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Sammanfattning 
 
Intresset för denna uppsats är mina tankar om entreprenören som person och dennes betydelse 

för ett företags tillväxt. Dessa tankar har vuxit fram under entreprenörskapskurserna vid 

Högskolan i Trollhättan/Uddevalla. Det förs en debatt i samhället, media och den akademiska 

världen om småföretags och entreprenörskapets betydelse för Sveriges välfärd och tillväxt. 

Vissa teorier inom entreprenörskap menar att en entreprenörs drivkraft inte är att ”tjäna 

pengar”. Denna utgångspunkt har inspirerat mig till denna studie. Om pengar inte är en 

drivkraft för entreprenörer kan denne ändå bidra till tillväxt genom expansion av 

verksamheten? I studien skiljs småföretag, nyföretagande och entreprenörskap åt. Alla 

småföretag och nystartade företag är inte entreprenöriella och en signifikant skillnad kan 

sägas vara att entreprenöriella företag har som mål att expandera. Studien utgår från en 

tolkande ansats och har som syfte att förstå den entreprenöriella processen och entreprenörens 

motiv och drivkrafter till att kunna bidra med tillväxt genom expansion av befintlig 

verksamhet. Som underlag till tolkandet innefattas intervjuer av tre entreprenörer. Därtill har 

jag en teoretisk referensram bestående av teorier relevanta till uppsatsen. Det finns bland 

annat två olika synsätt inom entreprenörskapsforskning, individsynsättet och entreprenörskap 

som en process. Individsynsättet utgår främst utifrån tanken att entreprenörer innehar 

speciella egenskaper eller personligheter. Vid ett synsätt med entreprenörskap som process 

ingår individen som en faktor tillsammans med andra faktorer, exempelvis omvärldsfaktorer. I 

denna studie tillgodoses individen i den entreprenöriella processen genom teorier om 

drivkraft, motivation och prestationsbehov. Min utgångspunkt är kopplad till att entreprenören 

anses vara en handlingsmänniska.  

 

Liksom det finns olika definitioner av entreprenören och entreprenörskap finns det olika 

definitioner av den entreprenöriella processen. Tolkning utifrån intervjuerna och med 

hänvisning till den teoretiska referensramen visar att entreprenörerna har en stark vilja att 

skapa något. Dessa entreprenörer ser glädje i sitt arbete och anser sig kunna hjälpa andra 

människor. Dessa faktorer bidrar snarare till drivkrafter att växa. Entreprenörerna i studien 

ville växa genom expansion av verksamheten. Detta trots att de inte uppgav att ”tjäna pengar” 

som en drivkraft. De ser möjligheter istället för hinder och ser ett behov före sin omgivning 

gör det.  



Abstract 
 
The focus of this essay is the entrepreneur as an individual and her contribution to economic 

growth. The starting point for the essay is the courses in entrepreneurship at the University of 

Trollhättan/Uddevalla. In the policy discussion, media and academic, the focus is on the 

importance of small firms and entrepreneurs as an engine for growth and prosperity. In the 

entrepreneurial literature, one theory point out that economic gain is not the only driving force 

for an entrepreneur. If economic gain is not the driving force for the entrepreneur, may there 

still be incentives for the entrepreneur to expand their firm and thus contribute to economic 

growth?  

 

In this essay, small firms, new firms and entrepreneurial firms are studied separately. All 

small or new firms are not entrepreneurial. The difference is that entrepreneurial firms are 

defined as having the goal to grow. The purpose of this essay is to understand the 

entrepreneurial process. More specifically, what drives and/or motivates the entrepreneur to 

expand their firm and contribute to economic growth. 

 

The method used in the essay is qualitative interviews with three entrepreneurs. The results 

from the interviews are interpreted based on a theoretical model describing the entrepreneurial 

process and the incentive mechanism for entrepreneurs. There are two methods to study 

entrepreneurship. The first method focuses on the entrepreneur as an individual with special 

characteristic and personality. The second method describes entrepreneurship as a process.  In 

the latter method one important factor among other is the individual. 

 

There are many different definitions of entrepreneurs and therefore there are also many 

different definitions of the entrepreneurial process. In this essay the entrepreneur is defined, as 

a person with a strong will to create. These entrepreneurs enjoy their work and take pleasure 

in helping others. Moreover, these entrepreneurs’ wants to expand their firms even though 

economic gain is not the main factor that motivates them. The typical characteristic of the 

entrepreneurs is that they see opportunities instead of obstacles. They also identify 

opportunities and needs before other people do so.  
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Inledning 

1.1 Bakgrund 

 

Bakgrunden till denna uppsats är mina tankar kring entreprenören som person och dennes 

betydelse för ett företags tillväxt och således för Sveriges tillväxt. Hur beter sig en 

entreprenör? Har entreprenören vissa egenskaper? Kan vem som helst lära sig att bli en 

entreprenör eller föds man till entreprenör? Vi har i entreprenörskapskurserna vid Högskolan i 

Trollhättan/Uddevalla diskuterat kring dessa ämnen och själva kommit fram till att var och en 

har sin egen definition av entreprenörskap och entreprenören. Schumpeters (1934, s. 74) 

definition av entreprenören är en individ som utför en entreprenöriell funktion. Betoningen 

ligger inte på individen utan dess handlingar. Alltsedan Schumpeters definition har forskare 

försökt enas om hur entreprenören och entreprenörskap skall definieras. Eftersom det inte 

finns en allmängiltig definition av entreprenören är det varje student eller forskares ansvar att 

ge sin definition på entreprenören då denne innefattas i en vetenskaplig studie. Detta för att 

läsaren skall få en klar bild över vad författaren menar med en entreprenör (Bygrave & Hofer 

1991). Få vetenskapliga studier innefattar dessutom samma definition (Gartner 1989).  

