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Sammanfattning	  
Uppsatsens titel: En empirisk studie av entreprenörer – drivkrafter och motivationer 
hos internet-entreprenörer 
Seminariedatum: 
Ämne/Kurs: Kandidatuppsats/FEKH95 
Författare: Boman Andreas, Hofman-Bang Gustaf, Hylin Petter 
Handledare: Ahlström-Söderling Ragnar 
  
Syfte: Tidigare studier och forskning inom entreprenörskap och motivation har sett på 
entreprenörer som en enhetlig grupp med liknande faktorer för motivation, utan någon 
direkt hänsyn till inom vilka områden entreprenören är verksam inom. Forskningen 
har gett upphov till en rad modeller som avser att beskriva de källor till motivation en 
entreprenör kan ha. Vid studier av entreprenörer som är verksamma på internet kan 
emellertid inte dessa modeller beskriva vilka faktorer som påverkar deras 
motivationer fullt ut. Detta eftersom de förutsättningar som en internet-entreprenör 
ställs inför är mycket olika i förhållande till en traditionell entreprenör.  
Syftet med denna uppsats är att genom en empirisk undersökning fastställa om det 
finns aspekter av internet-entreprenörskap som utgör unika motivationsfaktorer och 
som således inte kan återfinnas hos traditionella entreprenörer. Genom att studera ett 
antal entreprenörer med varierande bakgrund men med tydlig erfarenhet inom 
respektive form av entreprenörskap vill författarna skapa en bild av vilka 
motivationsfaktorer som kan sägas vara unika för internet-entreprenörer. 
  
Metod: Författarna har använt sig utav ett både deskriptivt och explorativt synsätt för 
att skapa ett rättvisande resultat. En kvalitativ undersökning med expert-intervjuer 
utgör grunden i det empiriska materialet, vilken används som primärkälla i uppsatsen.  
 
Resultat och slutsatser: Författarna har funnit att individuella motivationsfaktorer 
inte med klarhet kan användas för att beskriva en internet-entreprenörs 
motivationsgrund. Däremot utgör de omgivningsmässiga förutsättningarna för 
internet-entreprenörskap en stark grund till motivation.  
 
Förslag till vidare forskning: Vidare forskning bör enligt författarna innehålla större 
studier av vilka specifika faktorer i omgivningen som påverkar internet-
entreprenören. Utvecklingen av internet-baserade teknologier är troligtvis mycket ung 
och antalet företag på denna marknad kommer med största sannolikhet bli många fler. 
Därmed kan vidare förståelse för entreprenörskap på internet och motivationen till 
detta ge en vidare förståelse för den kommande utvecklingen. Ur en 
regeringssynpunkt bör dessa assistera med bidragsmöjligheter eller skattelättnader för 
fortsatt innovation och reglering av tekniker för illegal verksamhet bör inte gå till 
kostnad för det legala.  
  

Nyckelord: Internet-entreprenörskap, motivation, planering, kontroll, internet, 
entreprenörskap, driv. 
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Abstract	  
Title: An empirical study of entrepreneurs – incentives and motivations of internet 
entrepreneurs  
Seminar date: 
Subject/Cource: Bachelor thesis/FEKH95 
Author: Boman Andreas, Hofman-Bang Gustaf, Hylin Petter 
Supervisor: Ahlstrom-Soderling Ragnar 
   
Purpose: Earlier studies and research in entrepreneurship and motivation have 
viewed entrepreneurs as a homogeneous group with similar factors of motivation, 
with no direct distinction given to type of market served by the entrepreneur. The 
research has given rise to a wide array of models designed to describe the sources of 
motivation the entrepreneur may have. In studies of entrepreneurs active on the 
Internet, however, these models fail to fully describe the factors influencing their 
particular motivations. This we believe stems from the fact that the overall conditions 
faced by the Internet-entrepreneur are different from those faced by the traditional 
entrepreneur. The purpose of this paper is to determine whether there are aspects of 
internet- entrepreneurship that create unique factors of motivation, and thus can not be 
studied in traditional entrepreneurs. By studying a number of entrepreneurs with 
diverse backgrounds but with long and proven experience in the respective forms of 
entrepreneurship, the authors wish to shed light on motivational factors which may be 
unique to Internet-entrepreneurs. 
 
Method: The authors have used both a descriptive and exploratory approach to 
generate an accurate result. A qualitative study with expert interviews are the basis of 
the empirical material, which is used as a primary source of information in the paper. 
 
Results and conclusion: The authors have found that individual and personal factors 
cannot fully describe the base of motivation in Internet-entrepreneurs. On the 
contrary, a substantial amount of the motivation found in Internet-entrepreneurs stems 
from the conditions set by the internet market.  
 
Suggestions for further research: Further research should, according to the authors, 
include studies of the specific environmental factors that affect the Internet-
entrepreneur. The market for internet-based technologies is probably very young and 
the number of firms in this market will almost certainly rise. Thus, further 
understanding of internet-entrepreneurship and the motivations therein can give a 
broader understanding of future developments. From a governmental point of view, 
one should assist with funding opportunities and tax incentives for continued 
innovation. Furthermore, regulations on illegal activities should not affect the 
development of legal activities.  
  
Keywords: Internet entrepreneurship, motivation, planning, control, internet, 
entrepreneurship, drive 
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Förord	  
Vi vill först och främst tacka individerna vi fick möjligheten att intervjua och som tog 
sig tid till att utförligt förklara sina tankar och idéer inom entreprenörskap. Detta gav 
oss den praktiska information som krävdes för att vår uppsats skulle mynna ut i en 
analys av expertutlåtanden inom området. Ni gav oss en insikt utanför våra egna och 
utan Er hjälp hade denna uppsats inte blivit den samma. 

  
Vi vill även se till de tidigare årens studier och lärarna som gett oss den kunskap vi 
kunnat ta till oss och använda oss utav. Utan denna kunskap vi skaffat oss hade detta 
arbetet inte haft möjligheten till samma åsikter och synpunkter som utgjort grund och 
botten till resultatet. Därför vill vi även passa på att tacka Lunds Universitet som gett 
oss denna möjlighet och utrymme för ny kunskap. 

  
Under våra år på Lunds universitet har vi haft möjligheten att skaffa oss kunskap 
inom diverse områden inom ekonomi. Detta har gällt nationalekonomi såsom 
företagsekonomi vilket har gett oss en förståelse för marknader vi tidigare inte hade 
möjligheten att analysera. Innan denna uppsats hade vi även möjligheten att läsa en 
kurs vid namn ”Entrepreneurship and innovation”, vilket gav oss ännu mer att gå på 
samt gjorde oss ännu mer intresserade av att skriva denna uppsats. Detta då 
inriktningen gällande internet är någonting som vuxit lavinartat under vår uppväxt och 
som alla påverkas av var dag. 

  
Lund 2012-05-12 
  
  
  
Andreas Boman                                  
  
_____________________________ 
  
  
Gustaf Hofman-Bang              
  
_____________________________ 
  
  
Petter Hylin 
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1.0	  Introduktion	  
I denna del kommer problemdiskussionen bakom uppsatsen att presenteras. Vi 
kommer att förklara syftet med uppsatsen och därtill definitioner, samt vilka 
avgränsningar som gjorts. Uppsatsens frågeställning skapas utifrån 
problemdiskussionen samt syftet. Därefter kommer uppsatsens disposition att 
redogöras. 

1.1	  Problemformulering/bakgrund	  
Ämnet entreprenörskap utgör idag grunden i vår förståelse för skapandet av nya 
företag och innovativa, revolutionerande produkter. Entreprenörskap är tätt besläktat 
med innovation och utgör en drivande kraft för teknisk utveckling i världen. 
Entreprenörskap utgör även en mycket viktig ekonomisk faktor för samhället, där 
entreprenörer, genom deras företag skapar arbete och inkomst för stora mängder 
människor. Ur en ekonomisk synpunkt utgör entreprenörskap således en mycket 
viktig faktor för ett lands ekonomi där det bidrar med så mycket mer än bara 
innovativa produkter och tjänster. Entreprenörskap kan definieras på många olika sätt 
och det finns idag ingen direkt definition av begreppet. En av anledningarna till detta 
är huruvida man bör räkna med innovation som en kritisk del av entreprenörskap, det 
vill säga att de produkter och tjänster som introduceras måste inneha en innovativ 
karaktär.  
 
Vi som författare anser att det inte bör finnas något krav på innovation där den som 
startar och driver ett företag som skapar ökad effektivitet och nytta är, per definition, 
en entreprenör och bedriver således entreprenörskap.  
 
Stora delar av den forskning som bedrivits i ämnet och som fortfarande bedrivs 
bygger på att klargöra vilka faktorer som påverkar människors beslut att gå från att ha 
en idé om någonting, till att faktiskt realisera den i form av entreprenörskap. Med 
större kunskap och förståelse för detta är förhoppningen att kunna hitta och generera 
fler entreprenörer som alla kan bidra till ekonomisk välfärd och teknisk utveckling i 
samhället. Den tidiga forskningen inom motivationsfaktorer för entreprenörskap 
utgick från antagandet att entreprenörer sannolikt besitter ett antal specifika 
personliga attribut, till skillnad från icke-entreprenörer som inte antas besitta samma 
attribut (Carter, Jones- Evans, 2006 s. 159). Denna forskning kom så småningom till 
insikten att entreprenörer i regel besitter en stor mängd attribut men att alla inte 
delades mellan olika entreprenörer. Man började därmed komma till insikten att 
många av attributen en entreprenör besitter har uppkommit som en följd av de 
situationella förutsättningar som personen utsatts för. Detta gav upphov till vad som 
kommit att kallas för “(The) fundamental attribution error” vilket innebär att man 
ofta associerar en entreprenörs framgång med dennes personlighet och karaktär 
snarare än att se till vilka situationella förutsättningar som kan ha bidragit till 
entreprenörens framgång. Omgivningens möjligheter och struktur menade man 
således vara av stor vikt för de attribut som entreprenören utvecklar och förädlar. 
 
Utifrån denna grund kom forskningen att utvecklas vidare där beteendevetenskap 
kommit att ha en central roll. Inom denna forskning lägger man vikten vid de 
kognitiva aspekter som kan tänkas vara de drivande krafterna bakom entreprenörens 
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beteende (Baron, 2004; Baum och Locke, 2004; Baum et al., 1998). Ur detta 
perspektiv analyseras sedan hur olika beteendemönster kan betraktas som en 
motiverande faktor vid uppkomsten av entreprenörskap. Då beteende visats vara 
starkt beroende av omgivningen har även denna viktiga aspekt tagits i beaktning. 
Genom nogrann studering av den omgivning personer befinner sig inom kan man 
skapa sig en bild av hur omgivningen påverkat beteendet, och således uppkomsten av 
entreprenörskap (Carter, Jones- Evans, 2006 s. 153). Bandura (1982) och senare Deci 
(1992) menar att beteendemönster formas genom två psykologiska processer. I den 
första processen skapas beteende utifrån personens val och anpassning till den 
omgivning som personen finner stämma överens med hur personen vill att sin 
omgivning ska vara. Därefter kommer personen sannolikt att knyta sig till de personer 
vars preferenser gällande omgivning och andra intressen stämmer överens. På så sätt 
skapas ett beteendemönster som hos vissa innebär att entreprenörskap lättare uppstår. 
Man menar således att ett beteende som kan ge upphov till entreprenörskap till stor 
del bygger på sociala processer som i sin tur aktiverar de attribut som krävs för att 
bilda entreprenörskap. Utvecklingen inom detta område har på senare tid kommit att 
innefatta allt mer komplexa kognitiva modeller i hopp om att bättre förklara den 
komplexa natur som utgör entreprenöriella beteenden och motivationer. 
 
Med denna bakgrund har vi valt att fokusera på en idag fundamental teknik som 
revolutionerat entreprenörskap i den bemärkelsen att för de som vill utöva det, är idag 
möjligheterna och vägarna till potentiell framgång betydligt större och snabbare. Det 
har med internet som underliggande teknik skapats helt nya marknader för produkter 
och tjänster. Dessa nya marknader har till stor del skapats av entreprenörer som 
lyckats hitta digitala behov och skapat en produkt för att mätta det. Denna teknik har 
över tiden skarpt förändrat synen på svårighetsgraden samt snabbheten med att starta 
ett eget företag. Avsikten med denna uppsats är att studera de drivkrafter som 
föranleder entreprenörskap, för att sedan utröna om det finns skillnader mellan 
entreprenörer som är beroende av internet som grundläggande teknik för deras 
produkt, och de som inte är det. Genom en rad kvalitativa intervjuer av dels de vi valt 
att kalla “internet-entreprenörer” samt “traditionella entreprenörer” bör vi kunna 
utröna vilka faktorer som agerat motiverande för respektive person. En sedermera 
analys av detta bör kunna ge svar på om det går att utröna tendenser och specifika 
aspekter som kan urskiljas vara unika hos någon av grupperna. Denna bakgrund har 
lett oss till vår frågeställning: 
 
“Vilka drivkrafter och motivationsfaktorer föranleder entreprenörskap på internet 
och skiljer sig dessa från traditionella entreprenörer?” 

1.2	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att avgöra om det finns unika drivkrafter och 
motivationsfaktorer för de entreprenörer som driver sin verksamhet på internet. 
Värdet med detta ligger i att skapa en bättre förståelse för hur internet påverkar 
blivande entreprenörer samt hur de eventuellt motiverande faktorerna kan förstärkas i 
hopp om att generera fler entreprenörer som kan bidra till ekonomisk välfärd och fler 
jobb. Vidare kan sådan kunskap även användas för att bilda en uppfattning av hur 
internet och närliggande tekniker kan komma att utvecklas i framtiden och framförallt 
vilken effekt på entreprenörskap denna utveckling kan få.  
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1.3	  Avgränsningar	  
Som vi tidigare sett så har forskningen inom motivationsfaktorer för entreprenörskap 
pågått under en längre tid och har under åren förändrats för att ge bättre förklaringar. 
Eftersom stora delar av denna forskning kretsar kring situationella och 
omgivningsmässiga aspekter som grund för motivation har det förefallit naturligt att 
forskningen omformats och vidareutvecklats. Med detta sagt har ingen entydig 
förklaring hittats till uppkomsten av entreprenörskap utan mycket tyder på att 
drivkrafter till stor del är individuella samt föränderliga. Dock har forskare utrönat 
skillnader mellan olika branscher, varför vi i denna uppsats valt att fokusera på 
internet-baserat entreprenörskap vilket står i förhållande till icke internet-baserat 
entreprenörskap. Vi kommer i uppsatsen att använda beteckningen internet-
entreprenör samt traditionell entreprenör där:   
 

• Internet-entreprenören bygger sin verksamhet på internet och även om delar 
av verksamheten sker i fysisk form betraktar vi de företag vars grundidé inte 
hade varit möjlig utan internet, som internet-entreprenörer.  

