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 HUVUDLEVERANTÖREN ringer: 
Nu blir det inte en droppe till 
förrän ni har betalat vad ni är 
skyldiga. 25 000 pund ska in!

Det är 70-tal och brö-
derna Robert och Jonas af Jochnick har fullt 
upp med att försöka rädda ett kapsejsande 
 Oriflame. Något år tidigare har de konstaterat 
att de är så ”finansiellt belastade att den enda 
väg som finns är att på något sätt reda ut 
röran”. Och nu får de inga fler leveranser.

Men företaget dör inte. I dag går his-
torien att läsa i boken ”Jonas & Robert of 
 Oriflame”, en historia som handlar om ett 
av Sveriges mest framgångsrika företag 
med en omsättning på 15 miljarder 2013 
och verksamhet i 60 länder. Trots alla pro-
blem på vägen. Eller kanske tack vare? 

FÖR TROTS ATT DET är lätt att tro att ”alla 
andra” kör en enda lång raksträcka mot 
framgång vet de flesta företagare att det sna-
rare handlar om att lösa en miljard problem, 
helst samtidigt. Och Terrence Brown, docent 
i entreprenörskap och innovation vid KTH, 
menar att framgångsrika företag inte har nått 
så långt trots problemen de har mött, utan 
faktiskt tack vare dem.

– Att du stöter på problem är egentli-
gen en förutsättning för att ditt företag ska 
bli riktigt framgångsrikt. Det du vill är att 
ta tillvara en lucka på marknaden, men 
om det vore lätt hade någon annan redan 
gjort det och då hade det inte funnits några 
pengar kvar att tjäna.

PARADOXEN BLIR ALLTSÅ att det vore väl-
digt skönt om det vore lätt, men att det är 
problemen som finns på vägen som gör att 
möjligheten finns kvar. Och vågar du ge 
dig på den så kommer du att stöta på utma-

att du som person har gjort det.
I stället handlar det kanske om att mark-

naden inte var redo för produkten (lärdom: 
nästa gång gör vi en marknadsanalys först), 
att konkurrenterna hade ett bättre servi-
cepaket (lärdom: nästa gång fokuserar vi 
på mer än bara tekniken) eller kanske en 
naturkatastrof (lärdom: det är bra att ha 
koll på vädret).

– Gör du en ordentlig obduktion så lär 
du dig hur du löser problemet nästa gång. 
För det gäller att inte bara sätta sig ner och 
ge upp utan att våga ta nästa steg, antingen 
med samma företag eller med en ny affärs-
idé. Förhoppningsvis kommer det att gå 
bättre då eftersom du nu vet hur du löser i 
alla fall det här problemet.

Men om problem är så bra för oss, varför 
tror vi då att framgångsrikt företagande är 
en enda raksträcka? Enligt Terrence Brown 
ligger en del av förklaringen i vårt behov 
av hjältar.

– Förr var det upptäcktsresande, i dag 
är det entreprenörer, men det blir inte en 
bra story om du visar upp alla tillkorta-
kommanden. Och det är synd för det ger 
en falsk bild av företagande. Det framstår 
som något lätt, vilket gör att många tror att 
det är dem det är fel på när företaget stö-
ter på problem. Trots att det är något helt 
 naturligt. ■

” Problem en förutsättning 
för framgångsrikt företag”
Framgångsrikt företagande handlar om att få en 
riktigt bra idé, sedan rullar allt bara på. Eller? Docent 
Terrence Brown förklarar varför du inte skulle tjäna 
en krona om du inte mötte problem på vägen.
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ningar, oavsett hur skicklig du är.
– Ibland kommer du att lyckas lösa prob- 

lemen, ibland inte, men det viktiga är att 
du lär dig något av det. Misslyckande är en 
del av processen, för du kan inte möta ett 
problem på ett lugnt och rationellt sätt om 
du aldrig har stött på det förut. Det gäller 
för barn som ska lära sig att hantera livet, 
och det gäller för företagare som ska för-
söka få bolaget att fungera. Ju fler problem 
du har tagit dig igenom, desto större chans 
att du ser en utmaning som något normalt 
som går att klara av.