 

Min definition av en entreprenör är en person som ser en möjlighet eller en idé och skapar 

någonting av upptäckten som genererar intäkter. Skapandet behöver inte vara en helt ny 

innovation men det behöver vara något av ett nyskapande. Definitionen är inspirerad av flera 

forskares definitioner (Schumpeter, 1934; Stevenson & Gumpert 1985; Bjerke 1989; Gartner 

& Shaver 1994; Johannisson & Lindmark 1996). Min utgångspunkt är att människan är 

formad av sin uppväxt, miljö, kultur, omgivning, familj och lärare med mera, därmed anser 

jag att man inte föds som entreprenör utan att det är något man formas till. Effekterna av 

entreprenörens skapande är enligt mig entreprenörskap. Det kan innebära en företagsstart men 

även att ett redan etablerat företag genererar intäkter genom en ny idé. Entreprenörskap är en 

process som kan pågå under en längre tid, från att möjligheten hittas till att det genererar 

avkastning (Stevenson & Gumpert 1985; Gartner & Shaver 1994; Johannisson & Landström 

1999). Entreprenörskap är för mig förknippat med förnyelse och tillväxt (Hjorth & 

Johannisson 2000). 
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Den negativa efterfrågeutvecklingen under 1990-talet som medförde nedgång i den privata 

konsumtionen sätter fortfarande djupa spår i form av budgetunderskott och hög arbetslöshet 

(Johannisson & Lindmark 1996). Mitt intresse för entreprenören har utvecklats till att försöka 

förstå sambandet mellan entreprenörskap och den diskussion som förs i samhället och media 

om entreprenörskapet och småföretagandets roll för att ”få fart på Sverige” (Johannisson & 

Lindmark 1996). Diskussionerna handlar om Sveriges välfärd och entreprenörskapets och 

entreprenörens betydelse för det. Johannisson och Lindmark (1996, s. 22) beskriver 

småföretagens roll för ekonomisk utveckling och förnyelse i marknadsekonomin. Den 

viktigaste drivkraften för förnyelse i en marknadsekonomi är konkurrens mellan företag. 

Detta innebär att företag vill överträffa varandra och effekten kan vara att företagen utvecklar 

nya produkter, produktionsmetoder och distributionskanaler, som i sin tur kan leda till 

expansion eller att företag etableras.  

 

Den aktuella diskussionen om entreprenörskap förs mot bakgrund av att arbetslösheten i 

Sverige är relativt hög och för närvarande växande. Det finns helt enkelt inte tillräckligt 

många företag som kan erbjuda människor arbetstillfällen (Svenskar spår tuffare 

arbetsmarknad 2003-10-17). Entreprenörskapets betydelse för Sveriges välfärd kan ses ur den 

aspekten att det kan bidra till nya företag eller expansion av befintliga. Ökad sysselsättning 

förutsätter tillväxt. Gandemo (kap 4 i Johannisson och Lindmark 1996, s. 96) menar att 

tillväxten har en central roll i diskussionen om entreprenörskapets betydelse. Tillväxt sätter 

flera människor i arbete och ger möjlighet att bevara välfärden.  

 

Tillväxt kan mätas på olika sätt och det sätt man använder påverkar utfallet. Mäter man 

tillväxt i form av antal anställda gynnas exempelvis branscher med stor personalstyrka. Andra 

mått på tillväxt är omsättning (fakturerad försäljning, rörelseintäkter), volym (producerad, 

såld vara) eller balansomslutning (totala tillgångar) (Gandemo kap 4 i Johannisson och 

Lindmark 1996, s. 88; Davidsson, Delmar och Wiklund 2001, s. 87,). Gandemo (Kap 4 i 

Johannisson och Lindmark 1996, s. 73) menar att tillväxt ofta kopplas ihop med framgång och 

uttrycks i termer som välstånd och lönsamhet. Enligt Gandemo är det inte en självklar 

koppling mellan tillväxt och framgång. Ett företag som exempelvis vuxit för fort och fått 

likviditetsproblem kan sällan lösa det problemet genom att växa ytterligare.  
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Davidsson, Delmar och Wiklund (2001, s. 7) diskuterar tillväxt och svenska företags 

inställning till tillväxt. Författarna menar att: 

 

ökad tillväxt kan ses som ett tecken på konkurrens och innovationskraft och som 

resulterar i nya arbetstillfällen och ekonomiskt framåtskridande. (Davidsson, 

Delmar och Wiklund 2001, s. 7) 

 

Enligt författarna är dock inte alla företagare i Sverige intresserade av tillväxt och expansion. 

