplig, trofasthet 

och meddelsam har med 80- och 90-talen ändrat betydelse; på den tiden gick entreprenörer 

och företag in och ut ur partnerskap och allianser för att arbeta i projekt med slutdatum. De 

nämnda dygderna kom att betraktas negativt som pratsjuka, efterhängenhet och skvallrig. 

Lika fullt var det ändå viktigt att entreprenören på ett smidigt sätt kunde få hela företaget med 

sig i sin vision. Förmågan hos entreprenören att välja rätt företagspartner, kundkrets som 

företaget arbetade tillsammans med eller entreprenörens olika medarbetare blev av största 

vikt. Dygd som uppkom genom allianser och partnerskap, blev flexibilitet i de interpersonella 

                                                
45 Handelsanställdas förbund (2004:v46) 
46 Schumpeter J (1991:413) 
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relationerna47. Framgångsrika entreprenörer utvecklar en form av karriär med olika 

partnerskap, i stället för en enda uthållig samt att kunna undvika problem som kan uppkomma 

vid dåligt val. Samarbetsvillighet, mångsidighet och lyhördhet har blivit relativt nya dygder 

som kännetecknar entreprenören. Jag sammanfattar de sociala dygderna med samspel. 

4.74.7   EE NTREPRENÖRENS EFFEKTNTREPRENÖRENS EFFEKT PÅ MARKNADEN PÅ MARKNADEN   

Det samlas inte damm på dem som är ute i 
blåsväder. 

- Magnus von Platen48 

Schumpeter har en alldeles särskild syn på vad entreprenörens prestation innebär49. På ena 

sidan är kompetensen att uppfatta nya möjligheter som inte kan bevisas vid tillfället när 

handlingen sker och på andra sidan viljestyrka nog att bryta ner motstånd som den sociala 

miljön ger utmaningar till. Den första delen kan beskrivas i enkla termer som ”is i magen” 

och den andra delen som övertalningsförmåga samt ”det får bära eller brister”. Jag kallar det 

här dygden mod. Att klara sig på marknaden som är konkurrensutsatt vilket alla fria 

marknader är, blir kreativiteten att skapa nya sätt att sälja ytterst väsentligt inte bara för 

företagets utveckling, men även för företagets överlevnad. Faktorer som gör det möjligt för 

entreprenören att skapa möjligheter och ekonomernas tal om marknadsandelar är delvis att 

kunna erbjuda tjänster och produkter som efterfrågas och den andra är att erbjuda dessa 

överallt i marknadssystemet50. Det räcker alltså inte med att ha några stabila återkommande 

kunder om entreprenören vill expandera företaget. Entreprenören är tvingad att hela tiden se 

sig om efter nya potentiella kunder eller marknadsföra sig på nya marknader. 

Det finns två kategorier till på en marknad som ibland anses, helt felaktigt enligt mitt 

perspektiv att se det, vara entreprenörer och det är långivarna och spekulanter51. Långivare är 

sådana som tjänar på räntor från fastigheter, stats- och företagsobligationer, pension- och 

livförsäkringar, eller landegendomar. Spekulanterna är de som investerar på börser och i 

industriella entreprenader (byggnationer mm). Dom kan ibland överlappa riskkapitalister, 

entreprenörers eller uppfinnarnas verksamhetsområde men jag har valt att exkludera 

spekulanter och långivare från entreprenören på grund av att deras mätbara förändringar är 

enbart är av kapitalavseende. Enligt Schumpeter har intensiteten och förmågan till framgång 

                                                
47 Cassis Y (2005:40) 
48 Handelsanställdas förbund (2004:v11) 
49 Schumpeter J (1991:417) 
50 Schumpeter J (1954:1050) 
51 Aspers P (2001:533 f.) 
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för entreprenören med följande tre delar att göra52. Det första handlar om  nivån på 

personalen kvalitet. Det andra handlar om personalens relativa kvalitet. Slutligen har 

intensiteten och framgångsförmåga med individuella beslut, handlingar och mönster av 

handling att göra. Dygd som bevarar kvalitet som en garant för framgång tillskrivs 

noggrannhet som med negativ konnotation bär ordet nitisk eller pedantisk. Entreprenören är 

medveten om vikten av perfektionism och högsta möjliga strävan till garantier av kvalitet då i 

annat fall kan entreprenören inte verka effektiv eller framgångsrik. Jag kallar dygden för 

kvalitetsgaranti. Den är lik hederligheten i sin form men inte till innehåll. Hederligheten 

omnämner Schumpeter förvånansvärt inte alls i sina texter utöver vikten av att ett ekonomiskt 

samhälle endast fungerar när kunder kan lita på producenter för en fungerande marknad. 

Genom borgerligheten under industrialismen anammades hederligheten till att bli en civil 

dygd som inte hade några kontaktpunkter med ekonomi. Hederligheten kom att mer och mer 

övertas av dygden ärlighet. Innan industrialiseringen kände konsumenten oftast till 

producenten eller åtminstone återförsäljaren av lokalt producerade produkter. När 

producenten och konsumenten genom industrialismen inte hade möjlighet att känna varandra 

försvann vikt av hederlighet, vilken var en av de viktigaste dygderna under medeltidens 

skråvälde.  

DygdtabellDygdtabell   

Smidighet 

Samspel 

Kvalitetsgarant 

ModMod  

Flit 

 

 

Schumpeter        Schumpeter          

  

  

  

  

  

  

KardinaldygKardinaldyg

 

 

        
Hederlighet 

                                                
52 Schumpeter J (1991:412) 

﹛ 
﹛ 
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derder  Sparsamhet 

Tabell. 1: Schumpeters fyra dygder står överst i tabellen, Flit, hederlighet och sparsamhet är 
kardinaldygder. I tabellen ingår även mod som både en dygd av Schumpeter och som 
kardinaldygd. Observera att det inte är någon hierarkisk ordning mellan dygderna i tabellen, 
exempelvis är dygden sparsamhet lika viktig eller lika mycket värd som flit. 