OCH VISST LÅTER DET BRA, men hur gör 
man då? När man står där med likviditet 
i kris eller leverantörer som inte skickar 
varan du har lovat din kund?

– För det första ska du inte ta det person-
ligt. Det är svårt att tänka så, det kräver trä-
ning, men det du måste inse är att bara för 
att affären har misslyckats betyder inte det 

 TERRENCE BROWN, DOCENT VID KTH:
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Tre andra företag som vänt problem 
till framgång.

Det nya kontoret skulle ta huvudstaden 
med storm och bredda Purple Scouts 
marknad. Synd bara att allt gick i stöpet 
på grund av en felrekrytering.

VÅREN 2007 skulle Malmöbaserade it-
företaget Purple Scout ta steget norrut. 
Det gick bra på hemmamarknaden i södra 
Sverige, men för att växa och 
kunna ta ännu större kunder 
ville man också finnas på 

plats i Stockholm. Och 
hittills hade ju det mesta 
i företagets utveckling 
bara rullat på, så var-
för skulle inte detta 
också göra det?

Sagt och gjort, 
lokal hyrdes, konsulter anställdes och 
en kontorschef rekryterades i snabb 
takt. Sedan gick det bara utför.

– Vi fick tag på helt fel person, 
konstaterar vd Johan Strömhage 
så här i e#erhand.

– En extern styrelseledamot 
rekommenderade en person 
som hade bra referenser, men 
ganska snart insåg vi att han 
inte prioriterade sitt nya upp-
drag över huvud taget.

I STÄLLET GICK kontorsche-
fens tid mest åt till nöjesresor 

och drygt ett halvår e#er öpp-
ning fick kontoret stängas.

– Helt ärligt blödde kontoret 
otroligt mycket pengar under den 

tiden. E#ersom kontorschefens fokus 
låg på annat än försäljning fick vi 

aldrig in några nya kunder och konsul-
terna satt bara på bänken och kostade 
pengar. Hade vi inte avslutat i tid hade 
det kunnat sänka hela verksamheten.

Till slut fick de ge upp, stänga kontoret 
och inse att satsningen inte hade funkat. 

– Det var bara att svälja förlusten och 
gå vidare. E#er det har vi valt att lägga 
mycket större vikt vid personkemi oavsett 
till vilken position i företaget vi anställer. 
Å andra sidan har det lett till att vi i dag 
har engagerade medarbetare på alla nivåer, 

vilket kunderna verkligen uppskattar. Det 
kostade en del pengar att lära sig, men så är 
det ibland att driva företag. n

JOHAN STRÖMHAGE, 
VD, PURPLE SCOUT

”Kontoret  
blödde otroligt  
mycket pengar”

Johan 
Strömhage.

Terrence Brown, docent 
i entreprenörskap och 

innovation vid KTH
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Om två företag inte fungerar 
var för sig, skulle de då kan-
ske funka tillsammans? 

– Nu vet vi att tanken var 
rätt, men det var ett kämpigt 
år innan första kunden var på 
plats!

Johan Gunnarsson, vd på 
hälsoföretaget Linkura vet 
precis hur många problem 
som kan dyka upp innan man 
når dit man hade tänkt.

! VILKA PROBLEM vi har stött 
på? Allt!

Johan Gunnarsson skrat-
tar nästan, och konstaterar att 
verkligheten sällan ser ut som 
framgångssagorna som snurrar 
runt kända bolag. Men trots, eller 
kanske tack vare, problemen som 
uppstod är Linkura på god väg 
mot framgång i dag.