• Traditionella entreprenören bygger sin verksamhet på en produkt/tjänst som 
inte är i behov av internet för att realiseras. 

 
Tidigare forskning har fokuserat på motivationsfaktorer utan direkt hänsyn till 
branschtillhörighet eller liknande, alltså ser man på entreprenörer som en homogen 
grupp. Problemet med detta i förhållande till denna uppsats är att den teoretiska grund 
vi använder oss av bygger på antagandet, att motivationsfaktorerna är desamma, 
oavsett om personen är beroende av internet eller ej. Därför har vi valt att skapa 
distinktionen mellan de vi kallar internet-entreprenörer och traditionella 
entreprenörer, inte för att de nödvändigtvis är olika i den teoretiska definitionen av en 
entreprenör, utan istället för att de är olika, och kan tänkas ha varierande 
motivationsfaktorer, till följd av deras idéer, vilket i detta fall är idéer som kräver 
internet som en fundamental teknik, och de som inte kräver det. Därmed jämför vi de 
båda grupperna först genom att studera deras motivation utifrån den teoretiska grund 
vi valt att använda, för att sedan eventuellt identifiera faktorer som kan tänkas vara 
unika för respektive grupp, dock med större fokus på de vi kallar internet-
entreprenörer.  

1.4	  Disposition	  
Uppsatsen är uppbyggd i avsnitt och inleds med en introduktion samt bakgrund som 
avser att ge läsaren en förståelse för vårt val av inriktning samt ge en kortare historisk 
beskrivning av forskningen inom motivation och entreprenörskap. Efter inledningen 
presenterar vi den metod vi valt för vår empiriska undersökning. Vi kommer därefter 
att presentera de teorier som vi anser vara mest relevanta i förhållande till vårt syfte 
och frågeställning. Därefter följer det empiriska avsnittet vilket innehåller resultaten 
från de intervjuer vi haft med ett antal entreprenörer. Vi kommer sedan i analysen 
som efterföljer att studera svaren vi fått i vår undersökning samt se hur dessa förhåller 
sig till de teorier som tidigare presenterats. Därefter följer ett avslutande avsnitt inom 
vilket våra slutsatser presenteras och som efterföljs av referenser. 
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2.0	  Metod	  
Inom detta kapitel kommer vi att förklara hur vi har arbetat och gått tillväga med 
uppsatsen. Syftet är att påvisa vilka arbetssätt vi använt oss av under studien, hur vi 
tänkte inför intervjuerna, hur vi har samlat in data samt varför vi valt en kvalitativ 
empirisk metod.  

2.1	  Val	  av	  metod	  
Vid en undersökning eller vid arbete med ett vetenskapligt problem kan man använda 
sig av ett flertal olika sätt för att samla information. Det finns i regel två angreppssätt 
till insamling av empirisk data, kvantitativt eller kvalitativt (Jacobsen, 2002). En 
kvalitativ metod är flexibel i den bemärkelsen att man kan utvinna detaljerad 
information från källor med stor insikt i ämnet. På så sett kan subjektiva åsikter och 
handlingar bättre speglas i förhållande till en kvantitativ metod som ger en objektiv 
beskrivning av åsikter hos en större population. Den empiriska data som samlats till 
denna uppsats bygger på en kvalitativ metod då vår frågeställning kräver en insikt i 
hur entreprenörer valt att agera samt vilka åsikter de har kring sin egen motivation, 
något som återspeglas tydligare med en kvalitativ undersökningsmetod i förhållande 
till en kvantitativ. Datainsamlingen kan på så sätt anpassas till 
undersökningspersonernas verklighet och ger en god skildring av de tillfrågades 
individuella situation och erfarenhet (Jacobsen, 2002).  
 
Genom en kvalitativ metod anser vi att vi har en bättre chans att få fram känslor, 
tankar och värderingar gällande vad som drev eller driver undersökningspersonerna 
till entreprenörskap och vad som motiverar dem. Friheten i metoden ger individen 
möjligheten att öppet delge information om den verklighet som personen verkar och 
verkat inom (Jacobsen, 2002). Utifrån detta kan vi säga att vår undersökning kommer 
vara av deskriptiv sort, och därmed beskriver ett möjligt motiv till skapande och 
förändring (Magne Holme; Krohn Solvang, 1997). 

2.2	  Insamling	  av	  litteratur	  
Det största problemet som vi ställdes inför och snabbt insåg med detta arbete var 
bristen på pålitliga källor angående hur internet kan ha en effekt på entreprenöriell 
motivation. Trots detta har vi lyckats hitta ett fåtal källor som beskriver 
entreprenörskap på internet och hur detta skiljer sig från andra former av 
entreprenörskap. Dock ansåg vi att detta inte skulle vara tillräckligt för att basera vår 
analys på. Därför har vi även baserat våra slutsatser på det empiriska material vi 
samlat genom intervjuer med personer som faller under våra respektive definitioner 
av entreprenörer. Insamlingen och sökning av litteratur har till stor del skett genom 
Google Scholar vilket är en beprövad sökmotor för akademiska artiklar och texter. 
Anledningen till detta beror på att stora delar av den tillgängliga litteraturen i ämnet är 
svår att införskaffa från ett bibliotek eller liknande, framförallt eftersom mycket av 
framstegen inom ämnet görs i form av akademiska artiklar i diverse tidsskrifter. 
Litteratur på svenska har i stora delar varit begränsad, och vi har huvudsakligen 
använt oss av engelska texter och internationella källor. Vi har vid beskrivning av 
grundläggande teori använt oss av kurslitteraturen från FEKH90 - Business 
Administration: Entrepreneurship and Innovation Management. Vidare har vi i 
mindre utsträckning använt oss av lovisa.lub.lu.se vid sökning efter artiklar och andra 
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källor som inte varit tillgängliga genom tidigare nämnda sätt.  

2.3	  Insamling	  av	  empirisk	  data	  
Tillvägagångssättet för insamlingen av empirisk data är alltid viktigt då utformningen 
av frågor ger oss möjligheten att påverka användbarheten och syftet med den 
insamlade informationen. Insamling av data kan som ovan nämnt delas upp i 
kvalitativa och kvantitativa metoder där en kvantitativ metod i regel används vid 
statistiska analyser. En kvalitativ metod påvisar istället forskarens uppfattning av 
information, exempelvis en tolkning av sociala sammanhang, som ofta inte kan eller 
bör omvandlas till siffror (Holter, 1982) (Magne Holme; Krohn Solvang, 1997) 
 
Några utmärkande drag för en kvalitativ metod är: 
• Riklig information om få undersökningsenheter: går på djupet 
• Intresseras av det säregna, det unika eller eventuellt avvikande 
 
En kvantitativ metods utmärkande drag kan bestå av: 
• Ringa information om ett stort antal undersökningsenheter: går på bredden. 
• Forskaren agerar som observatör. Variationen för variabler kan manipuleras fram. 
 
Den kvalitativa data vi använder oss av har en styrka i att den visar en totalsituation 
och därmed en starkare helhetsbild och ökad förståelse för sammanhanget (Magne 
Holme; Krohn Solvang, 1997). Vi valde därför att utgå från ett mindre antal 
kvalitativa intervjuer då vi ansåg att en kvantitativ undersökningsmetod inte skulle 
kunna ge oss den inblick vi behövde för att kunna skapa en tillräckligt stark empirisk 
bas att grundlägga våra slutsatser på. ”Kvalitativa metoder syftar till att fånga 
egenarten hos den enskilda enheten och dennes speciella livssituation” (Magne 
Holme; Krohn Solvang, 1997). Under vår undersökning valde vi att standardisera ett 
antal frågor men trots detta hålla dem öppna. Därmed kom en diskussion ofta fram 
utifrån frågorna vilket gav oss tydlig och av den tillfrågade genomtänkt information. 
Vi försökte formulera frågorna så att de kunde kopplas ihop med varandra så en 
jämförelse av svaren kunde vara möjlig (Andersson, 1994). Personerna vi intervjuade 
hade under intervjuerna möjligheten att använda sitt egna vokabulär och därmed visa 
egenskaper och karaktärsdrag. Det kvalitativa sättet ger en större möjlighet för oss att 
analysera svaren men samtidigt ett större ansvar att genom våra egna tidigare 
erfarenheter analysera vad som är användbart eller inte (Andersson, 1994). 
Intervjuerna har genomförts etappvis då vi efter den första rundan av intervjuer insåg 
att det fanns behov av fler frågor. Lyckligtvis var detta inga problem för våra 
intervjuobjekt som gladeligen besvarade fler frågor.  
 
De personliga intervjuerna har gett oss information om hur man som blivande 
entreprenör upplevt marknaden för produkt/tjänsteidéer på internet och den förändring 
som givit upphov till deras företag. Denna information skulle vara svårare att utröna 
genom ett kvantitativt tillvägagångssätt, exempelvis en enkätundersökning. Svaren vi 
skulle samlat vid en kvantitativ undersökning skulle inte heller varit lika effektiva att 
analysera då dessa ofta ger en statistisk bild och inte hur större förändringar påverkat 
möjligheterna inom specifika områden. Den kvantitativa undersökningen kunde ha 
använts vid mer simpla frågor som kan besvaras med ja eller nej alternativ, eller vid 
en gradering, vilket hade kunnat vara till användning om vi undersökt mer generella 
aspekter. Vi valde alltså att gå in i fallet på djupet istället för bredden (Andersson, 
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1994, s. 75). 

2.3.2	  Fördelar	  och	  nackdelar	  med	  kvalitativ	  analys	  
Den kvalitativa analysen är bunden till realiteten och anses kunna hantera sociala 
situationer då den är analyserad och presenterad genom en individ på ett ingående 
sätt. Frågorna som ställs och svaren som objektet får ta del av är genomsyrat av det 
sociala livet och därmed verkligheten. I en kvalitativ undersökning finns det inte alltid 
ett enkelt svar då det beror på forskarens tidigare erfarenhet, tankar samt metoder. 
Alltså, även om tillvägagångssätten forskaren skaffar sin information genom kan vara 
de samma, varierar resultaten (Magne Holme; Krohn Solvang, 1997). Det finns även 
nackdelar med denna form av analys och en risk är att informationen som 
införskaffats inte används till fullo eller att man endast ser till delar man är bekant 
med. Vi har därmed försökt att följa linjer som diverse teorier anser vara väsentliga 
för att inte missa någonting av vikt (Andersson, 1994). 

2.4	  Tillförlitlighet	  
Genom att hålla en fri diskussion kan analysen av svaren ge en sämre tillförlitlighet 
än vid en kvantitativ analys där svaren kan omvandlas till statistiska mått. Detta kan 
på ett sätt ge tillförlitlighet genom att visa bilden av likgiltighet, eller inte, för 
samtliga undersökta (Andersson, 1994). Ett för oss mått av tillförlitlighet till våra 
intervjuobjekt är det faktum att majoriteten av dem har verkat som entreprenörer 
under större delen av deras liv samt på så sätt själva upplevt förändringarna i 
förutsättningar som skett i och med utvecklingen av internet. Dock ger det även en 
viss begränsning eftersom vi valt att i mindre utsträckning vända oss till nyblivna 
entreprenörer.  
  
Under intervjuerna kan dock vårt utgångsläge ha påverkats på grund av tidigare 
erfarenhet eller miljö. På grund av detta har vi försökt genomskåda våra egna frågor 
för att se om en potentiell vinkling kan förekomma. Genom rådslagning med andra 
som har en någorlunda insikt i ämnet är det vår förhoppning att frågorna är fria från 
vinkling som kan ha påverkat våra intervjuobjekts möjligheter till att svara helt och 
hållet utifrån deras perspektiv.  

2.5	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Oberoende av vilken sorts empiri som ska samlas in, bör denna vara: 
• Giltig och relevant – valid 
• Trovärdig och tillförlitlig – reliabel 
 
Empiri bör vara giltig och relevant på så sätt att det man mäter inom den empiriska 
studien är vad man verkligen önskar att mäta. Vidare bör det som mätts anses vara 
relevant för studien. En kvalitativ metod ställer krav på forskaren då de frågor som 
ställs måste av den tillfrågade anses vara relevanta. Det är av stor vikt att visa att det 
empiriska materialet påvisar validitet (Jacobsen, 2002). Under studien använde vi oss 
av intervjufrågor som kan kopplas till vår teori och vi hade även teorierna i 
bakhuvudet vid intervjuerna för att senare kunna koppla dessa till vår analys. Vid en 
kvalitativ metod är det viktigt att se till potentiella tolkningar som intervjuaren har, 
och att närheten mellan intervjuindividerna och intervjuare inte utgör problem genom 
förväntningar etc. (Magne Holme; Krohn Solvang, 1997). Under vår empiriska studie 
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anser vi att intervjuindividerna var uppriktiga i sina svar och inte vinklade sina svar 
på grund av förväntningar eller dylikt.  
 
Studien ska inte bara vara giltig och relevant, den ska även vara trovärdig och 
tillförlitlig. Studien ska alltså vara reliabel och måste vara möjlig att lita på. Den ska 
inte bara vara väl genomförd utan även på ett sätt som känns trovärdigt och ej 
innehålla mätfel (Andersson, 1994). För att få undersökningen tillförlitlig antecknade 
alla intervjuarna under intervjuns gång och jämförde efter det anteckningarna för att 
klargöra eventuella missuppfattningar.   