5.05.0   MM ETODETOD  

Mina primära källor är intervjuer av utvalda entreprenörer för att skapa en bild av hur 

entreprenöriella dygder ser ut i verkligheten. Metoden som har valts för att kunna svara på 

frågeställningarna är att söka och identifiera framgångsrika företagare som representerar sig 

som entreprenörer. Ibland har jag redigerat citaten från de intervjuade så att de blir mer 

lättlästa.  

5.15.1   UURVALRVAL  

Jag valde ut fem entreprenöriella företag53. Hänsyn togs till faktorer som företagets storlek, 

företagets inriktning och innovationsgrad, i syfte att maximera variationen. Innovationsgraden 

menar jag med huruvida företaget och det som entreprenören gör är något som är unikt eller 

utmärkande. Maximerad variation har fördelen att centrala mönster av dygder tydligare 

framkommer. En närmare presentation av företagen ges i bilaga. Jag var noga med att fråga 

och söka tillstånd att använda bildmaterial och ljudupptagning vilket inte var några problem. 

Fotografierna togs i samband med intervjuerna i stället för fotografier tagna med anknytning 

till deras enterprenörskapsutövning vilket jag senare kom på var en mindre detaljmiss. 

Ljudupptagningen var med en mobiltelefon54 som jag lade väl synligt på bordet och som inte 

störde intervjun på något sätt55.  

5.25.2   GG ENOMFÖRANDEENOMFÖRANDE  

Intervjuernas kvalitet bedöms vara tämligen god, därför att svaren från intervjupersonerna 

både var spontana och relevanta. Jag inhämtade godkännande från alla intervjuade om det 

                                                
53 Två personer, Malin och Ursula arbetar på samma företag men jag behandlar dom två personerna som en 
entreprenör. Ronald Fagerfjäll är den ende entreprenör som inte har aktivt företag idag, utan jag inkluderade 
honom genom snöbollsurval som står i enlighet med intervjumetodik; Lundahl U (1999:177) 
54 Nokia 6230 med 3-minuters inspelningar upp till 1 Gigabyte minne. 
55 Min farhåga var att bandupptagningen skulle inverka på intervjupersonerna genom exempelvis att svaren blev 
tillrättalagda eller vara svårt få igång en diskussion och samtal, vilket inte infann sig. Samtalet berördes inte av 
bandupptagningen.  
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gick bra att använda mobilens kamera och röstinspelningsfunktion. Under intervjuerna togs 

även noteringar av uttalanden som ansågs av central betydelse för förståelsen av 

entreprenöriella dygder. Intervjuerna tog en till två timmar. Datum för intervjuerna var mellan 

15 och 21 december 2005. Två av de fem intervjuerna skedde inte på kontor, utan på kafé 

eller restaurang för att på så sätt få två saker gjorda samtidigt, äta mat och ge intervju.  

Något som förvånade mig var att även de intervjuer som hölls på kontor där ibland telefon 

ringde, någon annan avbröt kort med fråga till intervjupersonen eller något annat 

störningsmoment så uppvisade entreprenörerna förmåga på koncentration under tiden som jag 

eller personen talade men flexibel till att ta tag i det viktigaste för stunden. Samma 

koncentration och flexibilitet uppvisade de som intervjuades på café och restaurang där 

ljudnivån ibland kan bli påminnbar.   

5.35.3   KK RITISK REFLEKTION AVRITISK REFLEKTION AV METODEN METODEN  

Eftersom jag valde att undvika ”anonymisering”, då det skulle göra fallen ”artificiella”56, 

fanns risken i att respondenterna skulle bli ytliga och tillrättalagda. Men eftersom 

uppfattningarna om begreppen dygder är positivt, eller i värsta fall uppfattas som stelt och 

tråkigt, var det inget problem med risken att ur respondentens synvinkel kontroversiell eller 

hemlig information skulle delges. Den intervjumodell som användes var den icke-

standardiserade intervjun57. Intervjun går ut på ett producera mening och förståelse58 ur det 

aktiva samtalet, just på grund av att en intervju har sin egen samtalslogik.  

Serieentreprenörer visste jag inte hur jag skulle få tag på. En serieentreprenör är en 

sådan entreprenör som startar ett företag och ser till att det kan komma på benen men sen 

säljer vidare och startar i stället nytt företag. En serieentreprenör är som en modellbyggare 

som tröttnat på modellen så snart den är färdigmonterad. En riskkapitalist hade också varit bra 

att ta med för att förtydliga skillnaderna mellan entreprenören och riskkapitalisten. Min 

förutfattade mening (som jag inte kan grunda på grund av avsaknad empiri) är att 

riskkapitalisten är mer fokuserad på dygden av sparsamhet än vad entreprenören är. 

                                                
56 Lundahl U (1999:193) 
57 Lundahl U (1999:116) 
58 Holstein J (1995:14) 
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6.06.0   RR ESULTATREDOVISNINGESULTATREDOVISNING  

Här i resultatdelen går jag igenom de olika dygdernas förekomst hos de intervjuade 

entreprenörerna. Varje intervjuperson har en figur med vilken entreprenören överensstämmer 

dygd mot Schumpeter respektive kardinaldygderna.  

6.16.1   MMATHIAS ATHIAS EE NGDAHL OCH DYGDEN NGDAHL OCH DYGDEN KK VALITETSGARANTVALITETSGARANT  

Kvalitetsgaranti, dygden att säkra att produkterna och den egna arbetsinsatsen har högsta 

möjliga kvalitet har jag valt att kalla kvalitetsgarant. Mathias Engdahl tillsammans med 

Monica Renstig och Jenny Åkerman beskrev sig i termer av att ha noga kontroll på kvaliteten 

i allt som görs. Här fokuserar jag på Mathias Engdahls uppfattning om dygden 

kvalitetsgarant. 