För utan problem hade bolaget 
inte funnits. Från början fanns 
nämligen två startups i inku-

batorn knuten till Linköpings 
universitet: Linkura som jobbade 
med kostrådgivning online samt 
Minovi som hade tagit fram en 
bärbar apparat som mäter fysisk 
aktivitet. Men trots att båda 
företagen hade fått några kunder 
ville det inte riktigt ta fart. De 
hittade inte rätt nisch, hur de än 
försökte.

Men så föddes tanken att 
lösningen på problemen kanske 
gick att hitta ihop? Båda hade 

ha# ett ganska kämpigt år när 
de i augusti 2013 bestämde sig 
för att slå ihop sina produkter 
och ge ett samlat erbjudande. 
Ett halvår senare kom första 
skarpa kunden, men det betydde 
å andra sidan inte att problemen 
var lösta.

– Vi fick lite teknikstrul precis 
innan första kunden och allt 
höll på att gå åt fanders. Men 
numera ser jag det snarare som 
att det var tur att det hände med 

– Jag har blivit bättre 
på att inte ta motgångar 
personligt, fel är något alla 
råkar ut för. 

E"er nio år med eget 
snickeri har Jane Svensson 
Bertilsdotter gått igenom 
det mesta. Men också lärt 
sig att ta sig an problem 
på ett nytt sätt.

HON VAR 40 ÅR, hade jobbat 
som inredningssnickare i fem 
år och hela livet drömt om 
ett eget företag. Så blev ett 
gammalt snickeri i närheten 
till salu och Jane Svensson 
Bertilsdotter bestämde sig för 
att satsa. Janes Snickarbod 
skulle äntligen bli verklighet. 
Det fanns bara ett problem: 
Snickeriet gjorde fönster och 
dörrar, något som Jane aldrig 
hade jobbat med. Å andra 
sidan skulle förre ägaren fin-
nas kvar i byn och lovade att 
hjälpa henne i början.

– Och det lät väl bra, men 

när det väl kom till kritan och 
jag började göra om snickeriet 
e#er mina tankar så blev han 
irriterad och tyvärr slutade det 
med att vi gick skilda vägar.

Så där stod hon, med lån på 
huset, en verksamhet som hon 
egentligen inte kunde och med 
en beställning på en ytterdörr 
att klara av.

– Jag ville ju inte göra kun-
den besviken så jag ringde en 
annan snickare jag känner och 
frågade om inte han kunde 
göra den. Han sa nej för han 
hann inte, däremot erbjöd han 
sig att visa hur man gör. 

Så med hjälp av kollegan 
blev det en dörr, den första av 
många. Och är det något som 
Jane har lärt sig under åren är 
det att be om hjälp.

– När det dyker upp något 
problem, då ringer jag den som 
jag tror kan hjälpa mig med 
svaret. Jag brukar prata med 
en kvinna som har varit företa-
gare länge och hon säger alltid 

att det är 10 steg fram och 20 
tillbaka men att det bara är att 
komma igen. Det är klart att 
man inte ska vara dumdristig, 
men tanken på att ge upp har 
faktiskt aldrig ens funnits i 
mitt huvud. 

I många år har Jane varit 
så pass e#ertraktad att hon 
måste tacka nej till beställ-
ningar, men det betyder inte 
att vardagen är helt problemfri. 
Senast var det en arkitektfirma 
som hade beställt en dörr, men 
i stället för att besöka bygget 
som hon brukar gjorde Jane 
dörren enbart e#er ritningen. 
Vilken sedan visade sig vara fel-
gjord och dörren fick göras om.

– Det viktiga för mig är att 
kunden blir nöjd, för det kostar 
mer att ha missnöjda kunder 
än att göra om det som har 
blivit fel. Men jag kommer 
aldrig mer att bara titta på rit-
ningen, de här åren har jag lärt 
mig att inte göra om samma 
misstag två gånger. n
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ANE SVENSSON BERTILSDOTTER, JANES SNICKARBOD

”Vi gick skilda vägar”

”Vilka problem vi har stött på? Allt!”
JOHAN GUNNARSSON, VD, LINKURA
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Om man går från hobby- 
projekt för studenter till 
exportföretag med 15 
miljoner i omsättning 
så lär man sig en hel del 
på vägen. Inte minst att 
de bästa planer kan ta 
betydligt längre tid än 
man vill när det fattas 
bra säljare.