Detta trots att de har ett entreprenöriellt företag eller en innovativ produkt med förutsättningar 

för expansion. Henrekson (kap 1 i Davidsson, Delmar och Wiklund 2001, s. 42) ställer frågan 

huruvida samhällen med ekonomier med många små- och nyetablerade företag och få 

storskaliga företag har relativ snabbare tillväxt och därmed även en bättre 

sysselsättningsutveckling? Henrekson menar att sunt förnuft talar för det, men pekar även på 

forskning som understödjer detta förhållande. Annan teori säger att en ökad konkurrens (mätt 

som antal företag i branschen) leder till snabbare produktivitetstillväxt och därmed högre 

tillväxt (Henrekson 2001, s. 43 tolkar Nickell 1996, Nickell, Nicolitsas och Dryden 1997 och 

Lever och Nieuwenhuijsen 1999). 

  

1.2 Problemområde 

 
Samhällsdebatten diskuterar nyföretagande, småföretag och entreprenörskap. Det skall 

tydliggöras att dessa begrepp har olika innebörd. Nyföretagande kan definieras som skapandet 

av nya företag, de behöver med andra ord inte vara entreprenöriella. Det saknas en officiell 

standard vad som innefattar småföretag, men i Sverige kan gränsen för små (inklusive 

medelstora) företag sägas gå vid 200 stycken anställda (Johannisson & Lindmark 1996). Alla 

småföretag är således inte heller entreprenöriella. En skillnad mellan en entreprenör och en 

småföretagare är att entreprenören har som mål att expandera (Delmar 1997 s. 10). Som jag 

definierat ovan innebär entreprenörskap bland annat skapande av nya affärer och är starkt 

förknippat med tillväxt (Johannisson & Lindmark 1996).   
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Det är av betydelse att främja nyföretagandet i en tillväxtorienterad småföretagspolitik 

(Johannisson & Lindmark 1996, s. 203). Attityderna hos enskilda människor till att starta 

egna företag bör påverkas för att få fram fler potentiella företagare. Samtidigt är det av vikt att 

regelsystemet förenklas så att dessa potentiella företagare upplever det som oproblematiskt att 

etablera ett företag (Johannisson & Lindmark 1996, s. 203). Det kan anses vara generellt svårt 

att starta och driva ett företag och särskilt svårt i dagens svaga konjunktur. I en artikel från 

forum för småföretagsforskning, FSF (De nordiska ländernas problem, 2003-06-25) hävdas 

att det startas för få företag i Sverige. Om fler företag startas skapas fler jobb, tillväxten ökar 

och statens utgifter minskar i form av lägre kostnader för exempelvis arbetslöshet. Därmed 

ökar även välfärden. Många nystartade företag överlever dock inte länge. En förutsättning för 

uthålligt ökad välfärd är att nya företag skapar sådant mervärde att det resulterar i överskott i 

verksamheten (FSF, De nordiska ländernas problem, 2003-06-25). För att få ut effekterna av 

entreprenörerna, dvs. att de kan skapa tillväxt och välstånd, krävs att de skapar nya affärer och 

startar nya företag.   

 

Det finns olika orsaker till varför en person startar ett företag. Johannisson och Lindmark 

(1996, s. 36) menar att personliga faktorer som viljan att bli oberoende samt behov av 

självförverkligande vanligen framhålls i svenska studier. En annan faktor som kan vara av 

betydelse är att entreprenören anses ha ett behov av att skapa (Johannisson red. 1992, Bjerke 

1989). Dessutom beskrivs entreprenören ofta i egenskapstermer såsom kreativ, riskbenägen 

och driftig (Bjerke 1989; Delmar 1997). Dessa personliga egenskaper kan enligt vissa teorier 

bidra till skapandet av nya affärer (Bjerke 1989; Johannisson red. 1992).    

 

Forskning inom entreprenörskap kan enligt Johannisson (1992 red., s. 125) delas in i två olika 

synsätt. Det ena synsättet ser entreprenören som en individ med speciella egenskaper och 

speciell personlighet. Det andra synsättet anser att entreprenörskapet skall ses som en process. 

Det innebär att entreprenören som individ ingår bland andra faktorer i processen. Jag anser att 

en studie inriktat enbart på ett perspektiv inte är tillräckligt. För att få en bättre helhetsbild av 

entreprenören bör man se till helheten kring personen såsom omgivning, nätverk och 

situation. Därmed fokuseras det inte enbart på de egenskaper en entreprenör sägs besitta. I 

enlighet med detta kan man se entreprenörskapet som en process. Bjerke (1989, s. 472) menar 

att det är mer fruktbart att studera entreprenörskap som en process, exempelvis situationer i 
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företagandet, än som en egenskap (Johannisson och Landström 1999, s. 4, Delmar kap 8 i 

Carter och Jones-Evans 2000, s. 133).  

 

Det är av intresse att förstå vad som driver en entreprenör att handla på ett visst sätt. Detta 

mot bakgrund att jag anser entreprenören vara en handlingsmänniska (Bjerke 1989; Bygrave 

& Hofer 1991; Johannisson red. 1992). För att förstå individers handlingar kan 

motivationsteorier användas. Det finns en mängd olika motivationsteorier, där Maslows 

behovstrappa är den mest erkända inom området. Maslow har ordnat mänskliga behov i en 

trappa och det är de behov som inte är tillfredställda som motiverar. Längst ner i trappan finns 

fysiologiska behov, nästa trappsteg är säkerhetsbehov och vidare kontaktbehov, 

uppskattnings- och statusbehov samt sista trappsteget självförverkligande behov. Herzbergs 

motivations-hygienteori är snarlik till Maslows behovstrappa. Herzberg har skilt mellan 

hygienfaktorer och motivationsfaktorer. Hygienfaktorer består av förhållanden och villkor i 

arbetsomgivningen medan motivationsfaktorerna är relaterade till arbetsuppgiften (Bruzelius 

och Skärvad 1995, s. 246ff).  