Mathias Engdahl anser att ordet entreprenör enbart har en positiv innebörd som någon som 

företar sig saker, medan han tycker att ordet dygd är svårare att placera. Dygd uppfattades 

något obestämbart mellan egenskaper såsom ekonomisk eller drivkrafter såsom plikt och 

stolthet. Ur svaren är dygden det som föds ur verksamheten att vara entreprenör, mer än att 

entreprenörandan kom ur dygden. Efter de inledande frågorna beskrev Mathias bakgrunden 

och historien till upphovet av Pocket Shop. Tidigare generation av Mathias släkt började med 

bagerifirma, men efter extrem konkurrens omkring tiden för de omfattande ombyggnaderna i 

City då marknaden inriktade sig mer mot industriell konditori- och bageritillverkning 

avknoppades så småningom familjens egen verksamhet. När Mathias ville veta mer om hur 

allting startade blev det svårt; ”dom historierna jag fick var skönmålade och felaktiga, jag 

ville veta själv. Envishet, vilja, flit, en tro på sig själv att klara av det här, övertygad om att 

klara av att till och med starta bank även fast inget kan om bankverksamhet”. 

Att ta reda på själv, genomdriva egna planer och testa gränser är viktiga för att bygga en 

grund av självtillit, självkänsla och självförtroende. Att bli förd bakom ljuset bidrog till en 

drivkraft som kan identifieras som revansch. Revansch att återta det som tidigare förlorats, 

förbrukats eller gått om intet på annat sätt; ”argh, satsa, det går, envishet, driv, Negativa – jag 

har inte gått i skolan, levde utsvävande liv. Om jag nu hade de här talangerna, slarvade jag 

antagligen med talangerna. Konsten att se igenom och se andra mönster kom från andra källor 

än högre utbildning”. 

I beskrivningen som entreprenör handlar det lika mycket om erfarenhet och kunskaper 

som en ”magkänsla”, eller intuition. En känsla av att göra det här även fast utgången är oviss. 

Mathias fortsätter i spåret om hur den egna intuitionen kan hittas, ”man ska inte imitera sina 
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hjältar, utan skapa sig en egen stil. Dock använd hjältarna som inspiration såsom – dom 

kunde – då kan jag också.”  

Jag frågade om dygder som är kärnan i uppsatsen så svarar Mathias så här: ”Jag tänker lite 

Lutherskt. Ja, jag tänker lite så, att flit är väl då en dygd. Idag är jag stolt i att presentera mig 

som entreprenör, entreprenör är ju någon som skapar saker, kreativitet, syftar till att skapa”. 

När Luther hade nämnts tillade jag en beskrivning för Mathias att Max Weber hade som 

en uppdaterad version av hur dygderna sparsamhet och flit förändrades i och med Webers den 

protestantiska etiken och kapitalismens anda. Den del av Webers undersökning som särskilde 

orsakerna mellan norra mot södra europeiska länders ekonomiska situationer med 

religionerna protestantismen respektive katolicismen59. När vi kommer in på vilka mål som 

bör formuleras för att kunna bli en framgångsrik entreprenör svarar Mathias med metaforen 

att det inte finns någon topp på arbetsberget, istället är det olika klippor att vila ut på och se 

sig omkring en kortare stund. Det är helt enkelt fåfängt att tro att det skulle existera en topp 

som man bara slog sig till ro på. Entreprenörskapsandan lever kvar om den väl slagit rot, 

sedan vänder man sig ständig om efter nya projekt att ta sig an; ”Det är den här kampen, 

sedan vilar ut i sju sekunder - det är det som är livet. Som trappsteg i företagets livscykel och 

en utmaning att ta dom där stegen vilka kallas för Parkinssons lag och Peters princip som har 

innebörden att det jobbet man slutar på är snäppet över sin kompetens”. 

När jag frågar vilka risker som finns med att inte ha sina dygder i ordning nämner 

Mathias exemplet ”Rättshaveristen” som är enormt envis, har rätt i sak men saknar överblick 

på grund av överdriven uthållighet eller oresonlighet för sin sak. Den typen av entreprenör går 

antingen in i väggen eller gör helt onödiga förluster på olika sätt.  

En annan typ av entreprenör är  riskkapitalisten; det vill säga, den som bär på ett kapital 

att köpa billigt eller investera i företag, sedan arbeta upp dom till självgående för att sedan 

sälja dom dyrt. Riskkapitalisterna60 omtalad huruvida dom egentligen kan läggas i 

definitionen entreprenör då dom sällan själva arbetar med projekten utan har agenter till hjälp. 

Marx viktigaste bidrag i förståelsen av entreprenören, som också Schumpeter studerat vidare 

är uppdelningen entreprenören frånskild kapitalisten. Mathias anser att det finns mycket 

duktiga riskkapitalister som möjliggör entreprenöriell miljö.  

En organisationsledningsproblematik kan visualiseras med en pyramid med ring i vardera 

topp och botten.  

OrganisationsledningsproblematikOrganisationsledningsproblematik  

                                                
59 Weber M (1978:21) 
60 eng: venture capitalist 
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”I den övre delen av företagspyramiden finns de övergripande ledningsproblemen, i basen 

detaljer som styr den dagliga verksamheten, det är ibland svårt att inte fastna i området mitt 

emellan,” säger Mathias Engdahl.  

Här i figuren sammanfattar jag intervjupersonens mest förekommande dygder. Några 

dygder ingår inte vare sig bland de som återfinns hos Schumpeter eller bland 

kardinaldygderna så de upptas i den andra delen av figuren och ges en kort kommentar 

vardera. 

Schumpeter + kardinaldygder:Schumpeter + kardinaldygder:   

Kvalitetsgarant Viktigt med kundnyttan och produktplacering i butik 
ModMod  Utgången är oviss 
Flit Något av revansch, men även testa gränser 
Utöver dessa: 

Kreativitet Genomdriva egna planer 
Skaparkraft ”Kan dom, kan jag” 
Envis  Med risk för att bli ”rättshaverist” 
Utmaningsbemästrande Ska klara av hinder 

6.26.2   2 J2 J ÄNTORÄNTOR  OCH DYGDEN  OCH DYGDEN SS AMSPELAMSPEL  

I den här dygden som jag valt kalla samspel har ett bredare användningsområde än empati 

och andra socialt förknippade dygder. Dygden samspel beskriver interaktionen mellan 

människorna för att ett arbete ska kunna fungera friktionsfritt.  