2.6	  Begränsningar	  och	  konsekvenser	  av	  dessa	  
De begränsningar uppsatsen haft utgörs av att intervjuerna är utförda via telefon och 
inte genom ett personligt möte med intervjupersonerna. Då vi utfört intervjuerna via 
telefon kan många positiva delar inom den personliga intervjun gå förlorade. 
Exempelvis kroppsspråk när personerna talar som man missar vid en telefonintervju 
(Andersson, 1994). Vi valde att använda oss av telefonintervjuer då majoriteten av 
individerna befann i Stockholm samt andra platser och anledningen till att vi inte 
begett oss till Stockholm för att hålla intervjun är på grund av tidsbrist samt den 
kostnad det innebär att åka dit samt att individerna ofta har ett fullspäckat schema 
med lite tid över för intervjuer. Här bör tilläggas att några av intervjuerna skedde 
under kvällstid och helg efter överenskommelse med den intervjuade. Vi ansåg 
därmed att telefonintervjuerna var ett tillräckligt starkt verktyg för att kunna utvinna 
svar på de ställda frågorna. 

2.7	  Bearbetning	  av	  den	  insamlade	  informationen	  
Efter att ha strukturerat och skrivit om intervjuerna såsom intervjuobjekten sa, började 
informationen de återgett att bearbetas. Var och en av intervjuerna bearbetades där 
idéer och tankar lyftes fram för att påvisa vad individen själv ansåg. Vad som 
framkom ifrån intervjuerna var inställning till motivation, intressen, yrkesliv, tidigare 
aktiviteter, inställning o.s.v. Utefter detta utfördes jämförelser mellan intervjuerna för 
att se ifall mönster fanns mellan de olika klassificeringarna och om specifika teman 
kom fram. Genom detta har vi kunnat utröna vad som sker i mångfalden och inte 
endast vad enstaka individer anser om diverse teman. Utefter granskningen av 
uttalandena ifrån de intervjuade, har vi sett till teorierna som använts för att koppla 
ifall dessa är passande eller ej. Vi har under uppsatsen sett till ett hermeneutiskt 
synsätt och därmed utgått ifrån egen förståelse när vi ser till intervjuobjekten. För att 
förstå dessa såg vi till vad för egna tankar och känslor vi fått under intervjuerna och 
vad vi ansåg att individerna förmedlade. Istället för att se till bit för bit under arbetet 
hade vi även för avsikt att se till arbetet på ett holistisk synsätt, det vill säga att se till 
helheten och inte till delarna. Detta för att få en bättre insikt. Inom hermeneutiken 
tolkas individen genom språk och handlingar och i en sådan modell kan forskaren 
använda sig utav sin livserfarenhet för att förstå och tolka världen och positionen 
intervjupersonen är aktiv inom.  

2.8	  Urval	  av	  intervjuobjekt	  
I enlighet med Jacobsen, 2002, har vi inför den empiriska datainsamlingen använt oss 
av de tre steg Jacobsen menar ingår i urvalsprocessen av intervjuobjekt inför en öppen 
intervju. Det första steget inom denna process innebär att man bör skaffa en överblick 
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av alla som man skulle vilja undersöka ifall det fanns obegränsat med tid, 
analysmöjligheter och pengar för att få en fullständig överblick av alla man vill 
undersöka. Därefter följer processens andra steg inom vilket den intressanta 
populationen delas in undergrupper, exempelvis deras inriktning inom en viss typ av 
verksamhet. Det finns här en risk att undergrupperna blir för breda och därför innebär 
det tredje steget en avgränsning av kriterierna för de utvalda intervjupersonerna 
(Jacobsen, 2002). 
 
I vår urvalsprocess var det i första hand viktigt att urskilja de tilltänkta 
intervjuobjekten utifrån deras tillhörighet enligt våra definitioner av traditionella och 
internet-entreprenörer. Då respektive persons företag och produkter kan skilja sig 
markant inom båda grupperna valde vi för respektive grupp ut personer med 
varierande “storlek” på sina företag samt erfarenhet i branschen. Utifrån den 
bakgrund, frågeställning samt teoretiska grund valde vi att utforma ett antal kriterier 
som måste uppfyllas av varje intervjuobjekt:  
 

1. Personen måste vara aktiv i Sverige 
2. Personen skall ha bedrivit eller bedriver en entreprenöriell verksamhet 
3. Han/hon skall vara en enligt vår definition traditionell entreprenör alt. internet-

entreprenör 
4. Personen skall lång och bred erfarenhet av branschen 

 
Vid urvalet insåg vi dock att vi kom att behöva en insyn från någon som är relativt ny 
inom området entreprenörskap. Detta eftersom internet och entreprenörskap sett 
relativt stora förändringar de senaste 10 åren och därmed ansåg vi att det skulle vara 
givande med ung entreprenör.     
      
De individer vi valde att intervjua utifrån dessa kriterier var: 
 
Henrik Sundewall 
Niclas Grunewald 
Johan Edfeldt 
Tom Noble 
Lars Weiss 
Mats Dahlgren 
Eva Regårdh 
 
Individerna kommer härefter att hädanefter att refereras till deras efternamn i texten. 
 
Vilka dessa är samt varför de valts presenteras djupare inom empirin, se del 4.1 och 
4.2. 
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3.0	  Teori	  
Detta kapitel kommer att ta upp relevanta teorier inom ämnet entreprenörskap med 
inriktning på motivation. Teorin som presenteras kommer även vara grunden till vad 
vi använder oss av vid analysen tillsammans med de empiriska studierna. Till en 
början ska läsaren bli bekant med entreprenören och dess definitioner för att sedan 
övergå till teorier angående motivation inom entreprenörskap. 

3.1	  Motivation	  och	  Entreprenörskap	  
Forskning kring vad som driver personer till entreprenörskap har pågått under en 
längre tid. Trots denna breda kunskap och förståelse för vilka motivationsfaktorer 
som bidrar har stora delar av den tidiga forskningen varit suggestiv snarare än 
avgörande (Shane et. al, 2003), men det är ändå av vikt att förstå utvecklingen inom 
denna forskning då mycket av nutidens teorier och forskning är vidareutvecklingar av 
tidigare studier. Vi kommer därför att ge en beskrivning av de mest inflytelserika 
delarna av forskningen.  
 
Prestationsbehov (Need for achievement) 
Mycket av den tidiga forskningen bygger på de personliga attribut som kan hänföras 
en entreprenör samt hur dessa attribut delas mellan olika entreprenörer. Inom denna 
forskning har entreprenörens prestationsbehov lyfts fram som en viktig del i 
motivationen hos entreprenören. McClelland (1961) hävdar exempelvis att personer 
med högre prestationsbehov än andra gärna antar aktiviteter som innebär en hög nivå 
av individuellt ansvar, kräver individuella färdigheter och ansträngning, medför en 
måttlig nivå av risk samt inkluderar någon form av mått på prestationen. Vidare 
menar McClelland att entreprenöriella roller i regel innefattar dessa attribut, varför 
personer med hög grad av prestationsbehov generellt väljer entreprenöriella karriärer 
över traditionella jobb.  
 
Johnson (1990) genomförde en granskning av 23 tidigare studier från vilka han 
konstaterade att det finns en länk mellan prestationsbehov och entreprenöriella 
aktiviteter, därutöver att personer med ett högt prestationsbehov i större utsträckning 
var grundare av företag än andra personer. På senare tid har forskaren Miner et al. 
vidareutvecklat McClellands teorier genom att framställa prestationsbehovet som en 
del av ett mönster av faktorer som påverkar motivationen hos entreprenören. Man 
menar att motivation inte kan utrönas genom en ensam faktor, prestationsbehov, utan 
detta tillsammans med flera andra faktorer ligger till grund för entreprenörens 
motivation. Dessa faktorer är:  
 
1. Själv-prestation (Prestationsbehov) 
2. Risk-tagande 
3. Återkoppling av resultat 
4. Personlig innovation 
5. Planering inför framtiden 
 
Upprepade resultat har visat på att dessa faktorer har en konsekvent giltighet i det att 
entreprenörer som drivs av dessa motivationsfaktorer i regel genererar bättre resultat i 
termer av tillväxt i företaget, pengar, säkerhet och välmående i förhållande till andra 
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som drivs av andra faktorer (Miner et al., 1989; Miner et al., 1992; Miner et al., 
1994). Prestationsbehovet som en motivationsfaktor för entreprenörskap är således 
mycket viktig i förklarandet av uppkomsten till entreprenörskap.  
 
Riskbenägenhet (Risk-taking Propensity) 
Nästa personattribut som lyfts fram i forskningen är det som anger en persons 
riskbenägenhet. Här lade Atkinson (1957) grunden genom att hävda att personer med 
högt prestationsbehov bör föredra aktiviteter som innebär en måttlig risk då sådana 
aktiviteter troligtvis upplevs som en utmaning, men ändå inom räckhåll för att kunna 
avklaras. Därtill hör dock hans slutsatser till att personer med starka motiv för att 
undvika misslyckanden i regel undviker aktiviteter som medför denna måttliga eller 
höga risk. Dessa personer dras således till aktiviteter med låg risk, och därmed bättre 
möjligheter till framgång i förhållande till aktiviteter som medför extrem risk och är 
mycket svåra att klara av, där personen istället kan peka på att uppgiften i sig är för 
svår, istället för att peka ut de brister hos personen som lett till åtagandets 
misslyckande. Även inom detta område har McClelland (1961) påvisat att personer 
som har ett högt prestationsbehov, ofta har en måttlig eller hög benägenhet till risk, 
vilket är av vikt då entreprenörskap många gånger handlar om att agera i situationer 
av osäkerhet. Dock har även ett flertal studier gjorts som motbevisar dessa tidigare 
slutsatser. Low och McMillan (1988) drar exempelvis i sin kvantitativa studie 
slutsatsen att företagsgrundare inte skiljer sig i någon större utsträckning vad gäller 
riskbenägenhet, jämfört med personer i chefspositioner. Vad gäller personers 
benägenhet till risk vid jämförelser mellan företagsgrundare (entreprenörer) och 
personer i chefspositioner har inga tidigare slutsatser dragits som skulle peka på att 
entreprenörer är mer benägna till risk. Dock har få studier inkluderat en tydlig 
identifiering om huruvida entreprenörerna som studerats faktiskt varit riskbenägna 
eller inte, och ej heller till vilken grad, det vill säga om entreprenörens aktivitet 
kunnat identifieras som mer eller mindre riskfylld. Det är således svårt att utröna 
huruvida riskbenägenhet kan fungera som en motivationsfaktor för entreprenörskap, 
men det föreslås dock att en persons värdering av sin egen effektivitet, dess upplevda 
själveffektivitet kan vara en faktor som inverkar vid studier av riskbenägenhet. På 
detta område har Kahneman och Tversky (1979) baserat sin bok Prospect Theory där 
man hävdar att en persons villighet att acceptera risk bestäms hur personen upplever 
sina egna förmågor i situationen. Personer kommer därför att vara risk-aversa i 
situationer de upplever som svåra och ogenomförbara (baserat på deras upplevda 
förmåga), och sedermera vara risk-sökande i situationer de upplever som lätta och 
enkelt genomförbara. Vidare menar Heath och Tversky (1991) helt enkelt att personer 
tar betydligt högre risker i situationer där de upplever sig själva som kompetenta.  
Ännu en studie som motbevisar idén om att entreprenörer skulle vara mer riskbenägna 
än andra utgörs av Mullins och Forlani (2005) där man bad 75 erfarna entreprenörer 
värdera risken för och sedan välja ett av två olika fiktiva företag. Det ena företaget 
presenterade en möjlighet till hög avkastning under en möjligen kortare period 
(förknippat med hög risk), och det andra med en jämnare avkastning över en längre 
tid (lägre risk). Ur studien fann man att en majoritet av de tillfrågade föredrog det 
mindre riskfyllda alternativet. Riskbenägenhet har således bevisats vara en mindre 
lämplig faktor för entreprenöriell motivation då det inte kan kopplas till entreprenörer 
i helhet utan snarare till specifika personligheter.   
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Locus of Control 
Det nästkommande attributet är svårt att översätta till svenska då ingen konkret 
översättning skulle behålla innebörden av orden, varvid “Locus of control” får bestå i 
engelsk form. Attributet syftar på den tro en person kan ha, att dess handlingar aktivt 
påverkar utfallet i en situation. De personer som har en extern locus of control tror att 
utfallet i en given situation inte kan påverkas genom deras egna handlingar. De med 
en intern locus of control tror å andra sidan att deras handlingar aktivt kan påverka 
utfallet (Rotter, 1966). Vidare menar Rotter (1966) att personer med en hög grad av 
intern locus of control i regel söker en position där deras ansträngningar har en direkt 
effekt på resultatet. 
 
Shapero (1977) hävdar att entreprenörer i större utsträckning än icke-entreprenörer 
besitter detta attribut i en studie där man jämförde företagsgrundare med personer i 
andra yrken. Nog för att man kan dra slutsatser gällande detta attribut i jämförelser 
mellan entreprenörer och icke-entreprenörer, men det är svårare att påvisa skillnader 
mellan entreprenörer och personer i chefspositioner vilket framgår i Brockhaus’ 
(1982) studie, där han fann att skillnaderna i intern locus of control mellan de båda 
grupperna är obefintlig. Vidare fann även Begley (1995) samt Begley och Boyd 
(1987) att måttet av intern locus of control är densamma vad gäller entreprenörer 
jämfört med chefer. Det är således tvetydigt om huruvida locus of control kan 
betraktas som en motivationsfaktor då tidigare resultat varit motsägelsefulla.  
 