DET VAR 1997 som tre 
Uppsalastudenter hittade ett 
lager med gamla militär-
cyklar och började sälja till 
sina vänner. E#erfrågan var 
stor och i dag, 17 år senare, 
har företaget Kronan vuxit 
betydligt. Cyklarna finns vis-
serligen kvar, men vill man 
växa måste man våga testa 
nya grejer och 2005 började 
Kronan därför även att sälja 
sin första egna barnvagn.

Problemet är att Sverige är 
ett litet land, och med bara 
cirka 120 000 födslar per år 
finns det en tydlig begräns-

ning i hur många barnvagnar 
det går att sälja. Så 2012 
togs beslutet. Kronan skulle 
dels gå på export, dels bred-
da sortimentet från två till 
sex olika vagnar samt börja 
jobba med återförsäljare i 
stället för att bara sälja via 
sin webbutik. Allt samtidigt.

– Så här i e#erhand låter 
det enkelt och logiskt, men 
det blev verkligen en utma-
ning, konstaterar företagets 
vd Marcus Hjortsberg.

FÖR EN STOR och snabb 
expansion leder lätt till att 
insatser krävs på många 
fronter, något som ställer 
till det både för likviditeten 
och organisationen. Inte 
minst hade Kronan svårt att 
hitta bra säljare.

– Ska du expandera 
måste du fokusera på sälj 
och  marknad, och då måste 
du hitta människor som kan 
det och som har tiden att 

fokusera på det. Och det 
visade sig vara ganska svårt 
att hitta de personerna.

KONTENTAN ÄR att ex-
pansionen kanske inte gick 
riktigt så fort och riktigt så 
enkelt som det lät i beskriv-
ningen. I stället för att ha 
dedikerade säljare som helt 
och hållet kunde bearbeta 
de nya marknaderna fick 
anställda på andra poster 
kliva in och ta ett större 
ansvar även för försäljning.

– Det är klart att det 
har varit svårt ibland, men 
samtidigt har det varit lite- 
grann som en skola. Man 
gör ett försök med något 
man tror på, och kanske 
fungerar det inte precis 
som man har tänkt sig men 
då har man ändå lärt sig 
något av det. Å andra sidan 
tror jag att man får vara öd-
mjuk nog att inse att man 
aldrig blir fullärd. n

MARCUS HJORTSBERG, VD, KRONAN

”Man blir aldrig fullärd”

den första kunden när vi 
fortfarande hade utrymme 
att ändra, innan vi hade 
rullat ut produkten fullt ut.

För är det något Johan 
Gunnarsson har lärt sig så är 
det att se på problem på ett 
nytt sätt.

– När vi startade vårt 
första företag var vi ganska 
pålästa om det här med 
startups. Trots det gick vi i 
samma fälla som alla andra 

och satsade mer tid på att 
förfina tekniken än på att 
träffa kunder. Jag tror att 
oavsett hur mycket teoretis-
ka kunskaper om företa-
gande du har så måste du 
exponeras för problemen på 
riktigt för att verkligen lära 
dig hur det funkar.

Linkura har i dag också 
tagit in en styrelseordföran-
de som har drivit en mängd 
företag och som kan dela 

med sig av sina kunskaper 
och erfarenheter. 

– Honom kan jag alltid 
ringa för att få konkreta 
exempel som gör att jag kan 
förhålla mig till det vi står 
inför. Sedan har jag också 
börjat inse att en bra idé 
säkert är en god grund, men 
det är faktiskt att kavla 
upp ärmarna och göra 
det som krävs som är det 
svåra. n

”Vilka problem vi har stött på? Allt!”
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