När jag reagerade på det något omständliga företagsnamnet som även blivit registrerat 

just nyligen så svarade tjejerna att innan var namnet ”… och en syltburk, men ensemble låter 
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mer stolt, liksom, och att all rekvisita är i en byrå som vi har med oss överallt där vi 

uppträder”. Ursula och Malin är båda i grunden pedagoger och startade sin verksamhet utifrån 

att de redan var intresserade av skådespeleri och kunskaper om barnomsorg. Det fanns 

problem i förskolan som handlade om att flera av pojkarna i femårs grupperna behandlade 

flickorna illa med retsamma kommentarer eller lät inte tjejerna få vara med i lekar. Det här 

ville Ursula och Malin ändra på, men helst på ett lekfullt och roligt sätt så att barnen själva 

insåg att det var både roligare och bättre om alla fick vara med och leka. Då uppkom tanken 

på att varför inte skapa en uppsättning lekar och teaterföreställningar varav en heter ”Riddare 

och prinsessor” som går ut på att Riddarchefen (Ursula) och Prinsesschefen (Malin) lär sina 

små riddare och prinsessor att bli starka, modiga och snälla. De flesta av barnen är totalt 

uppslukade av föreställningarna som drar ur ilska och omformar inneboende energier till 

empati och förståelse för andra. 

  

 

Både Ursula och Malin är alltid engagerade till max när de förklarar vad deras uppfunna 

koncept ”ledfullhet” innebär.  

När jag ber om tre dygder som skulle förklara deras inställning till entreprenörskap så 

blev svaret kreativitet, lust och spontanitet. Entreprenören driver en vilja. Det måste vara 

roligt det man håller på med. Även ett viktigt inslag är viljan att förmedla ett verktyg. När jag 

bad om förtydligande vad för slags verktyg det handlade om är det inställningen av lekfullhet. 

Medlet är att ha roligt för att nå målet att få för personalen och barnen en bra och 

stimulerande lärande förskolemiljö. 

De områden som är utmaningen med entreprenörskapet är bland annat den eviga 

kundskapandet, att sälja på marknaden och nå ut till nya förskolor. De båda tjejerna tar hand 

om allting själva i stället för att hyra in personal eller kompetens utifrån då de menar att det 

ingår i den mentala uppbyggnaden exempelvis att innan en föreställning med att rigga upp det 
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som behövs i föreställningen. På sikt kan en agent komma på fråga, men hittills har dom inte 

sett några större hinder att göra allting själv och på så sätt ha en överblick över verksamheten. 

Tidigare när ensemblen var osäkrare använde de sig av enkät för att få ett hum om vad 

förskolorna tyckte var bra och som kunde göras bättre. Med tiden har tjejerna känt sig säkrare 

och kan redan direkt under föreställningar ”känna av” på vilket läge barnen befinner och om 

behövs ändrar utformningen på föreställningen.  

 

 

 

 

Schumpeter + kardinaldygder:Schumpeter + kardinaldygder:   

Samspel Jämställdhetssträvan på förskolor 
Smidig Enkäter för att göra bra bättre 
ModMod  För att lära ut mod, måste vara själva 

Utöver dessa: 

Vilja Förmedla verktyg 
Kreativitet Komma på nya uppsättningar 
Lust  Konceptet ”ledfullhet” 
Spontanitet Improviserar så passar publiken 
Eget ansvar Verksamhetsöverblick 
 

6.36.3   RRONALD ONALD FF AGEAGE RFJÄLL OCH DYGDEN RFJÄLL OCH DYGDEN SS MIDIGHETMIDIGHET  

Smidighet har jag använt som namnet på dygden som innebär att kunna ha en flexibel syn på 

motstånd, problem och svåra situationer. Dygden det här handlar om är att kunna nå sina egna 

mål på ett effektivt sätt med så liten risk som möjligt att någon tar skada. 

Författaren, företagsanalytikern och skribenten Ronald Fagerfjäll har en enkel syn på 

entreprenören; han eller hon är en person som sätter igång saker och ting men den avgörande 

och viktigaste förmågan är att med kompetens genomdriva en idé till färdig produkt. Det går 

helt enkelt inte att fantisera om att vara entreprenör utan det handlar om att arbeta hårt på att 

nå sina mål. Ronald säger att ”dröm gärna, men sluta drömma när du har någon så när målbild 

och ut och sök vad folk vill ha och kan tänkas köpa av dig”. Entreprenörskurser och 

utbildningar i entreprenörskap ger Ronald inte mycket för, istället gäller sälj för hela slanten. 
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Försäljningsteknik och förhandling är viktigare än att försöka förstå en inställning som 

entreprenören har som ändå är abstrakt individuell.  

Det finns vissa likheter mellan entreprenörer, men i det stora hela så går det inte att hitta 

något fält där jordmånen skulle vara extremt lämpad för entreprenörer, bortsett från vissa 

skattetekniska delar eller finansiella institutioner såsom fungerande bankväsende. Så om 

Ronald skulle definiera entreprenören så tillägger han till redan sagda att han eller hon även 

är som en ”spin doctor, nej, det räcker ändå inte, det är även en förändrare, en omskapare”. 

Ronald är den bland de intervjuade som har den tydligaste bilden för sig om vem 

entreprenören är och vilka dygder som krävs. En gemensam nämnare av entreprenörer är i 

varje fall produktutvecklare. De flesta öppnar på en höft säger Ronald. Det är inte så viktigt 

att i inledningsskedet sikta för att riskera missa tillfället, utan snarare få igång verksamheten, 

även fast den kanske inte är fullt sjöduglig. Många missar rättar man till efter hand. Men 

väntar man för länge så kan företagsidén gå i stå.   