Själveffektivitet (Self-Efficacy) 
Som vi tidigare nämnt kan en persons upplevda själveffektivitet även fungera som en 
motivationsfaktor. Detta kan och har jämförts med det som i viss litteratur benämns 
som över-optimism. Bandura (1997) beskriver detta attribut som den tro en person har 
till sin egen förmåga att samla och implementera de personliga resurser, förmågor och 
kompetenser som krävs för att uppnå ett visst mått av framgång. Olika mått av 
själveffektivitet har visat sig kunna påvisa varför det ibland råder skillnader mellan 
personer, vars förmågor är desamma, ändå uppvisar olika resultat i utförandet av en 
specifik uppgift. En person med en stark känsla av själveffektivitet upplevs ofta som 
en med ett starkt självförtroende inför en uppgift. När denne utövar en större 
ansträngning försöker man att överkomma hinder och på andra sätt genom tron på sig 
själv att utföra en uppgift på bästa möjliga sätt (Shane et al., 2003). Själveffektivitet 
har således i förhållande till några av de andra attributen stor vikt för motivation inom 
entreprenörskap, då tron att man kan genomföra en uppgift genererar bättre resultat än 
de som tvekar på sin förmåga att genomföra den.  
 
Självständighet (Independence, Desire for autonomy) 
Nästa attribut utgörs av självständighet vilket innebär personens driv till att använda 
sitt eget omdöme och förmågor till att skapa en situation där man själv ansvarar för 
sina egna framgångar. I en studie av kvinnliga entreprenörer fann Hirsch (1985) att en 
gemensam faktor till motivation för dessa var just att uppnå självständighet vad gäller 
sin egen inkomst, känsla av frihet samt att vara mer eller mindre oberoende av andra 
för att uppnå dessa mål. Entreprenörer har påvisats ha ett starkt behov av 
självständighet och upplever ofta externa kontrollerande krafter som hotfulla och 
negativa (Sexton och Bowman-Upton, 1985; Smith, 1967). I två andra studier som 
genomförts med avsikt att härleda graden av självständighet hos 60 respektive 63 
entreprenörer fann man att dessa hade en betydligt högre grad av självständighet i 
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förhållande till icke-entreprenörer (Hornaday och Aboud, 1973; Aldridge, 1997). 
Viljan hos många entreprenörer att bli självständiga utgör en mycket viktig 
motivationsfaktor.  
 
Vision 
En vision är en idé om hur en tillvaro kan komma att vara och se ut i framtiden. Detta 
kan vara en personlig tillvaro eller en tillvaro inom ett företag eller liknande. Inom 
entreprenörskap är det en personlig tolkning av hur en möjlighet kan utnyttjas och att 
från en idé komma till ett utförande (Shane et. al. 2003). Denna vision är vad en 
individ genom kreativitet funnit inom, eller omkring sig, och har för avsikt att 
genomföra (Locke, 2000b). Det kan vara svårt att säga exakt vad visionen är då denna 
förändras och speglas till individen som har den. Det vill säga att en individ kan ha en 
annan vision än en annan och till det ha funnit denna vision på helt olika sätt. Vad 
som är utav vikt när det kommer till visionen är att den kan påverka hur en 
entreprenör tänker och planerar på så sätt att man kan se långt in i framtiden eller ha 
en extrem vision jämför med andra. Vissa menar till och med att entreprenörer med en 
stark vision inför framtiden har möjligheten att lyckas bättre än andra utan vision då 
det finns en annan strävan för att planera inför just framtiden (Kaufmann 
Foundation)(Marty Zwilling).  
 
Driv & Passion (Drive) 
Att inneha driv innebär en persons förmåga att genom ansträngning uppnå det man 
vill ha uppnått, kort sagt viljan att få något genomfört. Detta innefattar alla delar som 
ingår vid uppkomsten av ett företag, alltså drivet till att från början tänka sig till en idé 
och sedermera drivet som för idén till verklighet. Ett sådant driv innebär även inte 
sällan att personen är villig att anstränga sig under en längre tid än vad någon annan 
skulle gjort, det vill säga att personen fortsätter att kämpa med sin idé, trots 
motgångar med förhoppningen att lyckas. Shane et al. har valt att indela driv i fyra 
aspekter: ambition, mål, energi och uthållighet där ambitionen en person har ofta 
speglar det mått av storhet, innovationskraft och förändringspotential den produkt 
eller tjänst man producerar har (Shane et al., 2003). Man menar vidare att ambitionen 
på detta sätt reflekteras i entreprenörens målsättningar, där högre mål innebär en 
starkare ambition. För att sedan uppnå dessa mål krävs i regel stora mängder energi (i 
form av ansträngningar för att nå de uppsatta målen) vilket, när det krävs över en 
längre period kan betecknas som uthållighet. Hur entreprenören kan vidhålla denna 
uthållighet förklaras bland annat genom de tidigare nämnda faktorerna 
själveffektivitet eller självförtroende i utförandet av uppgiften, men det kan även 
förklaras genom den sista motivationsfaktorn som följer nedan.   
 
Även om passion som motivationsfaktor i hög grad kan beskrivas utifrån 
prestationsbehov, själveffektivitet och driv finns det vissa aspekter inom denna 
motivationsfaktor som gör den unik. Med egoistisk passion syftar man på en persons 
passionerade, nästan själviska kärlek till sitt yrke eller verksamhet. Man brukar i 
Sverige tala om att någon “brinner” för något vilket fungerar som en god beskrivning 
av denna faktor. Trots att inga direkta studier gjorts för denna specifika faktor 
(troligen då den i stor utsträckning kan beskrivas utifrån de övriga faktorerna) menar 
Shane et al. att den ändå har en viktig roll i entreprenörskap då den beskriver 
personens kärlek till sitt jobb, att starta och bygga företag och att se dessa bli 
lönsamma och så vidare betyder för många entreprenörer mer än vad som kan 
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beskrivas utifrån prestationsbehov och andra faktorer, och kan således inte beskrivas 
på något enklare sätt än att kalla det för en kärlek till aktiviteterna (Shane et al., 
2003).   
Omgivningsmässiga omständigheter är även en viktig faktor för motivation, dels 
genom att som tidigare nämnts, kan möjligheter innebära olika värden för olika 
entreprenörer beroende på deras specifika individuella motivationsfaktorer, men 
också genom de makroekonomiska aspekter som influerar entreprenören. Dessa 
aspekter kan utgöras av de juridiska system som kontrollerar marknader, åldern och 
utvecklingsnivån på marknaden, tillgängligheten av kapital i ekonomin (och i 
synnerhet på den specifika marknaden) samt tillståndet i ekonomin och 
kapitalmarknader.  
 
Shane et al. menar vidare att motivationsfaktorerna kan ha varierande inverkan i de 
olika steg som leder fram till ett företags grundande. Det kan exempelvis vara så att 
några faktorer spelar större roll i den inledande processen, medan det vid ett senare 
tillfälle är en annan faktor som avgör entreprenörens agerande. Författarna menar 
ytterligare att även kognitiva faktorer har ett starkt inflytande genom hela processen 
där personens tidigare kunskap, förmågor och färdigheter ofta speglar personens mått 
av de övriga motivationsfaktorerna. Det krävs med andra ord ett visst mått av kunskap 
angående den marknad och de teknologier som existerar för att kunna lyckas. 
Kunskap kan visserligen hyras in, men detta endast till en viss grad, då det ändå 
kräver att entreprenören har grundläggande kunskap.  
 
Med grunden i dessa individuella motivationsfaktorer har författarna Shane, Locke 
och Collins (Shane et al., 2003) konstruerat en modell (Fig. 1) som avser att förklara 
den process som föranleder entreprenörskap utan någon direkt hänsyn till typ av 
entreprenör eller vilken bransch entreprenören är verksam inom. Enligt författarna 
påbörjas denna process genom identifieringen av en möjlighet, varvid idéer och 
strategier för hur möjligheten kan realiseras börjar formas, men framförallt har man 
skapat en bild av de viktigaste punkterna inom forskningen kring de 
motivationsfaktorer som påverkar entreprenören.  

Fig.1 ”Model of entrepreneurial motivation and entrepreneurship 
process”, Shane et. al 2003 
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3.2	  Internet	  och	  Entreprenörskap 
Vid utövande av entreprenörskap på internet är de variabler som påverkar personers 
handlande olika i förhållande till en traditionell entreprenör (Dheeriya, 2009). Baserat 
på Gartners (1985) modell över hur nya satsningar skapas, där författaren beskriver de 
faktorer som påverkar en traditionell entreprenör har Prakash L. Dheeriya utvecklat 
en liknande modell som avser att beskriva de variabler som är unika för internet-
entreprenören. Denna modell bygger på sambanden mellan de individuella, 
omgivningsmässiga, organisatoriska och processuella faktorer som utgör skapandet av 
nya internet-företag.  

 
Fig 2. ”Framework for Describing Online Entrepreneurship”, Prakash L. Dheeriya 

 
Individuella faktorer 
På en individuell nivå är ren teknisk kunskap om internet viktigt, men inte avgörande 
då flertalet av de olika tekniska lösningar en satsning kräver kan inhandlas från 
externa parter. En viktig faktor på denna nivå är den tekniska utveckling som sker på 
internet och möjligheten att utveckla nya teknologier och lösningar som kan fungera 
på internet och ge upphov till nya företag och produkter. Vidare menar Dheeriya att 
faktorer som för en traditionell entreprenör hade varit viktiga, såsom riskbenägenhet, 
ålder, tidigare arbetserfarenhet samt föräldrar som är entreprenörer möjligen inte har 
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samma betydelse för en internet-entreprenör. Därtill har personliga attribut såsom 
social kompetens, invandrarbakgrund samt geografisk plats avsevärt mindre betydelse 
när verksamheten drivs över internet och få sociala interaktioner utspelas, något som 
är mycket viktigt i en traditionell omgivning.  
 
Omgivningsmässiga faktorer 
För en internet-entreprenör ser de omgivningsmässiga förutsättningarna annorlunda ut 
i förhållande till de en traditionell entreprenör ställs inför, det vill säga 
förutsättningarna på internet. Här menar Dheeriya att aktiviteter som att säkra 
betalningstjänster, hur produkter säljs och utformningen av en online-butik är av stor 
vikt för internet-entreprenören, aktiviteter som tar en helt annan fattning för en 
traditionell entreprenör.  
Barriärerna för entry och exit på internet är minimala vilket innebär att entreprenörer 
enkelt och relativt snabbt kan ta sig in på en marknad, och även ta sig ur en marknad. 
Dock medför detta en hög grad av konkurrens vilket leder till att kreativiteten i 
utformningen av en online-butik och andra aspekter av försäljningen är viktig för att 
upprätthålla en position på marknaden. Dheeriya menar här att tidigare forskning om 
omgivningsmässiga variabler för entreprenörskap fokuserar på de vi kallar 
traditionella entreprenörer och ytterst lite forskning har gjorts kring de variabler som 
påverkar en internet-entreprenör.  
 
Organisatoriska faktorer 
Denna punkt är den som är mest likartad med en traditionell verksamhet där 
majoriteten av företag bland internet-entreprenörer utgörs av små, icke korporationer. 
I likhet med traditionella verksamheter är denna faktor föränderlig och med hög 
tillväxt ställs allt större krav på organisationen. Dheeriya menar här att internet-
företag är relativt svår värderade eftersom mycket av värdet ligger i vad han kallar 
“eyeballs-attracted” och “revenues generated”, d.v.s vilken bild av företaget 
allmänheten och den image man använder utåt. “Revenues generated” är dock mer 
jämförbar med traditionella verksamheter där omsättning och ekonomiska resultat är 
av stor vikt för värderingen av bolaget. Vidare menar Dheeriya att det inte är ovanligt 
att man som internet-entreprenör har en vilja att sälja hela eller delar företaget genom 
en börsintroducering, för att sedan arbeta vidare inom företaget som anställd 
alternativt att från en mer passiv position utöva inflytande i bolaget genom 
aktieinnehav, trots att andra personer än grundaren står för den större delen av de 
operativa beslut som görs.  
 
Processuella faktorer 
Gartner listar i sin modell en rad variabler som är viktiga för den traditionella 
entreprenören i processen som innebär skapandet av ett nytt företag. Dessa innefattar: 
möjlighetsidentifiering, insamling av nödvändiga resurser, 
marknadsföringsaktiviteter, produktion, byggandet av en organisation samt att 
entreprenören måste vara reaktiv gentemot förändringar i samhälle och stat. Flertalet 
av dessa variabler går enligt Prakash inte att applicera på en internet-entreprenör 
varför han låtit lägga till variabler såsom: att säkra betalningslösningar, 
sökmotoroptimering, säkerställning av integritet och säkerhet samt att skydda de 
tillgångar man har online (i form av skydd mot hackning, virus etc.). Processen av att 
starta en internet-baserad verksamhet är även tätt bunden till den hårdvara och 
mjukvara verksamheten är beroende av varför konstant uppdatering och underhåll av 
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dessa är kritisk.  
 
Som vi kan se så är skillnaderna mellan internet baserade verksamheter och icke-
internet baserade verksamheter många, möjligen inte i ren företagsstruktur men 
definitivt i de förutsättningar som verksamheterna ställs inför. Vi kommer i det 
empiriska avsnittet som följer att se hur entreprenörer själva ser på dessa skillnader 
och framförallt om och i så fall hur skillnaderna påverkat deras motivation.  
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4.0	  Empiri	  
Avsikten med den empiriska undersökningen är att få fram information som baseras 
på intervjuer istället för teorier. Med hjälp av de empiriska resultaten kan vi pröva de 
presenterade teorier i förhållande till den verklighet det empiriska materialet 
framställer. Avsnittet inleds med en presentation av de utvalda intervjuobjekten för att 
sedan övergå till en sammanställning av respektive intervju, med utgång i de 
teoretiska begrepp som använts för att beskriva de motivationsfaktorer som påverkar 
entreprenörer. 