 

Allmänna motivationsteorier är dock enligt Delmar (1997, s. 26) inte inriktade på 

entreprenörskap utan försöker skapa förståelse för hur individer över lag handlar. De 

koncentrerar sig på de faktorer och processer som styr det val man gör. Vad det är som 

motiverar och driver oss som individer att företa oss någonting överhuvudtaget. Resultatet 

visar sig i individens uppenbara och/eller dolda beteenden. Dessutom utspelas studier i 

allmänna motivationsteorier ofta i laboratoriemiljö med enkla uppgifter såsom att lägga 

pussel. Studier i motivation inom entreprenörskap handlar om komplexa uppgifter som att 

studera startandet och drivandet av ett företag (Delmar 1997, s. 26).  

 

Vid entreprenörskapsforskning är det mer intressant att studera motivation utifrån en 

entreprenörs förutsättningar. Delmar (1997, s. 27) menar att en motivationsteori inom 

entreprenörskapsforskning skall ge nya insikter i den entreprenöriella processen. De 

entreprenöriella processerna är komplicerade och kan sträcka sig över en lång tidsperiod och 

med många olika uppgifter (Gartner och Shaver 1994; Delmar 1997). Därför kan en 

motivationsteori inte vara alltför specifik. Därtill är entreprenören någon som utför handlingar 

och presterar något, så dessutom anser jag att teorier kring prestation bör vara delaktiga i 
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motivationsteori för entreprenörskap (Delmar 1997, s. 20). Det McClelland (1961) kallar 

prestationsbehovet är starkt förknippat med entreprenören.  

 

Individsynsättet kan anses vara inspirerat av McClellands teorier (Johannisson red. 1992, s. 

126). Dessa teorier innehöll tankar om entreprenörskapet som nyckel till ekonomisk tillväxt. 

McClelland (1961) presenterade en teori om prestationsbehov där han kritiserade de 

kapitalistiska teorierna som menar att företagsledare är strängt motiverade av ett vinstbehov 

som kan gränsa till girighet. McClelland menar att för en entreprenör är vinstmotivet 

överdrivet. Vinst är inte en drivkraft utan ett mått på entreprenörens prestation (McClelland 

1961; McClelland och Winters 1969). I den senare litteraturen hävdas även att en entreprenörs 

drivkraft för att starta ett företag ofta inte är att ”tjäna pengar” (Johannison och Lindmark 

1996, s. 36; Delmar 1997, s. 20). Pengar har betydelse då det handlar om överlevnad, men att 

se på pengar som en avgörande drivkraft är då inte rätt.  

 

Med ”drivkraft” avses det som driver en person till handling. En entreprenörs drivkraft antas 

leda till att denne startar ett företag eller skapar nya affärer i ett befintligt företag. Många 

undersökningar gjorda på företagsstartare har enligt Johannisson och Lindmark (1996, s. 37) 

använt sig av enkla standardfrågor där man förväntar sig att individerna skall kunna ange ett 

eller två alternativ som motiv att bli egenföretagare. Nackdelen med detta sätt att göra 

undersökningar är enligt författarna att det ofta finns en mängd samverkande drivkrafter.  

 

Jag är medveten om att senare forskning frångått de mer beteendevetenskapligt inriktade 

teorierna, frågeställningar såsom ”vem är entreprenör?” till att fokusera på entreprenörskap 

som process, dvs. helheten i skapandet av nya organisationer där individen ingår i processen 

(Gartner 1989; Delmar 1997; Landström 1999;  Johannisson och Landström 1999). Genom att 

se entreprenörskapet som en process och inte på de egenskaper en person besitter, är jag 

intresserad av att öka kunskapen om vad som driver en entreprenör. Forskare har inte helt 

frångått att studera entreprenören som individ. Gartner & Shaver (1994) vill uppmärksamma 

studenter och forskare på entreprenörens vikt som individ inom entreprenörskapsområdet. Att 

entreprenören som individ är av vikt innebär enligt Gartner & Shaver inte att forskning om 
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personlighet och egenskaper menas. Individen skall studeras utifrån synsättet entreprenörskap 

som process, det synsätt Gartner & Shaver (1994) förespråkar.1  

 

Små och medelstora företag har en ökad betydelse för Sverige och dess ekonomi och det är 

därför rimligt att anta att entreprenören är betydelsefull för tillkomst och utveckling av dessa 

företag. Ett sätt till ökad tillväxt och ökad välstånd i Sverige skulle vara att entreprenörerna 

”kommer fram” och skapar nya affärer. Det kan ske med en företagsstart och/eller tillväxt av 

ett redan etablerat företag. Vidare har entreprenörens drivkrafter och motiv att driva företaget 

betydelse om man ser entreprenören som en person som bidrar till tillväxt och arbetstillfällen. 