Rekommendationen är att inte ge upp första kvartalet som går dåligt, vara uthållig. 

Undvik vara fastlåst vid kostnader och inte se det som fult att tjäna pengar, utan istället ta 

riktigt betalt om det går. Har du en affärsidé så ska du skriva en affärsplan, det ger halva 

inställningen på att vara på rätt spår. Men grundmönstret bland historiens framgångsrika 

entreprenörer är hur som helst att det handlar om en lång läroprocess. Varken Kreuger, 

Kamprad eller någon av de andra namnkända entreprenörerna föddes under en natt. Samhället 

i stort gynnas av att ha många entreprenörer. Entreprenörerna har en framtidstro som smittar 

av sig positivt på andra områden. Ronald ger exempel på Göteborgsområdet och Småland 

som båda är skepparsamhällen. När fiskarsamhällena tvingades omforma sitt näringsidkande 

på grund av olika orsaker ledde det här till en revanschlust, strävan efter frihet och få klara 

sig själv.  

Gnosjöandan lever genom de här tre leden av engagemang, att visa omvärlden att det går 

bara man vill. Så när Ronald tvingas nämna tre dygder som utmärker individen entreprenören 

så nämner han utan omsvep envishet, nyfikenhet och läraktighet. ”Myllret av företag är nog 

bäst” anser Ronald, samt tillägger ”respekten för arbetet”. I sammanhanget menar Ronald att 

diskussionerna om entreprenörens vikt i samhället är vad han kallar för entreprenörsfascism 

och det förklarar han med att du mäts inte efter rank utan efter hur bra arbetet blir. 

Strukturella hierarkiska ordningar blir omöjliga att upprätthålla. Krav på kvalitet genomsyrar 

alla områden i det entreprenöriella samhället. 
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Jag nämnde för Ronald att jag lyssnat till ett försvarstal av Refaat El-Sayd på Nalen för några 

år sedan och frågade Ronald hur han anser att El-Sayd var som entreprenör, ”han var en 

parodi på entreprenören, och slirig dessutom”. 

Schumpeter + kardinaldygder:Schumpeter + kardinaldygder:   

Smidig Försäljningsteknik, nyfikenhet, läraktighet, revansch 
Flit Envishet, respekten i arbetet 
Utöver dessa: 

Spin Doctor Få saker att snurra på i ökande hastighet 
Uthållig Ge inte upp i första taget 
Ungdomligt 
sinne 

Ta sig tiden att engagera sig fullvärdigt i företaget 

Revansch Sökandet efter erkännande 
 

6.46.4   MMONICA ONICA RR ENSTIG OCH DYGDEN ENSTIG OCH DYGDEN MMODOD  

Mod är en dygd som beskrivs som en kardinaldygd. Det handlar inte så mycket om att vara 

modig som soldat, utan snarare ett förhållningssätt att våga tro på sin produkt, tjänst och göra 

det yttersta när man väl tagit beslutet att genomföra ett försök entreprenöriellt. 

  

 

Monica delar upp ordet entreprenörskap dess delar; 

Entre: stiga in i 

Pre: före 

Nör: röra om i företagets livsnerv 
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Skillnaderna mellan entreprenören och den egna företagaren är på tre plan; 1. köper ett 

befintligt företag, 2. etablera ett nytt företag i ett liknande i en existerande bransch, respektive 

3. starta helt nytt företag i ny bransch. Däremot gäller den eviga lagen för entreprenören att 

alltid tänka nytt. - Blir det tråkigt med ett företag, ja, då startar jag ett helt nytt, säger Monica 

med ett segervisst leende. Hon har en journalistisk inställning till information och säger att 

utvecklingen, tekniskt som idémässigt är för långsam. Det gäller att sålla ut och välja det 

viktigaste i nyhetsflödet och det här kan kopplas ihop med entreprenörskap. Att utveckla 

förmågan att sålla vilka idéer ur brainstorming som kan fungera respektive skall lämnas. 

Förutom att kunna tänka i nya banor gäller det att vara orädd och skapa drivkraft. Även fast 

det känns osäkert så gör ett gott försök och dra igång verksamhet så får man se sen vad som 

händer.  

Glöm inte säljförmågan! Att kunna sälja in inte bara produkten eller tjänsten du 

tillhandahåller utan även dina tankebanor, idéer och funderingar är grunden för att kunna på 

något sätt överhuvudet taget kunna övertyga din omgivning. Flera av världens mest 

framgångsrika entreprenörer, exempelvis studerade både Kamprad och Bill Gates högre 

utbildning långt efter det att dom blivit framgångsrik. Men, understryker Monica, högre 

studier ger metoder att tänka och strukturera som de saknar vilka ”kör enbart på säljådran”. 

Företagsförändringen från 1985-års majoritet på underleverantörer till dagens 

kunskapsintensiva företag krävde högre utbildning generellt på medarbetarna. Enligt 

undersökningen Gasellen är de tio främsta företagen alla inom hantverk, butik eller 

restaurang. Inte vad man kunde tro, service eller teknologiföretag. Motsvarigheten till 

arbetsmodellen entreprenörskap är att lönearbeta då det ger mer säkerhet och trygghet. Men 

vem vill inte pröva sina förmågor? Starta ett företag! Med den uppmaningen avslutas 

intervjun i och med att en arbetskollega till Monica vill ha journalisthjälp till en artikel.  

Schumpeter + kardinaldygder:Schumpeter + kardinaldygder:   

Smidig Säljförmågan, Tro på sig själv 
Kvalitetsgarant Information + Entreprenörskap 
ModMod  Våga tänka i nya banor 

Utöver dessa: 

Drivkraft Gör försök att starta upp 
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6.56.5   JJ ENNY ENNY ÅÅKERMAN OCH KERMAN OCH HH EDERLIGHETEDERLIGHET  

Hederligheten beskrivs som att arbeta öppet med moraliskt godtagbara metoder i sin strävan 

att uppnå något specifikt vid affärsverksamhet. Jag behandlar även en vid form av ärlighet i 

dygden hederlighet. 