4.1	  Presentation	  av	  intervjuobjekten	  

4.1.1	  Internet-‐entreprenörerna	  
Henrik Sundewall, grundare, VD och ägare av NetSelection Scandinavia AB - 
(25/12 - 11 & 11/2 - 12) 
Utexaminerad ekonom som efter sin utbildning påbörjade sin karriär som 
ekonomichef på IT-företaget ICL (International Computers Limited). Henrik blev 
sedermera rekryterad till MTG (Modern Times Group) som driver bland annat Viasat, 
TV3, TV6 och Sonet Film. Under denna tid sysslade Henrik med webbaserade och 
mobila tjänster samt var med och startade gratistidningen Metro tillsammans med den 
kända entreprenören Jan Stenbeck. På MTG var Henrik även med och utvecklade de 
första mobila televisionslösningar som gjorts möjliga i och med introduktionen av 
3G-teknik på mobilmarknaden. Henrik övergick sedan till att assistera online-
företagande och bistod då med utvärderingar för diverse investeringsorganisationer 
såsom Innovationsbron med mera. Henrik är sedan tre år tillbaka anställd på 
Swilkenbridge Company konsultbolag som assisterar deras kunder till ökad 
försäljning. Sundewall har varit insatt inom IT-branchen sedan han startade sin karriär 
och har stor kunskap inom IT, internet och innovation. Hans stora kunskap och 
erfarenhet inom företagande och innovation ger oss en tillförlitlig bild av de faktorer 
vi valt att undersöka gällande just entreprenörer över internet. Denna kunskap är 
enligt oss svårfunnen och någonting vi värderat högt i arbetet. 
 
Niclas Grunewald, Managing Director, Creo Media Group AB - (22/12 - 11 & 23/1 
- 12) 
Utexaminerad Journalist ifrån Journalisthögskolan i Stockholm. Journalist på både 
SvD och TV4 mellan 1990-2000 och har en historia som programledare och 
utrikeskorrespondent. Efter sin tid på TV4 blev Grunewald rekryterad till HOT vision 
som behandlade det nya området WebTV/nät-tv. Senare blev Grunewald VD och 
Sverigechef på World Television, vilket han fortsatte vara fram till 2009 då 
Grunewald valde att starta verksamheten Creo Media Group tillsammans med Lars 
Weiss och andra medarbetare från World Television. Grunewalds bakgrund som 
journalist ger en intressant vinkel till entreprenörskapet och introducerandet av webb-
tv är någonting som involverar innovation såsom entreprenörskap vilket kan förbättra 
vår bild av entreprenören och dess arbete. 
 
Johan Edfeldt, delägare och partner, Företagsbyggarna AB - (23/12 -11 & 5/2 - 12) 
Utexaminerad Civilekonom vid Uppsala Universitet. Edfeldt har arbetat med 
företagsutveckling sedan 1985 varav de första åtta åren med management buyouts 
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genom First San Francisco Holding och efter det inom internet och IT vilket gett 
honom kunskap inom området. Edfeldt har tidigare haft VD-poster vid bland annat 
Locnet och DataMedia. Han är även styrelseordförande i Hidden Entertainment samt 
ledamot i bland annat GroupSystems Inc. Probe A/S och TiFiC AB. Han är aktiv 
inom Venture Capital där investeringarna ligger främst inom media och internetbolag. 
Edfeldts arbete inom media och internetbolag som investerare ger en bild av en 
entreprenör både för honom själv men även som han ser andra entreprenörer och dess 
kvalitéer. Därmed vad som krävs av honom själv men även av andra inom denna 
bransch, vilket vi hoppas kan ge oss inomstående faktorer såsom utomstående enligt 
honom själv. 
 
Tom Noble, grundare av Happybeads.se - (30/12 - 11 & 25/1 - 12) 
Avslutar för tillfället sin utbildning i Ekonomi vid Uppsala Universitet. Tidigare 
anställd på Dustin.se och utöver det arbetar han på Marknad och 
Kommunikationsavdelningen på musikföretaget Spotify. Nobles eget företagande 
började med att han ville lära sig mer om företag och hur det var att driva en egen 
firma. Han tyckte att det verkade relativt lätt att starta upp en webbshop och tog helt 
enkelt tag i det hela. Till skillnad från tidigare personer vi intervjuat så är Noble 
betydligt yngre och har inte samma meriter eller erfarenhet. Trots sin unga ålder har 
han lyckats som entreprenör med internet som den viktigaste byggstenen i sin 
affärsuppbyggnad då möjligheten inte skulle finnas utan internets inflytande. Nobles 
unga företagande är någonting som är intressant i synpunkt för att se hur detta 
utvecklas för att se till framtida unga företagare. Även ifall företagande är någonting 
som gynnas till vardags eller ej. Att veta vad Noble anser om entreprenörskap tycker 
vi krävs för att inte bara se vad erfarna entreprenörer anser utan även unga. Detta för 
att få en rättvisande bild gällande flera parter. 

4.1.2	  Klassiska	  entreprenören	  
Lars Weiss, tidigare VD för TV4 - (10/2 - 12)  
Utbildad journalist med bakgrund inom utrikesfrågor från sin tid som nyhetsredaktör i 
Washington DC. Tidigare arbetsledare inom media och valde efter sin tid på Sveriges 
television och TV4 att inrikta sig på entreprenörskap inom start-ups samt som 
rådgivare och styrelseproffs. Lars Weiss har en lång karriär inom media, både som 
anställd och entreprenör och har bland annat varit VD på en av Sveriges största tv-
kanaler. Weiss har bred erfarenhet inom entreprenörskap, och kan bidra med säregen 
kunskap och åsikter som är vikt för denna uppsats.  
 
Mats Dahlgren, entreprenör och delägare i ett antal mindre svenska 
entreprenörbolag - (21/12 - 11 & 23/1 - 12) 
Utexaminerad Civilekonom vid Lunds Universitet 1981. Fortsatte efter universitetet 
med marknadsföring i Barcelona -82 och flyttade senare till Madrid för att jobba på 
Exportrådet 1984 till 1986. Han grundade sedan Exportrådet i Barcelona 1987 och tog 
där position som VD. 1989 grundade han MADA S. A Barcelona och samma år gick 
han in i styrelsen SVEA. Dahlgren har bred kunskap inom entreprenörskap och 
innovation genom sina tidigare erfarenheter och kontinuerliga arbete inom just 
entreprenörskap. Dahlgren har varit med och startat många bolag och har breda 
kunskaper inom internationell affärsutveckling. Detta ger oss en internationell 
dimension av entreprenörskap.  
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Eva Regårdh, entreprenör - (26/12 - 11 & 26/1 - 12) 
Utbildad civilingenjör vid Kungliga Tekniska Högskolan. Efter sin examen arbetade 
Regårdh vid Ericsson under en tid för att sedan övergå till att frilansa som skribent för 
tidningen Verkstäderna och Automation. Regårdh valde att starta egen firma under 
åren och har efter det övergått till att arbeta under den svenska Stiftelsen för 
Strategisk Forskning som kommunikationschef. Avsikten är att stödja och uppmuntra 
naturvetenskaplig, teknisk och medicinsk forskning vilket förhoppningsvis ska ge 
Sverige en högre konkurrenskraft i framtiden och öka innovationen inom dessa 
områden. En intressant aspekt som Regårdh tillföra och som skiljer sig mot mängden 
är att hon är kvinna och då vi annars intervjuat män. Regårdh har varit den lilla 
företagaren genom sitt arbete att jobba som skribent åt stora företag.   

4.2	  Individuella	  motivationsfaktorer	  
Med grunden i modellen som presenterats tidigare (Fig. 1, Shane et al. 2003) har vi 
valt att utgå från ett antal individuella motivationsfaktorer som i teorin anses vara 
förekommande hos entreprenörer. Eftersom några av de motivationsfaktorer som 
anges i teorin har motbevisats empiriskt samt att några av de i modellen ingående 
faktorerna enligt oss överlappar varandra har vi valt ut och fokuserat på: 
prestationsbehov, själv-effektivitet (self-efficacy), självständighet, vision samt driv 
och passion. De sistnämnda två faktorerna har vi valt att sammanföra då vi anser att 
dessa är relaterar till varandra. Vi har sedermera valt att presentera de intervjuades 
svar i sammanfattad form och kopplat uttalanden och svar till respektive faktor, samt 
för respektive grupp entreprenörer. Detta ger oss en bild av hur respektive entreprenör 
upplever de begrepp som presenteras i teorin samt hur dessa har kommit att påverka 
entreprenörens motivation. Vi har vidare valt att anpassa våra frågor på så sätt att inga 
direkta kopplingar till begreppen (faktorerna) gjorts, snarare antydningar vilket vi 
anser underlättar och gör det enklare för den tillfrågade att tala fritt om sin kunskap 
och egen uppfattning. Detta även för att begreppen i sig kan antas breda och således 
uppfattas och tolkas olika mellan olika personer, varför en bred men ändå målinriktad 
fråga gett oss tydliga och bra svar i förhållande till begreppet (motivationsfaktorn) 
samt gett oss en bild av hur faktorn påverkat entreprenörens motivation.  
 
Prestationsbehov 
Vi har observerat svaga skillnader i prestationsbehov mellan de båda grupperna där vi 
upplevt att internet-entreprenörerna utstrålat och drivits av ett något starkare 
prestationsbehov. Det är dock på denna punkt relativt svårt att utröna några egentliga 
mönster då begreppet i sig tolkas och definieras olika mellan de tillfrågade. Vissa 
kopplar exempelvis begreppet till ekonomiska aspekter såsom en hög inkomst och 
prestationsbehovet att uppnå det, medan övriga lägger vikten vid prestation, goda 
resultat och erkännande, där resultatet i sig inte behöver ha någon koppling till en 
ökad personlig inkomst eller liknande. 
 
Internet-entreprenörerna 
För Grunewald är entreprenörskapets skapelseprocess det centrala där hans goda 
prestation skall resultera i ett lyckat, lönsamt och självgående företag som kan ge 
möjlighet till sysselsättning för människor. Med detta menar han även att utan ihärdigt 
och hårt arbete, kan inte goda prestationer uppnås, och det krävs att man kan prestera 
gott om man vill lyckas med sitt åtagande. För Grunewald går även goda prestationer 
som gett goda resultat även hand i hand med erkännande bland kollegor och från 
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andra personer och företag i branschen. Edfeldt talar i linje med Grunewald där han 
ser på entreprenörskap som en byggande-process där hans involvering och bidrag är 
viktigt eftersom hans egna prestationer inom ett projekt får direkta konsekvenser på 
resultaten och utfallet. Då resultatet av hans prestationer är så märkbart menar Edfeldt 
att prestationerna i sig blir motiverande. Sundewall menar att han har en 
underliggande vilja och motivation till att skapa lyckade företag vilket i sig 
representerar hans prestationsbehov. Han drivs och motiveras av att se hur hans egna 
prestationer skapar nytta och framgång i företaget. Ett mått av framgång menar 
Sundewall utgörs av en kombination av kundnytta, lönsamhet och tillväxt. Framgång 
är i detta avseende synonymt med prestation då prestationerna, förutsatt att de är 
goda, leder till framgång. Den yngre och mindre erfarne Noble ser sitt eget behov av 
prestation som viktigt, om än mindre avgörande i hans entreprenöriella situation då 
han driver sitt entreprenörskap på deltid. Noble ser på sitt entreprenörskap som en 
viktig erfarenhet inför framtiden där hans kunskap om internet och e-handel kommer 
att gynna honom, oavsett om han väljer att fortsätta och utveckla sitt entreprenörskap 
eller om han väljer att fortgå som anställd på ett etablerat företag. Noble utstrålar 
således ett behov att prestera och skapa goda resultat där de goda resultaten som kan 
uppnås skapar motivation.  
 
Traditionella-entreprenörerna 
Även flertalet av de traditionella entreprenörerna uppvisar ett prestationsbehov, om än 
inte lika uttalat. Dahlgren påpekar i likhet med tidigare att det krävs ett fundamentalt 
behov att vilja prestera om man vill lyckas med sina åtaganden. För Dahlgren spelar 
dock inte erkännande och uppmärksamhet någon större roll i hans motivation utan 
menar att det är den personliga känslan av att lyckas med något som driver och 
motiverar honom. För Regårdh, och möjligen till följd av hennes faktiska aktiviteter 
som entreprenör är erkännande och uppmärksammande av hennes goda prestationer 
viktigt. Viljan att tjäna pengar och klara sig på sitt arbete är givetvis nödvändigt men 
fungerar enligt Regårdh inte som en motiverande faktor för henne. Weiss anser att 
framgång är viktigt för vidareutveckling och förbättring av egna förmågor där 
framgång enligt Weiss ofta leder till än mer framgång. Det kan liknas vid en 
självuppfyllande profetia då motivationen som skapas när framgång uppnås, kan 
användas för att skapa vidare framgångar och så vidare. Ett gott rykte genom 
erkännande av sitt arbete är också viktigt enligt Weiss då ett gott rykte i många 
avseenden kan hjälpa en entreprenör på enormt många olika sätt, inte minst med att 
skapa kontakter som i sin tur kan leda till vidare framgångar för entreprenören och 
dess företag.  
 