Jag anser diskussionen vara något problematisk då en entreprenörs drivkraft inte består i att 

”tjäna pengar” (McClelland, 1961). Handling och behov av att skapa sägs däremot vara 

drivkrafter (Bjerke 1989; Delmar 1997). Innebär det att dessa drivkrafter kan bidra till 

tillväxt? Enligt mitt resonemang har entreprenören som individ betydelse för entreprenörskap 

tillsammans med omvärldsfaktorer, exempelvis nätverk och förutsättningar och situationer i 

företagandet. Det är därför av intresse att betrakta entreprenörskap som en process.  Andra 

frågor att studera kan vara: Hur ser entreprenörer på rollen att bidra med tillväxt? Vad driver 

en entreprenör i dennes arbete? Vilka faktorer kan påverka en företagsstart? Dessa frågor 

kretsar kring entreprenörskap som process med fokus på entreprenören.  Den senare tidens 

forskning betonar dessutom betydelsen av att entreprenören skall tycka att det är ”roligt” och 

intressant att företaget blir större. Finns inte intresset hos företagaren sker heller ingen tillväxt 

(Entré, nr 1 2000).  

Problemdiskussionen har belyst vissa problem som är relevanta kring entreprenören och den 

entreprenöriella processen. Följande frågeställningar ställs i denna uppsats: 

 Vilka faktorer och drivkrafter kan ligga bakom en entreprenörs val att driva eget 

företag? 

 Om pengar inte är en drivkraft för entreprenören vilka andra drivkrafter kan påverka 

entreprenören till att bidra med tillväxt?  

 

 

                                                 
1 Teorier om entreprenörskap som process där motivations- och drivkraftsteorier samt teorier om 
prestationsbehovet ingår presenteras närmare i den teoretiska referensramen. 
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1.3 Syfte  

 

Det övergripande syftet med denna studie är att öka kunskapen om den entreprenöriella 

processen och entreprenörens motiv och drivkrafter till att kunna bidra med tillväxt genom 

expansion av befintlig verksamhet.  

 

Studiens delsyfte är att öka kunskapen om hur den entreprenöriella processen kan definieras 

samt hur den ser ut för olika entreprenörer. 

 

1.4 Disposition 

 

Titel, sammanfattning 
och innehållsförteckning 

Inledning 

Metod 

Teoretisk referensram 

Empiri 

Tolkning 

Slutsats och framtida 
studier 

Mitt vetenskapliga 
synsätt kopplas ihop 
med problemområde 
och en metod väljs. 

Kapitlet innehåller 
bakgrund, 
problemområde och 
syfte.  

Här diskuteras 
teorier som är 
lämpliga för studien. 

Tre entreprenörer 
inom olika 
branscher intervjuas. 
Intervjuerna sker 
med hjälp av 
intervjuguide. 

Tolkning av 
intervjuerna för att 
uppnå mitt syfte.  

Reflektioner av 
arbetet.  

Figur 1 Dispositionsschema. Källa: Egen 
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2 Metod 

2.1 Vetenskapligt synsätt 

 

Alla har en personlig referensram i botten som påverkar vårt handlande. Referensramen 

skapas under den process vi genomgår under uppfostran, utbildning och arbetsliv. De 

personliga värderingarna påverkar vad som är en relevant fråga. Den personliga 

referensramen påverkar den litteratur man utgår från, de metoder man väljer och de 

iakttagelser man gör under en empirisk studie. Denna personliga referensram, dvs. den 

verklighetssyn man har om världen och huruvida världen finns, kallas ontologi (Eriksson och 

Wiedersheim-Paul 1997, s. 36-37).  

 

Jag har min akademiska bakgrund främst i företagsekonomiska ämnen, men även i viss mån i 

humanistiskt ämne då jag har studerat tyska. Innan jag återupptog mina studier har jag haft en 

relativt lång tid av arbetslivserfarenhet i olika organisationer där jag mestadels arbetat med 

administrativa sysslor samt använt mina språkkunskaper i arbetet som speditör. Jag har under 

en tid arbetat i en styrd organisation där jag som individ kunde påverka lite eller inget alls.  

 

Motpolen till detta är en löst styrd organisation. Jag har också arbetat inom denna 

organisationsform. Mina erfarenheter av den organisationen är att ingen tog på sig ett klart 

chefsansvar med otydlig ledning som följd. Jag tror att ett mellanting av dessa båda former 

där fördelarna från båda kan utnyttjas är eftersträvansvärt. Min erfarenhet av organisationer 

kommer att påverka mitt arbete då jag härifrån har en viss förförståelse om hur företag styrs 

enligt mina upplevelser. 

 

Min ontologi är att vi som individer är en del av verkligheten, det finns inte endast en sanning 

för oss att upptäcka sett ur ett objektivt perspektiv utan vi upptäcker alla vår egen subjektiva 

sanning. Jag anser även att vi har en viss förförståelse, dvs. fördomar och kunskap om det vi 

ämnar studera. Min studie avser att studera individers drivkrafter och jag inriktar mig på att 

förstå dessa. Jag anser dock att man inte enbart skall fokusera på individens handlingar 

oberoende från omgivningen, utan att individens handlingar skall ses som ett samspel med 

omgivningen.  
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Mitt sätt att tolka och förstå är begränsat av vad Arbnor och Bjerke (1994 s. 183) kallar 

språkutveckling. Därmed menas de instrument som kan användas för att den intervjuade skall 

kunna begripliggöra sina handlingar. Språket är ur alla aspekter centralt. Omfattningen av min 

förförståelse påverkar vilket språk som kan användas i den meningen att jag kan förstå de 

begrepp, uttryck och situationer som den intervjuade berättar. Jag anser att denna 

verklighetsuppfattning är inspirerad av aktörssynsättet. Arbnor och Bjerke (1994 s. 68) 

beskriver att aktörssynsättet utgår från enskilda aktörer för att förstå sociala helheter och 

verkligheten antas vara en social konstruktion. Med verkligheten som en social konstruktion 

menas att världen är en kontinuerlig process. Det är en subjektiv konstruktion med förmågan 

att försvinna i samband med att dess medlemmar, aktörer, slutar upprätthålla den (Bjerke 

1989, s. 162). 