 

  

 

Jenny har arbetat med viktväktarna, men arbetar nu som NLP-trainer och instruerar i 

snabbläsning och minnesträningstekniker.  Allt går ut på att som hon säger ”göra krångliga 

saker lätta!” Undvika ”krusiduller” och svårigheter för att i stället sträva efter det enkla där 

charmen och det vackra finns. Dygderna handlar om respekten för andra människor, att vara 

genomärlig i vad man kommer med och slutligen engagemang. Till och med anser Jenny att 

det är en dygd att inte hindra eller vara negativt inställd till konkurrens. Den nya tekniken 

med NLP, Neuro-Lingvistisk Programmering som hon arbetar med och lär ut, tror hon 

kommer att explosionsartat växa i Sverige och därmed även konkurrensen och svårigheter 

med att hävda en särart på marknaden. Men Jenny har försprånget att redan ha introducerat 

sig som en prime mover på ännu en marknad som är relativt outforskad, till och med även i 

hemlandet USA. Hon talar i termer av att det är viktigt med rätt teknik till varje person, nya 

tankar skapas under glädje att genomföra övningarna. Det här ställer krav på hur föra fram 

budskapet på ett lämpligt sätt. Automatiskt kommer vi in på Jennys svagheter som hon säger 

sig vara ”divig på nervositet” och förtydligar det med att ”trots alla föredrag och 

övningsbeskrivningar så går nervositeten aldrig riktigt ur, bara någonting att vänja sig med”. 

Nervositeten är även en sporre att känna ”nu ska jag verkligen överträffa mig själv och göra 

bästa möjliga”. En annan nackdel är att hon förringar sig själv. Jag förstod inte riktigt vad hon 

menade med det men hon förtydligade med att hon är hård om hon inte når upp till självsatta 

högt ställda mål. Hon har alltid velat hjälpa människor att hitta sin inre potential av kunskaper 
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och möjligheter så hon började som utbildad musiklärare. Ännu undervisar hon cirka två 

timmar i veckan i musik för att det är roligt. Så Jenny anser inte att det finns någon skillnad i 

grund mellan entreprenörskap, dygd, företagsamhet och personliga förmågor. Ur glädje och 

att kunna ge och ta nya tankar så resulterar det i ytterligare positiva responser som en 

uppåtgående spiral av lycka. 

Schumpeter + kardinaldygder:Schumpeter + kardinaldygder:   

Hederlighet  Genomärlig respekten för andra 
Smidig Positiv syn på konkurrenter 
Kvalitetsgarant Engagemang, höga krav på sig själv 
Utöver dessa: 

Glädje I utbytet av nya tankar 

6.66.6   DDYGDEYGDE N N FF LITLIT  

Flit handlar om vikten att alltid vara i verksamhet. Lathet och lättja är flitens motsats. Flit 

uttrycktes som viktigt av Mathias Engdahl och Ronald Fagerfjäll. Ibland använder både 

Mathias och Ronald synonymen envis. Envisheten har jag valt att inkludera i dygden flit. Flit 

är en kardinaldygd. Schumpeter behandlar inte flit med ordet diligence (arbetsiver) utan mer 

som industrious (företagsam).  

6.76.7   DDYGDEN YGDEN SS PARSAMHETPARSAMHET  

Ingen av de intervjuade sade sig ha sparsamhet som dygd. Sparsamhet är en kardinaldygd. 
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7.07.0   AA NALYSNALYS  

Förekomst av dygder;Förekomst av dygder;   

Smidighet 4 st: 2Jäntor, Ronald Fagerfjäll,  
Monica Renstig, Jenny Åkerman 

Samspel 1 st: 2Jäntor 

Kvalitetsgarant 3 st: Mathias Engdahl, Monica Renstig, Jenny Åkerman 

ModMod  3 st: Mathias Engdahl, 2Jäntor, Monica Renstig 

Flit 2 st: Mathias Engdahl, Ronald Fagerfjäll 

Hederlighet 1 st: Jenny Åkerman 

Sparsamhet Ingen 

 

Schumpeters teori om entreprenörens flit stämmer överens med kardinaldygden och dess 

innebörd. Däremot är Schumpeters mod mer inriktat, precis som de intervjuade talat om, mot 

den egna personliga utvecklingen för att se vad man klarar av i stället för kardinaldygden av 

mod som är inriktad på militärt soldatmod. 

Dygderna för rollen som entreprenör överrensstämmer sällan med de som uppfattas 

passande för rollen i det område som företagandets handlingar sker. Exempel är företaget 

Teaterensemblen 2 jäntor och en byrå (förkortad i figur som 2Jäntor) Malin och Ursulas 

entreprenöriella dygd som är kreativitet, lust och spontanitet. Däremot är dygden för syftet 

med deras barnteater och konkreta arbetsuppgift på förskolorna; empati, leklust och dra ur 

ilska. Mathias Engdahls förhållande till entreprenöriella dygder är att kunna skapa saker men 

han är osäker på om kardinaldygder enligt Luther som flit kan påläggas entreprenören. 

Snarare kan flit, organisationsförmåga och strukturtänkande höra samman med en 

bokhandlare.  

Under intervjun med Jenny upptäckte jag att även beskrivningar av egna nackdelar eller 

negativa självuppfattningar säger en hel del om inställning över vad entreprenöriella dygder 

innebär.  
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7.17.1   DDYGD I PRAKTIKENYGD I PRAKTIKEN, ,  EN EGENSKAP FÖR SITUEN EGENSKAP FÖR SITU ATIONENATIONEN  

Alla intervjuade antydde att det fanns en diskrepans mellan rollen som entreprenören som 

skapar och det entreprenören skapat. Härav förklaringen till att alla intervjuade talade om 

olika dygder vid olika skeenden. Ett ytterligare problem med att relatera entreprenörerna till 

en specifik dygd var den överdrivet positiva innebörd som några dygder har. Vem vill inte 

vara modig? Vem vill inte ha smidig som dygd? Jag ställde även frågan om dygd var något 

som man anammade ett tag för att sedan, när fördelarna nåtts överge dygden, men det 

förnekar intervjupersonerna. Som intervjupersonerna uppfattar dygder är dygder inrotade i en 

djupare existens än att bara vara som en kostym att sätta på och ta av som man vill. 