Själveffektivitet (Self-Efficacy)  
Den upplevda effektiviteten bland de tillfrågade är relativt konsistent. I båda 
grupperna framgår möjligen inte exakt vilket mått av själveffektivitet respektive 
entreprenör känt inför en uppgift men genom våra frågeställningar framgår trots detta 
att man snarare lägger vikten vid optimism och självförtroende, vilket kan tolkas som 
en form av upplevd själveffektivitet. För flera av intervjuobjekten framgår det att man 
lägger vikten vid känslan och upplevelsen att skapa ett företag där rent 
produktspecifik tro möjligen kommer i andra hand. Detta tolkar vi som att man tror 
starkt på sin förmåga att skapa, bygga och utveckla företag. Denna tro på den egna 
förmågan att skapa lyckade företag upplever vi vara starkt motiverande för 
entreprenörerna och möjligen något starkare hos internet-entreprenörerna.  
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Internet-entreprenörerna 
För att beskriva Grunewalds mått av själveffektivitet får vi se till hans ordval där 
skapelse, intresse och förmågor används frekvent. Vi har tolkat Grunewalds svar på så 
sätt att han lägger vikten vid den självförverkligande egenskap entreprenörskapet 
utgör för honom, där själveffektiviteten troligt ökar med ett ökat självförverkligande 
och känsla av fullbordande. Själveffektiviteten hos Grunewald kan således tolkas öka 
med tiden, förutsatt att satsningar lyckas och goda resultat uppnås samt genom den 
ökning i självförtroende detta medför. Vår tolkning av Edfeldts förhållande till 
själveffektivitet kan liknas vid den av Grunewald där stor vikt läggs vid 
skapelseprocessen och den motivation goda resultat skapar. Edfeldt känner stor glädje 
och intresse i och inför sitt arbete vilket tyder på en god upplevd själveffektivitet då 
sådana känslor och detta begrepp i regel går hand i hand. Sundewalls passion för 
entreprenörskap medför sannolikt en hög grad av upplevd själveffektivitet i likhet 
med vad som tidigare nämnts. Dock lägger han även fokus på den negativa aspekt 
dåliga resultat eller misslyckanden kan innebära, där själveffektiviteten och tron på 
sig själv kan minska. Vidare menar han då att man som entreprenör måste “lära sig” 
att hantera sina känslor och tankar i sådana situationer, vilket vi uppfattar som ett sätt 
att behålla den upplevda själveffektiviteten och motivationen inför framtida 
åtanganden. För Noble har det varit svårare att utröna hans upplevda själveffektivitet 
då han som tidigare nämnts är en relativt nybliven entreprenör. Detta faktum anser vi 
reflekteras av de övriga tillfrågades svar där vi tolkar det som att själveffektivitet och 
tro på sina egna förmågor är något som växer med erfarenhet och troligen växer som 
starkast när uppsatta mål och förväntningar uppnås. För Noble har den upplevda 
själveffektiviteten framförallt skapats genom hans förståelse för och färdigheter inom 
teknik och internet, vilket gett honom motivationen till att starta sitt entreprenörskap.  
 
Traditionella Entreprenörerna 
Även bland de traditionella entreprenörerna uppvisas stark upplevd själveffektivitet 
vilket enligt i princip alla tillfrågade är ett krav för att lyckas med sina åtaganden. För 
att motivation genom denna faktor ska skapas och förstärkas krävs således en 
balansgång mellan målsättning och vad som faktiskt kan genomföras. En alltför 
optimistisk och överskattad själveffektivitet i förhållande till de uppsatta målen kan 
därför tänkas skapa negativa konsekvenser i form av förlorad motivation och upplevd 
själveffektivitet om målen inte uppnås. Enligt de svar vi fått har alltså de traditionella 
entreprenörerna påpekat vikten av att vara kunnig inom sitt område, och på så sätt 
skapa upplevd själveffektivitet och genom det motivation inför ett åtagande. Det kan 
därför påpekas att skillnaderna jämte de båda grupperna vad gäller själveffektivitet är 
nästintill obefintliga.  
 
Självständighet 
Detta begrepp och tolkningen av det är relativt gemensamt mellan samtliga tillfrågade 
men det varierar dock bland de tillfrågade i vilken utsträckning detta läggs vikt vid. 
Självständighet för de tillfrågade utgår i grunden från makten av att kunna kontrollera 
sin egen situation och sitt liv, i likhet med “locus of control” vilket nämnts inom 
teorin.  
 
Internet-entreprenörerna 
Bland internet-entreprenörerna ligger vikten av självständighet i det att man vill som 
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företag agera självständigt och i så liten utsträckning som möjligt vara bunden till 
avtal och kopplingar till andra intressenter. Detta för att man skall ha så god 
förändringsmöjlighet som möjligt. Ur Grunewalds svar kan vi tolka detta som att 
behovet att göra något “på egen hand” inte är det viktigaste, även om vi samtidigt kan 
tolka det som att han kräver ett visst mått av självständighet inom företaget där hans 
roll är tydligt markerad. Enligt Edfeldt utgör möjligheten att kunna avgöra sitt eget 
öde en stark motivationsfaktor i vilken han ser självständigheten och det personliga 
ansvaret som en utmaning. Sundewall menar att en viktig motiverande aspekt för 
honom är att kunna förverkliga sina egna drömmar och att man slipper tänka på att 
tillgodogöra någon annan än sig själv i betydligt större utsträckning än vid en normal 
anställning. Noble menar vidare att självständigheten är viktig då det är ett sätt att 
utmana sig själv. Det faktum att man inte sällan går in med egna pengar och således 
tar sig an risken personligen, fungerar som en motivation för honom. 
 
Traditionella-entreprenörerna 
Bland de traditionella entreprenörerna har självständigheten en något annorlunda 
inriktning där fokus ligger vid den personliga och privata friheten som skapas genom 
ett självständigt arbete.  
Dahlgren värderar självständighet och frihet i sitt arbete då han kan agera mer kreativt 
och inte behöver anpassa sig i samma utsträckning som annars. För Regårdh var 
självständighet mycket viktigt och något som utgjorde en mycket stor 
motivationsfaktor. Hennes främsta motivation till att bli entreprenör var just att kunna 
kontrollera sin tid och vardag där kontrollen över arbetet gett henne kontroll över 
privatlivet. Sett till de svar vi fått och den bild av de åtaganden och projekt Weiss 
drivit/driver så får vi en bild av att självständighet varit i viktigt i den bemärkelsen att 
entreprenörskapet lett till en flexiblare och mer påverkbar vardag. De motivationella 
aspekterna av självständighet för de traditionella entreprenörerna har vi alltså kunnat 
utröna som den frihet entreprenörskapet ger i vardagen.  
 
Vision 
Begreppet vision bygger som tidigare nämnt på den bild entreprenören skapar för sig 
själv genom de mål han eller hon sätter på sig själv och sin verksamhet. Detta begrepp 
tror vi återspeglas bäst genom att se på vilka mål och den tro respektive entreprenör 
ser i sitt entreprenörskap och framförallt hur denna bild såg ut från början samt hur 
den har förändrats med tiden. 
 
Internet-entreprenörerna 
För Grunewald låg visionen och målet i att kunna arbeta självständigt och skapa sin 
egen framtid i form av ekonomisk trygghet och livsglädje. Den rent specifika visionen 
för hans idé och företag ges dock inget svar. Edfeldt ger även han målet om 
självständighet och personligt skapande. För Sundewall var det ursprungliga målet att 
kunna tjäna pengar i större utsträckning än på något annat sätt, men detta har kommit 
att förändras med tiden. Visionen för Noble var att driva ett företag som i första hand 
ger honom erfarenhet av internet-handel men även om utrymmet ges att kunna tjäna 
pengar på sin investerade tid. 
 
Traditionella-entreprenörerna 
Som ung såg Dahlgren sitt entreprenörskap som ett sätt att tjäna pengar, han menar att 
han som ung arbetade hårt, men mest för att se resultatet av hans arbete, i form av 
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inkomst. Denna vision har senare förändrats och fokus har med åren hamnat på annat 
då pengar inte längre är av samma betydelse för honom, även om det såklart är 
nödvändigt. Regårds vision bestod av en tillvaro där hon kunde utöva full kontroll och 
där entreprenörskapets roll bestod i att förverkliga denna vision. För Weiss har det 
alltid varit viktigt att tillryggalägga sig lyckade åtaganden som han själv kan vara stolt 
över. Visionen för Weiss har bortsett från specifika företagsmål etc. varit att skapa 
stabilitet och långsiktighet i sitt arbete. 
 
Driv & Passion 
I våra intervjuer framgår det tydligt att ett driv och mer eller mindre passion för 
entreprenörskap är avgörande för att lyckas. Att inneha driv innebär styrkan och viljan 
att fortsätta trots motgångar och misslyckanden och samtidigt inte tappa fokus och 
motivation. Passion för det man gör innebär till största del av att man gläds av att 
genomföra sina åtaganden och själva arbetet upplevs roligt och spännande, detta i 
regel med stark upplevd själveffektivitet i det man sysslar med. Att inneha driv och 
passion för entreprenörskap är mer eller mindre synonymt med att vara motiverad 
vilket inte sällan återspeglas i hur personen väljer att formulera sig vid frågor 
angående sitt egna driv och/eller passion för arbetet.  
 
Internet-entreprenörerna 
Grunewald beskriver det som en stark fördel att kunna arbeta med något som man 
delar ett genuint intresse för vilket i sig är motiverande i arbetet. Att kunna arbeta 
med något som man verkligen “älskar” att göra menar Grunewald ger en motivation 
som för de flesta är svår att efterlikna inom ramen för en vanlig anställning. 
Grunewalds kunskap, tro och passion för hur internet revolutionerar vår vardag utgör 
en viktig grund i hans driv. Av Edfeldts svar kan vi utröna att för honom innebär 
entreprenörskap ett slags medfött tankesätt där drivet och passionen för att skapa 
kommer naturligt och är svårt att “odla fram” hos personer som inte är lagda på detta 
sätt. För Sundewall har passionen för entreprenörskap byggts upp under hans 
anställning på MTG där han beskriver organisationen som mycket öppen för 
intraprenörskap vilket lade grunden för hans inställning och motivation inom 
entreprenörskap. Vidare menar Sundewall att det krävs ett tankesätt i stil med 
“ingenting är omöjligt” för att kunna lyckas som entreprenör. En förmåga att smidigt 
och effektivt överkomma problem och samtidigt arbeta för att undvika problem till 
bästa förmåga. För Noble är entreprenörskap än så länge något som han har relativt 
liten erfarenhet av. Trots detta har han förståelse för vilket driv och passion som 
faktiskt krävs för att gå från en bra idé till att faktiskt förverkliga den, något som han 
fått insikt i och förståelse för genom sitt arbete på Spotify där han arbetat sedan några 
år tillbaka.  
 
Traditionella-entreprenörerna 
För Dahlgren grundas passion och driv för något genom ett fundamentalt intresse för 
det man håller på med. När man arbetar med någonting som man verkligen är 
intresserad av och kan lyckas med skapas vidare passion och driv då man insett att det 
faktiskt är fullt möjligt att förknippa hårt arbete med genuin vilja att faktiskt utföra 
det. Regårdh har genom sitt entreprenörskap dragit lärdom av den driv och passion 
som krävs för att lyckas. Hon menar själv att hon möjligen inte ålagt sig själv den 
press som kan förknippas med större och mer komplexa åtaganden som andra, där det 
sannolikt är än mer viktigt med ett starkt driv och passion för det man gör. För Weiss 
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är passion och driv synonymt med viljan att skapa och lyckas skapa någonting som 
verkligen kan klassas som lyckat. Hans vilja att hela tiden eftersträva framgång är 
något som inte skulle varit möjligt utan det driv och den passion han delar för de 
projekt och företag han skapat men också för de företag han arbetat för under åren.  

4.3	  Internet	  och	  entreprenörskap	  
Utöver de individuella motivationsfaktorerna som alla i olika grad påverkar 
motivationen hos entreprenören har vi även valt att utgå från den i teorin etablerade 
idén om hur förutsättningarna för en internet-entreprenör kan skilja sig från en 
traditionell entreprenörs. Till följd av att många av de svar vi fått hamnat utanför 
ramen av den modell vi tidigare presenterat (Fig. 2) har vi valt att sammanfoga de 
fyra dimensionerna av entreprenörskap på internet till två. Den första kallar vi för 
tillgänglighet och utgör den individuella och omgivningsmässiga (internet) 
dimensionen. Den andra kallar vi för effektivitet och utgör den organisatoriska och 
processuella dimensionen av entreprenörskapet. Inom ramen för dessa begrepp kan vi 
alltså fånga de uttalanden som stämmer överens med de variabler som presenterats i 
modellen, men även analysera de uttalanden som vi ansett faller utanför modellen.  
 
 I våra intervjuer har vi ställt frågor till entreprenörerna i båda grupperna vilka gett 
dem möjligheten att själva beskriva hur de ser på de eventuella skillnader som 
internet-entreprenörer ställs inför samt hur de olika förutsättningarna kan ha påverkat 
deras entreprenöriella inriktning.   

4.3.1	  Tillgänglighet	  
Den gemensamt viktigaste aspekten med internet, och sannolikt en källa för 
motivation, är den tillgänglighet och närvaro internet erbjuder entreprenörer och 
företag. Enligt våra tillfrågade entreprenörer innebär en internet-baserad 
produktlösning en global närvaro och möjligheten att skapa intäkter från vad som 
annars skulle ses som otillgängliga marknader.  
 
Internet-entreprenörerna  
Synen på tillgänglighet bland internet-entreprenörerna varierar något, dels för att vi 
inte specifikt frågat om just denna aspekt då vi istället ställt något öppnare frågor som 
gett entreprenörerna möjligheten att själva ta upp det som de själva anser vara 
viktigast. Grunewald lägger här fokus vid den effektivitet som internet medför medan 
Edfeldt tar upp den globala aspekten med att arbeta med internet. Han menar vidare 
att internet fungerar som en slags egen marknad och på grund av den globala aspekten 
och snabba föränderligheten har lagförare och regelverk svårt att hinna med. Detta har 
skapat och förstärker den mentalitet som finns, att internet är ett fritt medium som i så 
hög utsträckning som möjligt skall vara fri från begränsningar och inskränkande 
regler. Edfeldt påpekar även de enorma möjligheter till entreprenörskap som internet 
medfört där man till skillnad från uppstartandet av ett traditionellt företag ofta är 
betydligt mindre bereonde av investerare och kapital. Här menar han även att 
människor i mindre och fattigare länder fått möjligheten att utöva entreprenörskap 
genom internet där medlen annars inte skulle räckt till. Därtill menar han att internet 
medfört stora förändringar vad gäller investerares syn på företag och de kriterier och 
normer man normalt följt tvingats förändrats i och med uppkomsten och utvecklingen 
av internet-baserade företag. Även Sundewall påpekar den starka fördelen med att 
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kunna lansera en produkt på en global marknad och kallar internet för en gemensam 
nation där man kan verka utan hänsyn till lokala bestämmelser som annars hade 
medfört komplikationer och extra arbete för att följa.  
 