 

Epistemologi som även kallas kunskapsteori är ett viktigt område inom den teoretiska 

filosofin som behandlar kunskapsfrågor. Kunskap är värdefullt att ha och vi säger oftast att vi 

”vet” något. ”Jag vet att jorden är rund” är en kunskap. Men hur vet vi att jorden är rund? Jo 

för vi har lärt oss det. Vet vi inte vad kunskap är kan vi inte leta efter den. Det är som att leta 

efter en katt men vi vet inte hur en katt ser ut. Alla har en kunskapsteori – ”vi vet att jorden är 

rund” - men den är ofta ganska primitiv och outtalad. Den filosofiska kunskapsteorin försöker 

att tydliggöra denna kunskapsteori och undersöka dess giltighet. Kunskapen måste ha en 

trosföreställning och den måste kunna rättfärdigas (Hartman 1998 s. 19). 

 

Ontologin och epistemologin vill uppmärksamma att vi är medvetna om att vi är en produkt 

av den verklighet och värld vi lever i. Jag har blivit färgad av mina föräldrar och lärares 

värderingar och fostrats till den person jag är. Vi har inte möjlighet att välja den personliga 

referensramen men vi har möjligt att välja perspektiv dvs. det synsätt vi väljer att angripa 

problemet på (Lundahl och Skärvad 1992, s. 58). Som individer behöver vi inte acceptera allt 

vi lär oss utan att först kritiskt granska det. I tidigare skolgång samt i viss mån i min 

akademiska utbildning har jag använt mig främst av kvantitativa studier såsom enkäter och 

faktaanalyser, men även av kvalitativa studier såsom intervjuer. Det innebär att min 

personliga referensram innefattar erfarenheter och kunskaper från en främst positivistiskt syn 

att se världen på och som baseras på ren fakta och orsak-verkan relationer. Allteftersom har 

jag fått mer kunskap och erfarenhet och på så sätt utvecklat min språkförståelse och ontologi.  

Den ”sanning” jag upptäcker, är sann för mig. En annan student kan göra samma studie och 
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utifrån dennes ontologi upptäcka sin ”sanning”. Till hjälp att nå en ”sanning” som kan förstås 

av andra, använder jag mig av vetenskapliga teorier och modeller.  I enlighet med 

aktörsynsättet vill jag förstå vad som motiverar och driver entreprenören att driva eget 

företag. Företaget som drivs av entreprenörerna kan ses som den sociala konstruktionen som 

upphör då dess medlemmar eller aktörer, i detta fall entreprenören och dess anställda, slutar 

upprätthålla den (Bjerke 1989). I de fall då entreprenören är ensam företagare upphör den 

sociala konstruktionen om entreprenören avvecklar sitt företag. Genom att förstå 

entreprenören förstår jag dennes handlingar och entreprenörskap. I denna studie får jag 

möjlighet att utifrån min personliga referensram och det ämne jag vill undersöka välja 

perspektiv samt metod.      

 

2.2  Val av metod 

 

Det finns två stora vetenskapliga huvudinriktningar, positivismen med ursprung i 

naturvetenskapen, samt hermeneutiken med ursprung i humanismen. Den positivistiska och 

hermeneutiska vetenskapsteorin skiljer sig åt på många sätt. De undersöker olika saker och 

skiljer sig också åt när det gäller undersökningsmetod och hur resultatet av den vetenskapliga 

undersökningen ser ut (Hartman 1998 s. 94). 

 

Positivismen syftar på att man vill bygga på positiv och säker kunskap. Positivismen bygger 

på att det finns ett ”orsak-verkan” samband som mynnar ut i generella lagar och satser.  

Världen är skapt på ett sätt och det finns en sanning (Hartman 1998, s. 94). 

 

Hermeneutik kan översättas till tolkningslära och strävar efter förståelse för människors 

livssituation. Hermeneutik användes först för att tolka bibelns olika delar och den tid bibeln 

var skriven i. Tanken med den hermeneutiska teorin är att varje människa uppfattar sig själv 

och sin situation på ett visst sätt och kunskap om denna inte kan fås genom empiriska data. 

Man måste leva sig in i deras föreställning om världen och tolka deras beteende. För att göra 

detta krävs att man har kunskap om problemet redan från början. Denna kunskap kallas 

förförståelse. Med hjälp av denna förförståelse formas relevanta problemformuleringar och en 

dialog inleds med det forskarens skall undersöka. Det är en dialog eftersom forskaren ställer 



Individen i den entreprenöriella processen 

12 

frågor och får svar som tolkas och ges ny förståelse, vilket skapar nya frågor. På så sätt 

fortsätter dialogen i en spriralliknande modell (Eriksson, Wiederheim-Paul 1997, s. 231; 

Hartman 1998, s. 94). 