Exempelvis är Ursula och Malin alltid empatiska och ödmjuka, Jenny hyser alltid respekt 

inför andra människor och ärlig som hon själv säger ”genomärlig” med emfas.  

Det var anmärkningsvärt att ingen intervjuad berört det klassiska området ekonomi som 

en hedervärd dygd i att vara ekonomisk, sparsam eller för den delen dess motsvarighet av 

samma mynt; snålhet. Sparsamhet hör inte ihop med entreprenörskap så väl då entreprenören 

satsar friskt och sätter mycket av mod som står i bjärt kontrast mot sparsamheten. Sparsamhet 

passar eventuellt bättre på andra områden inom ekonomi. Ord som flit har gått helt ur 

vokabulären bland entreprenörer då det anses vara ett gammalt förslitet ord. Flit har en 

innebörd av stel disciplin eller en ineffektiv arbetsförbrukning. Flit ersatte Ronald med 

respekten för arbetet och gav några exempel på hur hedervärt det är att se till att t.ex. puben 

ägaren blivit tilldelad längst in i en mörkt skrymsle på en oansenlig flygplats ändå skulle bli 

den bästa möjliga 

Med intervjuerna studerades hur pass överensstämmande teorierna över dygder och de 

intervjuades förhållande till sina egna uppfattningar om dygderna består. Det förvånande 

resultatet är att de intervjuade entreprenörerna har vitt skilda uppfattningar om i ordet dygd. 

De visar de tilläggsdygder som står i tabellerna för ”utöver dessa” med vilka bland annat 

kreativitet, spontanitet, uthållig, drivkraft och glädje finns omnämnda. Dessa delar av vad 

som kan bli dygder i framtiden har Schumpeter inte skrivit om, men vad som kan nämnas i 

förhållande till Schumpeter är att entreprenören använder alla typer av verktyg för att nå sina 

mål. Schumpeter tillägger i sammanhanget att om entreprenören saknar ett specifikt verktyg 

för att det inte finns, eller att dom som finns inte fungerar så bra så skapar entreprenören ett 

eget. Så har entreprenörerna verkligen gjort i intervjun. När en dygd inte passar in på 

entreprenörens beskrivning så tenderade de intervjuade att helt enkelt omdefiniera eller 

nämna ett eget substitut vilket bidrog tidvis till att begreppen blev förvirrande. Inte ens 

Schumpeter är klar över alla begreppen han själv har definierat. 
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8.08.0   SS LUTSATSLUTSATS   

I en individbaserad tillvaro som samhället idag där oändligt många möjligheter står till buds 

för att bejaka självförverkligande så står entreprenören inte vid ett vägskäl, utan skapar nya 

vägar hela tiden. Att ställas inför ofantligt många möjligheter, med tillhörande risker kan 

betraktas som postmodern situation. Frihet berörde jag bara ytligt vid intervjuerna men 

upptäckte så här i efterhand att uppfattningen om frihet är starkt kopplad till dygd. Den som 

känner sig och upplever sin tillvaro som fri kommer med större sannolikhet ge bud på dygder 

som speglar styrka, mod och uthållighet. Alla intervjuade ansåg hur som helst att ”vara sin 

egen” absolut är mycket friare än att jobba under stämpelklocka eller löneslava. Osäkerhets-

faktorerna som förknippas med entreprenörskap; osäker inkomst, svårt planera ”måttlig” 

arbetstidsinsats och risken att förlora kontakten med familjen till förmån för företaget hade 

alla intervjuade erfarenhet av men att få styra själv överskuggar osäkerhetsskuggorna.  

Att titulera sig själv som entreprenör kräver att man har förmågan att sälja in begreppet då 

det har olika innebörd för olika personer. För en handlar det om att äga ett företag och vara 

nöjd med det, för andra är entreprenörer även sådana som är i stora företag men gör 

förändringar. Entreprenörens roll är inte entydig, vilket intervjuerna visade. Även fast de 

intervjuade hade olika inställning till entreprenörens roll så var det inte någon som var direkt 

opposition till att kalla sig själv eller bli kallad för entreprenör, vilket gör att ordet har en 

otvetydig positiv klang. Man vill bli erkänd för att ha entreprenöriella dygder. 

Dygderna sprider sig även till andra fält av entreprenörens liv, inte bara till arbetslivet, 

utan även till det sociala, samhälleliga och privata. Entreprenörerna präglades av en genuin 

föreställning att tro på sin givna och egenförfattade dygder. Dygden har för entreprenören en 

tydlig förankring i praktiska livet och i vardagen, i familjen, i kontakten med myndigheter 

etcetera. Så visst kan dygder även bli populära och att det går att dra ut privata framgångar. 

Dygder är med andra ord inte stela, rigida eller tråkiga. 
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10.010.0   BB ILAGOR MED ILAGOR MED PPERSON OCH ERSON OCH FFÖRETAGSINFORMATIONÖRETAGSINFORMATION  

10.1.110.1.1   Pocket ShopPocket Shop   
 

  

 

Webbsida: www.pocketshop.se  

Entreprenör och grundare: Mathias Engdahl  

Dag/Tid/Plats för intervju: 15/12-05, 09:05-10:20, Pocket Shop kontor på Västmannagatan 81 

Pocket Shops affärsidé är att sälja pocketböcker på centrala lägen, med en klar och tydlig 
exponering, och av en välinformerad personal. Det har gjorts med framgång sedan 1989. 
Totalt säljer vi ca 1,3 miljoner svenska och engelska pocketböcker per år, vilket ger 
Pocketshop en marknadsandel på drygt 12% år 2005. 
Idag finns elva butiker i Sverige – sju i Stockholm, två i Göteborg, en i Malmö och en i 
Uppsala. Pocketshops vision är att ge alla grupper i samhället möjlighet att äga och uppleva 
bra böcker. 
1989 : Pocket Shop såg dagens ljus och öppnade en första, till en början provisorisk, butik på 
13 kvm på Stockholm Centralstation. Lagret fanns till en början i källaren till Östermalms-
bokhandeln, och flyttades på våren 1990 till Kungsgatan. 