Traditionella-entreprenörerna  
Även de traditionella entreprenörerna har uttalat sig kring hur de upplever 
skillnaderna i förutsättningar för entreprenörer som är verksamma på internet. 
Regårdh menar att hennes bild av internet-entreprenörer bygger i grunden på 
densamma som för traditionella entreprenörer men att det krävs annan och något mer 
specifierad kunskap. Vidare menar Regårdh att digitala tjänster har en förmåga att 
fungera globalt och med en tillgänglighet som inte kan uppnås med fysiska produkter. 
Hon menar även att internet förenklat många processer även för traditionella 
entreprenörer, framförallt inom hur man marknadsför en produkt men även i hur man 
kan distribuera och sälja produkten. Enligt Weiss har internet-entreprenörer fördelen 
av att kunna nå ut till en mycket stor marknad med en relativt liten kapital insats. Man 
har även möjligheten att vända en annars liten målgrupp till en mycket stor då man 
kan nå dessa potentiella kunder över hela världen istället för inom ett land eller en 
region, beroende på hur stor satsning man gör. Enligt Dahlgren har internet förstorat 
många branscher och marknader vilket gett upphov till enormt många nya projekt och 
möjligheter. 

4.3.2	  Effektivitet	  
Samtliga internet-entreprenörer påpekar den enorma effektivitetsökningen inneburit 
för entreprenörer. Effektiviteten härstammar till största del från den kommunikativa 
revolution internet inneburit, något som givetvis alla entreprenörer dragit nytta av, 
såväl traditionella som internet-entreprenörer.  
 
Internet-entreprenörerna  
Synen på den ökade effektivitet för företagsamhet internet medfört är mycket lika 
mellan de tillfrågade. Grunewald betonar vikten av att kunna få snabb feedback på 
produkten samt möjligheten till att göra snabba förändringar, av dels produkten i sig, 
vilket möjligen bara kräver ett par ändringar i programvaran men även att hela 
företaget har enklare att ställa om och ändra riktning till följd av att produkten enkelt 
kan förändras. Produkter som är helt digitala kan även användas för att få tydlig och 
ovärderlig statistik över användare och hur dessa använder produkten. Detta gör det 
möjligt för företaget att vidare förbättra produkten och öka användarnas nytta och 
glädje genom att förbättra de delar av produkten som används mest. Grunewald 
påpekar dock även de risker som uppstår i och med den snabba takten av förändring. 
Därtill har internet som tidigare nämnts gett upphov till många fler entreprenörer och 
således hårdare konkurrens. Edfeldt lägger vikten vid den föränderliga marknad 
internet utgör vilken är positiv i den bemärkelsen att både företaget och sannolikt den 
produkt man säljer kan förändras snabbt, men även negativ genom att marknaden och 
vad som fungerar kan förändras i samma takt. Edfeldt menar även att internet gjort det 
möjligt för företag att växa enormt under kort tid vilket tidigare och för en traditionell 
produkt och företag tagit årtionden att nå. Sundewall anser att internet fungerar som 
en enorm katalysator som gör att människor kan agera ut sitt entreprenörskap 
snabbare och de som annars, utan internet, inte skulle vågat, nu törs göra det. Vidare 
menar han att processer skulle tagit enormt mycket längre tid utan internet och att det 
skulle vara omöjligt att behålla samma grad av effektivitet som finns idag om inte 
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internet fanns. Noble menar att hans entreprenörskap skulle vara omöjligt utan 
internet. Här menar han även att de stödjande företag vilka agerar för att förenkla för 
blivande internet-entreprenörer haft stor betydelse för honom, såsom 
betalningslösningar, inköp, sociala medier och andra. Utan dessa hade arbetet varit 
betydligt svårare.  
 
Traditionella-entreprenörerna  
Hos de traditionella entreprenörerna upplevs även någon form av högre effektivitet 
hos internet-entreprenörerna, om än bara möjligheten till det. Enligt Regårdh är 
internet-entreprenören i regel en ung, digitalt aktiv person som genom sin vardagliga 
användning av moderna tekniker ofta skapat sig stark och bred kunskap om 
teknikerna och utnyttjar därför sin kunskap genom olika projekt med internet. Vidare 
menar Regårdh att möjligheterna att marknadsföra internet-produkter, och i samma 
steg även sälja till potentiella kunder gör marknaden till mycket lukrativ samt effektiv 
i den bemärkelsen att en produkt kan gå från introduktionsstadiet till en väl beprövad 
och spridd produkt på bara några månader. Lars Weiss har däremot svårare att direkt 
se några stora skillnader mellan traditionella och internet-entreprenörer. Han menar 
att skillnaden inte ligger i personen utan snarare i den bransch eller omgivning som 
personen är aktiv inom. Här har de som lyckats hitta en idé för internet ett visst 
övertag eller försprång då det i regel krävs mindre administrativt arbete, samt att 
möjligheten till skalbarhet i projektet är större. Därutöver menar Weiss att 
möjligheterna till att specialisera sig mot unika målgrupper är mycket stora med hjälp 
av internet, varför marknadsföring och andra aspekter av företagande förändrats och 
blivit effektivare. I likhet med Weiss anser Dahlgren att skillnaden mellan dessa två 
typer av entreprenörer ligger i branschens struktur och de möjligheter som nya 
tekniker skapat, medan själva entreprenören inte förändrats i någon märkvärdig 
utsträckning. Han menar att en traditionell entreprenör ofta är en bättre “hantverkare” 
som äger mer erfarenhet av de processer som ingår i skapandet av ett företag. 
Slutligen anser Dahlgren att internet haft en stor betydelse för i stort sett alla 
marknader genom den enorma effektivisering i kommunikation som det bidragit med. 
Han menar dock att detta inte haft en avgörande betydelse för utförandet av hans 
entreprenörskap varför internet inte påverkat honom i någon större utsträckning.  
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5.0	  Analys	  
I detta kapitel kommer vi nu att analysera de resultat vi fått genom den empiriska 
undersökningen och ställa dessa mot den teoretiska grunden. Först kommer vi att gå 
igenom de individuella motivationsfaktorerna och analyser hur dessa påverkar 
motivationen hos respektive intervjuad grupp och sedermera avgöra om skillnader 
uppvisas mellan de båda grupperna. Därefter kommer vi att analysera hur 
entreprenörerna ser på de omgivningsmässiga förhållandena som presenterats och 
som kan sägas vara unika för internet-entreprenörer, för att avgöra vilken effekt 
dessa har på framförallt internet-entreprenörernas motivation. Vi har för läsarens 
skull valt att korta ner de textavsnitt till de individuella motivationsfaktorer där störst 
likheter mellan de båda grupperna identifierats, dels för att det är av mindre intresse 
med hänsyn till vår frågeställning, men också för att undvika onödig repetition av 
inom empirin redan presenterad information.  

5.1	  Individuella	  motivationsfaktorer	  
Utifrån de grundläggande motivationsfaktorer som presenterats i teorin, och som varit 
grunden för de frågor vi ställt i vår undersökning, kommer vi nu att utröna de 
skillnader (mellan grupperna) som kan identifieras. Vi kommer därmed att tydliggöra 
de aspekter som eventuellt utmärker internet-entreprenörernas motivationer i 
förhållande till de traditionella. Det problematiska med dessa faktorer är att de är i 
hög grad personliga vilket innebär att svaren sannolikt varierar mellan olika personer, 
oavsett grupptillhörighet. Målet med dessa är ändå att utröna om det kan dras 
slutsatser för respektive grupp gällande respektive faktor. Samtliga påståenden och 
slutsatser står därför i förhållande till vår empiriska undersökning och kan således inte 
appliceras i generella termer då betydligt fler faktorer än de vi valt att undersöka kan 
ha betydelse för respektive persons svar.  

5.1.1	  Traditionella	  entreprenören	  
Prestationsbehov – Enligt de svar vi fått genom våra intervjuer framgår det att ett 
grundläggande prestationsbehov är märkbart bland alla de tillfrågade. Som 
motivationsfaktor är behovet att prestera, och framförallt leverera goda resultat en 
faktor som delas av alla de tillfrågade entreprenörerna, oavsett grupptillhörighet. Vi 
kan av svaren utröna att McClellands (1961) påstående om prestationsbehov 
återspeglas hos de tillfrågade entreprenörerna då samtliga förknippar prestationsbehov 
med en hög grad av individuellt ansvar där en större risk förekommer (i förhållande 
till andra alternativ) samt att man på något sätt kan mäta resultatet från prestationen 
eller aktiviteten. Det råder således inga större avvikelser mellan de båda grupperna 
vad gäller viljan och behovet av att prestera.  
 
Vision – För de traditionella entreprenörerna har visionen om deras framtid en 
märkbar effekt på deras handlande och val av arbete. Även om det råder vissa 
skillnader mellan dem är de traditionella entreprenörerna styrda av en vision om 
framtiden och det påverkar dem sannolikt i deras val och handlande. Tolkningen av 
vision har således gått från visionen om det egna företaget och dess produkter där 
utvecklingen och framtiden av det utgör visionen, till en vision om det personliga och 
privata livet som går hand i hand med den entreprenöriella aktiviteten. Värdet av 
entreprenörskapet mäts därför för de traditionella entreprenörerna till stor del utifrån 
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det värde det bidrar med i det privata livet. Vision som en grund för motivation anser 
vi vara svagare hos de traditionella entreprenörerna i förhållande till internet-
entreprenörerna.  
 
Självständighet – Självständighet och möjligheten till att kunna påverka sin tid och 
omgivning har vi uppfattat vara den viktigaste motivationsfaktorn bland samtliga 
tillfrågade. Bland de traditionella entreprenörerna är det självständighet och frihet i 
arbetet som lockat och motiverat starkt till att starta eget eller arbeta med 
entreprenöriella projekt. I enlighet med den teori vi tidigare presenterat (Sexton och 
Bowman-Upton, 1985; Smith, 1967) förefaller måttet av självständighet vara starkare 
hos entreprenörer generellt, men också inom ramen för vår empiri anser vi att de 
traditionella entreprenörerna uppvisar självständighet som en starkare 
motivationsfaktor för entreprenörskap än internet-entreprenörerna. Måttet av 
självständighet är jämförelsevis starkare hos de traditionella entreprenörerna än hos 
internet-entreprenörerna. Självständighet agerar sannolikt därmed som starkare 
motivationskälla för de traditionella entreprenörerna än hos internet-entreprenörerna.  
 
Driv & Passion – Genom analysering av svaren från de tillfrågade har vi funnit att 
driv och passion inte nämns bland de traditionella entreprenörerna. Visserligen har 
ingen fråga direkt kopplats till begreppen men har trots detta varit avsedda att få den 
tillfrågade att själv komma in på ämnet. Vi anser att de traditionella entreprenörerna 
som vi intervjuat lägger mindre vikt vid driv och passion, även om de inte 
uttryckligen säger det. De har i större utsträckning än internet-entreprenörerna valt att 
bli entreprenörer, inte för att de har en brinnande vilja att förändra världen eller skapa 
fantastiska nya produkter eller tjänster, utan för att de i större utsträckning vill åtnjuta 
fördelarna entreprenörskapet presenterar i förhållande till en vanlig anställning. 

5.1.2	  Internet-‐entreprenören	  
Prestationsbehov – Som vi tidigare nämnt kan vi konstatera att prestationsbehovet 
och den motivation detta attribut medför är jämlikt mellan de båda grupperna. För 
internet-entreprenörerna kan vi därmed dra samma slutsatser som för de traditionella 
entreprenörerna. Vi har alltså inte observerat någon skillnad i uttalanaden relaterade 
till denna motivationsfaktor.  
 
Vision – Något vi identifierat hos internet-entreprenörerna är att de tycks ha en 
starkare känsla av besitta medlen för att kunna “förändra världen”. Detta kan vara en 
konsekvens av de möjligheter internet förmedlar, d.v.s att man relativt snabbt kan 
skapa produkter som får en avsevärt större effekt på en marknad än vad som kan 
tänkas vara möjligt för en ensam eller ett fåtal traditionella entreprenörer med fysiska 
produkter. Styrkan av detta attribut och motivationen det förmedlar kommer till stor 
del från tidigare entreprenörer och de förebilder de själva och deras företag kommit 
att bli. Vad som nämns är att Kaufmann Foundation & Marty Zwilling anser att med 
en starkare vision, ligger en större chans för att lyckas. Att ha en stark vision kan 
således leda till bättre självförtroende och planering vilket i sin tur ger en chans till att 
lyckas på ett annat plan än ifall vision inte till lika hög grad finns med. Detta är 
någonting internet-entreprenören har till stor grad och kan genom detta påverka sin 
framgång. 
 
Självständighet – Viljan att agera självständigt och känslan av oberoende från högre 
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makter har observerats vara mycket viktig som grund för motivation, både för de 
traditionella samt internet-entreprenörerna. Bland de tillfrågade internet-
entreprenörerna har denna faktor visat sig vara marginellt svagare, möjligen på grund 
av att flertalet av de tillfrågade inte startat sina företag själva. Dock är även denna 
punkt en sådan där starka skillnader är svåra att utröna. Framförallt eftersom denna 
punkt är extremt generell samt att den enstaka individens tolkning av begreppet till 
stor del ligger till grund för hur han eller hon väljer att uttala sig om det. Om vi 
definierar självständighet som att skapa något på egen hand samt bortser från 
slumpmässiga tillfälligheter så kan vi identifiera en högre grad av självständighet hos 
de traditionella entreprenörerna där fler valt att starta sina företag helt själva.  
 
Driv & Passion – Denna faktor har vi kunnat identifiera som mycket stark hos 
internet-entreprenörerna, betydligt starkare än hos de traditionella. Här menar 
entreprenörerna, såsom Shane et al. 2003 påpekar, att utan ett gediget driv och en 
brinnande passion för det man sysslar med är det svårt, om inte omöjligt att lyckas. 
Då man som entreprenör otvivelaktigt kommer att uppleva en rad motgångar på sin 
resa är det viktigt att passionen och tron till idén och åtagandet inte raseras eller 
försämras vid motgångar. En sådan vilja, tro och passion för åtagandet blir i sin tur en 
motiverande faktor då mycket av den vakna tiden spenderas i funderingar och 
förhoppningar samt idéer till förbättring angående det man sysslar med.  