Den metod eller det angreppssätt man väljer att studera problemet på bygger på ens ontologi. 

Min studie baseras på att förstå vad som driver en individ till handlande. Jag har därför valt att 

genomföra studien genom en kvalitativ metod av hermeneutisk natur. Detta angreppssätt kan 

kopplas ihop med aktörsynsättet som är studier där man har som syfte att förstå hur aktörer 

(dvs. individer) uppfattar verkligheten. Vilka värderingar, motiv och föreställningsramar som 

styr aktörers beslut, handlingar och agerande (Lundahl och Skärvad 1992 s. 150). 

 

Jag kommer att avgränsa studien till att intervjua tre stycken företagare som jag anser vara 

entreprenörer. Kriterier vid val av dessa entreprenörer är baserat utifrån min definition av 

entreprenör och entreprenörskap. Samtidigt har jag viss förförståelse om entreprenörerna och 

deras företag som jag fått från personer i min omgivning. Detta har hjälpt mig vid valet av 

dessa tre entreprenörer. Entreprenörerna består av en kvinna och två män inom olika 

branscher. Genom detta urval hoppas jag få ett bättre undersökningsunderlag än om jag valt 

endast ett kön och en bransch. Detta med hänseende till att ungefär en fjärdedel av landets 

företagare är kvinnor (Johannisson red. 1992, s. 19). Jag anser att det är rimligt att anta att 

fördelningen för entreprenörer är liknade. Jag är dock medveten om att det inte kommer att 

kunna dras generella slutsatser eftersom det är ett knappt urval. Det är heller inte min tanke 

med denna studie. Jag har valt att avgränsa mig till detta antal då jag kommer att göra en 

djupare och mer ingående undersökning av dessa. Intervjuernas form består snarare av en typ 

av diskussion eller dialog mellan mig och entreprenören för att kunna förstå en entreprenörs 

tankar och handlingar. Detta anser jag inte kunna uppnå genom korta intervjuer eller 

intervjuer i form av enkäter.   

 

2.2.1 Alternativ metod 

 

Istället för den kvalitativa metodansatsen hade jag kunnat genomföra studien i ett 

positivistiskt angreppssätt genom att använda en kvantitativ studie. Studien skulle då 

genomföras med att samla in fakta om drivkrafter genom en enkät där individen kunde ange 

ett antal möjliga svarsalternativ om drivkraft. Svarsalternativen kunde ha rangordnats efter 
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frekvens. Jag har inte valt denna metod, dels på grund av min ontologi och problemets art och 

dels därför att jag tvivlar på att jag kan komma fram till ett svar genom en kvantitativ studie 

utan att individers handlande tolkas.   

 

2.3 Insamling av kvalitativ data 

 

Intervjuerna till denna undersökning kommer att genomföras som en konversation med inte 

helt förutbestämda frågor för att entreprenören själv ska ha möjlighet att påverka intervjun 

och berätta om sin syn på ämnet. Det är viktigt att dessa fria intervjuer inte sker oförberedda 

så att intervjun tenderar att lämna problemområdet (Hartman 1998, s. 252). Till sin hjälp kan 

forskaren eller studenten använda sig av en intervjuguide att följa där man tar upp de teman 

eller frågor man vill diskutera och ger dem en ordning. Ordningens funktion är att den som 

intervjuas skall komma i rätt ”stämning”. En vanlig form är den så kallade trattekniken där 

man allmänt diskuterar ämnet för att likt en tratt ”smala ner” frågorna och precisera dem till 

problemområdet (Hartman 1998, s. 252).  

 

Jag kommer att använda mig av en intervjuguide där en allmän diskussion om ämnet förs, för 

att sedan formulera min problemställning. Dokumentation kommer att ske via ljudband samt 

anteckningar under intervjuns gång.  

 

2.3 Trovärdighetsdiskussion 

 

Två begrepp som används vid vetenskapliga undersökningar är reliabilitet och validitet. 

Reliabilitet visar precisionen av mätningen, dvs. hur tillförlitligt är vårt mätinstrument? 

Validiteten visar hur giltigt resultatet av det vi vill mäta är. Mäter vi det vi det vi ska? 

Beroende på vilken metod man använder sig av, den kvalitativa eller den kvantitativa, har 

dessa begrepp olika relevans (Befring 1994, s. 60). Vid en kvalitativ studie sker en intervju 

med den man vill studera och det är just denne individs värderingar man vill förstå. Man 

räknar inte med att kunna få samma resultat med en annan individ och det är heller inte målet 

med studien. Begreppet reliabilitet i bemärkelse mätprecision är således inte relevant i en 

kvalitativ studie (Befring 1994, s. 60). Relevansen av validitet i en kvalitativ studie kan också 
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ifrågasättas. Vid en kvantitativ studie är det generellt lättare att avgöra mätningens 

trovärdighet då mätningen innefattar fakta såsom exempelvis ålder eller vikt. Vid en kvalitativ 

studie registreras exempelvis beteenden och tankar (Befring 1994, s. 60).  