10.1.210.1.2   Teaterensemblen 2 jäntor och en byråTeaterensemblen 2 jäntor och en byrå   
Webbsida: www.tvajantor.com 

Entreprenör och grundare: Malin Sundström och Ursula Schober 

Dag/Tid/Plats för intervju: 19/12-05, 09:30-10:30, Café Princess, Lidingö 

Under en längre tid hade avdelning stortån på Förskolan Hjalmar arbetat med att få 5-
årsgruppen att fungera bättre. Personalen är välutbildad och har lång erfarenhet. Malin och 
Ursula hade prövat det mesta. Gruppen var stökig, framförallt var det motsättningar mellan 
pojkarna och flickorna i 5-årsgruppen. Pojkarna såg sig som förmer än flickorna och tyckte 
sig ha all rätt i världen att behandla flickorna som de själva ville. Flickorna hade vi arbetat 
med i en tjejgrupp och de hade blivit mer säkra på sig själva och hade lärt sig att säga ifrån. 
Men hur skulle pojkarna och flickorna att fungera tillsammans bättre? Då bestämdes att börja 

Bilaga: 
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arbeta mer medvetet med könsrollerna. En i personalen hade erfarenhet av ”Teaterensemblen 
2 jäntor och en byrå” och personalen bestämde sig för att ta hjälp av ensemblen. Ursula och 
Malin började med att samla pojkarnas föräldrar till ett möte eftersom vi tyckte att just 
pojkarnas attityd var svår att bryta. Ursula och Malin beskrev situationen för dem och vi fick 
deras stöd. Humoristiskt, pedagogiskt och personligt tydliggjorde och förmedlade Ursula och 
Malin sin speciella pedagogik. 

10.1.310.1.3   Författaren Ronald FagerfjällFörfattaren Ronald Fagerfjäll   
Ungdom hör ihop med entreprenörer. 

Ungdomar har tid då de oftast inte ännu 

bildat familj och är effektiva då ungdomar 

kan verka där de behövs som effektivast 

och ungdomarna är heller ännu inte låsta i 

begränsande uppfattningar om hur saker 

och ting ”ska va”.   

 

Webbsida: ingen egen webbsida, däremot 

ett uppslag på författade böcker på; 

www.bokrecension.se/Ronald-

Fagerfj%E4ll  

Entreprenör och förändrare: Ronald Fagerfjäll 

Dag/Tid/Plats för intervju: 19/12-05, 11:30-~13:30, Restaurang IKKI, Mörby Centrum 

Ronald Fagerfjäll är författare och frilansjournalist. Han medverkar varje vecka på Dagens 
Industris ledarsida, är en initierad kännare av landets näringsliv. Tidigare har han i flera 
omgångar varit chefredaktör för Affärsvärlden. Bland de närmare tjugo böcker som han 
publicerat finns en trilogi om svensk företagsledning under 1900-talet. 

10.1.410.1.4   Women´s Business SchoolWomen´s Business School   
Webbsida: www.wbs.se och www.renstig.com  

Entreprenör och grundare: Monica Renstig 

Dag/Tid/Plats för intervju: 19/12-05, 15:10-16:00, Näringslivshuset, Storgatan 19 

Women´s Business School AB ägs av Monica Renstig och startade 1989. Företagets affärsidé 
är att främja kvinnors karriärutveckling och att verka för ökat entreprenörskap bland kvinnor 
genom att lära ut taktik, strategi, spelregler och entreprenörskap. Det sker via outplacement, 
där enskilda kvinnor kompetens kopplas till växande affärsidéer samtidigt som kvinnorna 
utbildas till företagare, och via olika seminarier, föredrag och via enskild karriär- och 
affärsrådgivning. 

10.1.510.1.5   AudivaAudiva   
Webbsida: www.audiva.se och www.nlpskolan.se  

 
Ronald Fagerfjäll blickar fram mot ett mer 

entreprenöriellt samhälle. 
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Entreprenör och grundare: Jenny Åkerman 

Dag/Tid/Plats för intervju: 21/12-05, ~15:30-17:00, Kompus AB, Polhemsgatan 8 

NLP är modeller och tekniker som man har nytta av att kunna när man kommunicerar med 
andra och när man vill förstå sig själv och sina handlingar, eller andras. 
Det är ett stort område och är i ett kraftfullt växande. NLP utgör grunden i verksamheten. 

 

10.1.610.1.6   Saras Sarasvathy Saras Sarasvathy   
Docent Saras Sarasvathy ingår inte som intervjuad, men dock på andra ställen i uppsatsen. 
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Ett intressant föredrag om ”effectuation”  

 

Genom sin avhandling och fortsatta forskning har hon utvecklat en teori som hon har kallat 
för ”effectuation”. Teorin har fått stor uppmärksamhet inom den internationella 
entreprenörskapsforskningen och kan enklast beskrivas som en logik för entreprenöriellt 
problemlösande och beslutsfattande.  

Tanken är att entreprenörer utgår från vilka medel som står till buds och låter målen 
utvecklas allt eftersom. Ett vanligt sätt att tänka är annars att sätta upp mål som man sedan 
försöker uppnå genom olika medel. 

- Jag ser entreprenörskap som en metod för att lösa problem, och den entreprenöriella 
metoden fungerar genom effectuation. En grundtanke i det här är att framtiden inte är 
förutsägbar. Entreprenörer tänker i stället att om de kan kontrollera framtiden så behöver de 
inte förutsäga den. De frågar sig vad de kan kontrollera med de resurser de har. 
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