5.2	  Internet	  och	  entreprenörskap	  	  
Det råder en samstämmighet mellan i stort sett samtliga entreprenörer som tillfrågats, 
oavsett kategori, att det innebär en relativt stor skillnad i utövandet av 
entreprenörskap på internet i förhållande till traditionellt entreprenörskap. Hur dessa 
skillnader påverkar entreprenörens motivation är däremot något svårare att fastställa. 
Ur de individuella motivationsfaktorerna kan vi konstatera att det finns svaga 
skillnader mellan grupperna, men att dessa skillnader snarare bygger på individuella 
skillnader som sannolikt skulle antagit i princip samma form oavsett om vi frågat de 
som vi definierat som två skilda grupper eller om alla tillfrågade tillhört samma 
grupp, och kanske även icke-entreprenörer i exempelvis chefsroller.  
 
Vi måste därför förstå och analysera hur de två tillfrågade grupperna ser på de 
förutsättningar som föranleder entreprenörskap på internet. Detta gör vi genom att 
analysera de svar vi fått som kan härledas till de två dimensionerna vi presenterat 
tidigare, tillgänglighet och effektivitet. Än en gång är dessa en sammanslagning av de 
fyra dimensionerna som Dheeriya använt i sin modell, men också en möjlighet att 
analysera svar som faller utanför dessa fyra dimensioner. Vi har i detta avsnitt valt att 
sammanföra påståendena från båda grupperna för att skapa en gemensam bild av de 
båda gruppernas syn på internet-entreprenörskap.  

5.2.1	  Tillgänglighet	  
Enligt våra tillfrågade internet-entreprenörer och traditionella entreprenörer menar 
man att det finns en bättre möjlighet att skapa en större tillgänglighet för produkten 
om denna skapas på internet, eller om internet utgör en väsentlig del i hur produkten 
distribueras. Båda grupperna har alltså gett uttryck för de grundläggande skillnader 
som finns mellan att skapa ett företag kring en digital produkt (alt. en produkt som 
kräver internet) och att skapa ett företag kring en fysisk produkt med krav på 
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tillverkning. Att kunna bedriva sin verksamhet utan någon direkt begränsning till en 
geografisk plats innebär att entreprenören har möjligheten att utvidga sin kanske från 
början smala målgrupp. En produkt som riktar sig mot en mycket specifik målgrupp 
kan därför nå högre omsättning om den säljs över internet. Detta bör utgöra en källa 
till motivation eftersom man med internet som medium kan skapa intäkter och arbete i 
branscher som annars hade varit betydligt mer lokala och därmed begränsade. Detta 
stämmer överens med vad Dheeriya (2009) kallar för World Wide Web, det vill säga 
att själva mediet internet förmedlar denna möjlighet.  
 
Ett flertal av de tillfrågade entreprenörerna menar att den snabba föränderligheten på 
internet kan ha negativa konsekvenser i form av att företaget inte hinner med att 
förändras och således riskerar att utsättas för konkurrens av andra företag som lyckats 
förändras snabbare. Detta överensstämmer med Dheeriya (2009) som menar att 
barriärerna för entry och exit på denna marknad är mycket små vilket medför ökad 
konkurrens och betonar vikten av att kunna förändras snabbt (se Teori 3.2). Denna 
aspekt av internet medför dock även att många mindre bolag har möjlighet att slå sig 
in på en marknad och stjäla kunder av större aktörer, och samtidigt göra detta relativt 
enkelt förutsatt att deras idé och utformning är tillräckligt konkurrenskraftig. Vad 
gäller just denna aspekt fungerar motivationen enligt oss positivt när entreprenören är 
ny på marknaden då denna kan ta sig in på marknaden förhållandevis snabbt. Det kan 
antas fungera demotiverande när denne dock inser att konkurrensen är mycket hård 
och kanske ser sig omsprungen av andra aktörer.  
 
Att inneha kunskap om de tekniska aspekterna av internet har visat sig vara av mindre 
värde bland de tillfrågade, med undantag för Regårdh som anser att det krävs viss 
förkunskap. Andra hävdar dock att det man inte kan, kan man lära sig med hjälp av 
internet. Förutsatt att man inte gör allt själv, kan entreprenören till stor del köpa in de 
resurser som krävs för att starta ett företag på internet varför gedigna förkunskaper i 
regel anses vara positivt, men inte avgörande. Vi vet inte med säkerhet men vi kan 
ändå anta att ett flertal av de tillfrågade internet-entreprenörerna har relativt goda 
kunskaper vad gäller de rent tekniska aspekterna av deras verksamheter, vilket 
sannolikt har underlättat dem i deras arbete. Dock i likhet med andra yrken är sådana 
kunskaper något som stärks med tid och erfarenhet och vi kan med säkerhet säga att 
dessa kunskaper var betydligt mindre tidigt i deras karriärer som entreprenörer. 
Mängden förkunskap som krävs för att starta ett företag på internet är överlag liten. 
Internet är ett så pass vedertaget medie att man med hög sannolikhet kan säga att 
ytterst få inte förstår eller kan bemästra de mest grundläggande aspekterna av det, i 
synnerhet inte en entreprenör som insett möjligheterna med det.  
 
Ur en motivationell synpunkt bidrar samtliga fördelar med internet-entreprenörskap 
till en ökad motivation hos entreprenören. Dock bör det poängteras att dessa fördelar 
givetvis endast kan utnyttjas om entreprenören faktiskt har en idé som är genomförbar 
på internet. I många fall kan en idé inte dra nytta av alla fördelar internet kan erbjuda 
och kan därför närmast definieras som traditionell. Med detta sagt hindrar inte detta 
traditionella entreprenörer att använda internet för att exempelvis marknadsföra sina 
produkter och även sälja dem över internet.  
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5.2.2	  Effektivitet	  
Utifrån de empiriska resultaten kan vi utröna att flertalet av de tillfrågade (i båda 
grupperna) anser det vara mer effektivt (om möjlighet ges) att förmedla digitala 
produkter. Vikten läggs här vid möjligheterna till att snabbt få feedback och att kunna 
förändra och förbättra produkten omedelbart. Detta är något som tar längre tid och är 
kan vara mer komplicerat vid försäljningen av en fysisk produkt. Vid försäljning av 
digitala produkter finns i regel inget behov av att ha fysiska butiker eller återförsäljare 
varför kostnader som dessa medför kan räknas bort. Istället är det viktigare att 
utforma den webbplats och de i denna ingående funktionerna på ett sätt som ger hög 
kundnytta och nöjdhet, för att på så sätt skapa högre omsättning.  
 
Även om många aspekter av ett internet-entreprenörskap kan sägas vara mer effektivt 
än ett traditionellt bygger ändå delar av dessa på individen som utför det. Kognitiva 
faktorer såsom förkunskap, förmågor och färdigheter spelar en mer grundläggande 
roll i hur entreprenören motiveras, och har även en aktiv roll i hur personen upplever 
sina möjligheter att lyckas inom en bransch eller form av entreprenörskap. Det vi vill 
lyfta fram här är hur internet har skapat möjligheten att ta till sig sådan information 
som är nödvändig när ett företag ska skapas på ett sätt som tidigare inte varit möjligt 
vilket gjort entreprenörskapet enklare och således skapat motivation för individer som 
tidigare inte “vågat” eller inte trott att de haft de nödvändiga kunskaperna.  
 
Med hänsyn till den empiriska undersökningen samt tidigare studier och teorier menar 
vi att en betydande del av den motivation en internet-entreprenör har, kommer från 
den kraft och förutsättningar mediet kan förmedla. Detta har enligt oss inte tagits i 
central beaktning inom tidigare studier där de olika förutsättningarna och behoven 
bland olika typer av entreprenörer ofta ses som gränsöverskridande och likgiltiga. För 
att exemplifiera så är behoven och förutsättningarna för att driva en verksamhet som 
säljer t.ex. kaffe mycket olika om den bedrivs på internet i förhållande till den som 
säljer det i en butik. De generaliseringar och slutsatser som dragits i tidigare studier, 
där man klumpat samman dessa två former av entreprenörskap blir således svåra att 
överföra vid analyser av internet-entreprenörer.  
 
Baserat på de två modeller vi presenterat i teoriavsnittet har vi skapat en modell som 
avser att tydligare beskriva de motivationer som föranleder entreprenörskap på 
internet. Vi har valt att plocka ut det som vi menar är de starkaste faktorerna ur de 
tidigare modellerna. Vi måste här beakta att Shane et al. (2003) modellen beskriver 
den process som leder fram till en idés genomförande och de motivationella krafter 
som påverkar denna, medan Dheeriyas modell beskriver sambanden mellan de 
faktorer som påverkar internet-entreprenörer.  
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Fig. 3 ”Motivations- och entreprenörsprocessen för internet-entreprenörskap” 
Boman, Hofman-Bang, Hylin 
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6.0	  Slutdiskussion	  
Detta kapitel presenterar slutsatserna som vi, författarna, kommit fram till under 
studien och även förslag läggs fram för vidare forskning inom området. 

6.1	  Slutsats	  
Syftet med denna uppsats var att avgöra om källorna till motivation och drivkraft hos 
entreprenörer på internet skiljer sig från de som arbetar enligt vår definition med 
traditionellt entreprenörskap. Genom att studera två grupper av entreprenörer, vilka 
enligt oss faller inom de definitioner vi presenterat, samt tagit hänsyn till tidigare 
forskning kan vi nu konstatera att en betydande del av den motivation en internet-
entreprenör känner och behöver, inte härstammar från samma källor som för en 
traditionell entreprenör. När det gäller individuella motivationsfaktorer är skillnaderna 
inte särskilt stora och vi har funnit att detta sannolikt beror på skillnader i 
personlighet, varför värdet av dessa är av mindre betydelse för vår undersökning. 
Detta eftersom faktorerna kan återfinnas hos alla entreprenörer, men även i hög grad 
hos normala anställda med krävande positioner. De bidrar med all säkerhet till 
motivation för entreprenören, men fungerar sämre i analyseringen av vad som gör 
internet-entreprenörens motivationer unika. Vi valde därför att studera de 
omgivningsförhållanden som en internet-entreprenör möter i förhållande till en 
traditionell entreprenör och har därigenom funnit att dessa skiljer sig markant. Utifrån 
dessa skillnader har vi kunnat utröna att stora delar av den motivation en internet-
entreprenör känner, kommer från de grundläggande skillnader internet som medie 
(eller omgivning) innebär. Dessa skillnader innebär ett mer tillgängligt och effektivt 
sätt att förhålla sig till sin verksamhet, eftersom få delar av verksamheten behöver 
interagera med andra parter och majoriteten av de aktiviteter som sker, sker inom 
bolaget. Detta står i förhållande till den traditionella entreprenören som, förutsatt att 
verksamheten är liten, då behöver upprätta och underhålla fler externa relationer i 
förhållande till en internet-entreprenör.  
Genom vår empiriska undersökning har vi sett att de tillfrågade entreprenörerna 
instämmer med påståendet om att skillnaderna i de traditionella och internet-
entreprenörernas motivation härstammar från de förändrade förutsättningar respektive 
form av entreprenörskap innebär. Detta stämmer tydligt överens med den teori vi 
presenterat (Dheeriya, 2009) och förefaller därtill naturligt. För att kunna hävda detta 
måste vi dock se till den person som innehar idén. För att kunna förverkliga en idé 
måste personen vara kognitivt kapabel till det, vilket närmast kan beskrivas genom de 
individuella motivationsfaktorer och kognitiva faktorer som används för att beskriva 
entreprenörer i helhet. Det vi menar här är dock att man inom tidigare modeller inte 
gör någon direkt distinktion mellan de varierande omgivningsmässiga faktorer som 
påverkar entreprenören i processen av att förverkliga en idé. En internet-entreprenör 
hämtar därför enligt oss, baserat på svaren i den empiriska undersökningen, stora 
delar av sin motivation genom de förutsättningar internet är kapabelt till att leverera, 
vilket inte kan vara fallet för en traditionell entreprenör som inte kan dra nytta av 
dessa förutsättningar i samma utsträckning.   

6.2	  Förslag	  för	  vidare	  forskning	  
För att vidare kunna fastslå källorna till uppkomsten av internet-entreprenörer kan ett 
förslag till vidare forskning innebära större kvantitativa studier av internet-
entreprenörer för att genom dessa få vidare förslag till hur denna form av 
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entreprenörskap kan uppmuntras vidare. Något som varit tydligt de senaste åren är 
även hur på internet utvecklade tekniker i allt större utsträckning inkorporeras i 
elektroniska produkter. Internet och tekniker som det medför har således stor 
betydelse i utvecklingen och användningen av elektroniska produkter och har och kan 
ge upphov till vidare innovation och framsteg på denna marknad.  
 
Sett ur en regeringssynpunkt är det mycket svårt att på tydliga sätt främja 
entreprenörskap på internet eftersom det är de underliggande teknikerna och 
möjligheten till utvecklingen av dessa som står till grund för majoriteten av de 
internet-baserade företag som idag är verksamma. Man bör därför fokusera på de 
stödjande funktioner som finns tillgängliga, såsom diverse bidragsmöjligheter och 
skattelättnader. Den senaste tidens utveckling gällande försök till reglering och 
lagföring av tekniker som bidrar till illegala verksamheter på internet anser vi vara 
negativt för den vidare utvecklingen av internet-entreprenörskap. Historiskt sett har 
dessa tekniker varit banbrytande och används idag i massor av olika legala program 
och verksamheter. Att därmed omöjliggöra vidare utveckling av sådana tekniker, må 
ha positiva effekter för de som förlorar på dem, men kan ha negativa konsekvenser i 
framtiden för de som kommer på sätt att använda dem i legala syften.  
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