 

Den tolkande läran med kvalitativa intervjuer kan kritiseras då det är svårt att generalisera 

eftersom informationen består av människors beskrivningar och tolkningen påverkas av min 

förförståelse som bakgrund för tolkandet. Det är svårt att avgöra validiteten i en tolkande 

undersökning. I mitt fall använder jag mig inte av förutbestämda frågor utan av en 

intervjuguide och varje intervju kommer att ta sin egen form. Intervjuerna görs vid olika 

tidpunkter och min tolkning kommer att påverkas av min förförståelse, som kommer att ökas 

efter varje intervju. Jag använder mig därför av ljudupptagning för att kunna lyssna på dem 

igen efter ny förståelse. Min uppfattning av syftet för tolkande undersökningar är inte att få 

fram en allmängiltig slutsats utan att kunna förstå individers handlande och beteende. Genom 

att använda mig av en intervjuguide och genom ljudupptagning där jag kan lyssna på 

intervjuerna igen ger studien en bättre förutsättning för god validitet.    
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3 Teoretisk referensram 
 

I detta kapitel kommer relevanta teorier till uppsatsens ämne, individen i den entreprenöriella 

processen, att tas upp. Jag kommer att utifrån problemområdet presentera teorier om 

entreprenörskap som process. Olika forskares syn på den entreprenöriella processen 

presenteras för att kunna diskutera fram anfallsvinkeln i denna uppsats. Därtill presenteras 

teorier om drivkraft, motivation och prestationsbehov för att tillgodose bilden av 

entreprenören som individ.  

 

3.1 Entreprenörskap som process 

 

Flera forskare (Stevenson och Gumpert 1985; Gartner 1989; Johannisson och Landström 

1999) betonar vikten av att studera entreprenörskapet som en process. Sanner (1999, s. 59) 

menar exempelvis att flera personer, annat än entreprenören, är inblandade i den 

entreprenöriella processen. Dessa externa aktörer kan vara kunder, leverantörer, finansiärer 

och rådgivare.  

 

Gartner (1989) tillhör gruppen forskare som förordnar att studera entreprenörskapet som en 

process. Han vill genom detta frångå frågan; vem är en entreprenör? Till att istället fokusera 

på; vad gör en entreprenör? Genom att försöka förstå vem entreprenören är, fokuserar man på 

faktorer såsom personlighet och egenskaper. Detta kommer enligt Gartner inte att leda till en 

meningsfull definition av entreprenören. Istället menar han att det behövs ett angreppssätt 

utifrån ett beteendeperspektiv inom entreprenörskapsforskningen. Sättet att se entreprenören 

som någon som gör något ligger till grund för Gartners syn på entreprenörskapsprocessen. 

Först är det av vikt att förklara Gartners definition av entreprenörskap och entreprenören. 

Hans definition på entreprenören är att denne skapar nya organisationer. Således är 

entreprenörskap skapandet av nya organisationer. Skapandet av organisationer kan ha olika 

form, såsom skapandet inom befintlig organisation, som en ny organisation eller inom den 

offentliga verksamheten (Landström 1999, s. 91). Gartners definition av 

entreprenörskapsprocessen ses utifrån hans definition av entreprenören. Entreprenörskap som 

process är det entreprenören gör. Den entreprenöriella processen slutar då organisationen är 
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skapad. Under processen är entreprenören en del av organisationsskapandet. Gartner menar att 

det kan vara svårt att behålla fokus på vad entreprenören gör och undvika att ”glida in” på 

vem denne är. Det går nämligen enligt Gartner inte att förklara vem en entreprenör är. Med 

samma logik kan man inte förklara vem en baseboll spelare är. Denne har inte bara specifika 

egenskaper, såsom lång, stark och duktig på att tackla. Basebollspelaren är en basebollspelare 

just på grund av att denne spelar baseboll, dvs. basebollspelarens beteende ligger till grund för 

definitionen. Entreprenören är en entreprenör på grund av sitt entreprenörskap, dvs. enligt 

Gartners definition någon som skapar organisationer.  

 

Landström (1999, s. 89) tolkar Bygrave och Hofer (1991) som forskat med inriktning på 

entreprenörskap som en process. Landström påvisar att betoningen på entreprenörskap som 

process kommit tillstånd som motvikt till de individfokuserade definitionerna med rötter inom 

beteendevetenskapen. Dessutom har det företagsekonomiska intresset för entreprenörskap 

bidragit till denna förskjutning av inriktning. Vad Bygrave och Hofer menar är att forskare 

skall intressera sig för frågeställningar som behandlar hur affärsmöjligheter identifieras samt 

hur nya företag etableras. Detta skulle innebära att frågeställningar inriktade på entreprenören 

som individ till viss del skjuts i bakgrunden. Bygrave och Hofer (1999, s. 90) definierar 

entreprenören som någon som uppfattar en möjlighet och skapar en organisation utifrån det 

samt definierar den entreprenöriella processen som: 

 

Den entreprenöriella processen utgör alla de funktioner, aktiviteter och 

handlingar relaterade till identifieringen av möjligheter och skapandet av 

organisationer i syfte att genomföra dess möjligheter. (Landström 1999, s. 90) 

 

Definitionen visar enligt Bygrave och Hofer (1991) att den entreprenöriella processen har 

speciella egenskaper. Den skapar förändring i industrins marknadsstruktur och är dynamisk då 

industrin såväl som företaget förändras över tiden. Den entreprenöriella processen är för varje 

företag, industri eller marknadssituation unik eftersom inget företag, ingen industri eller 

marknadssituation är den andra lik. Den entreprenöriella processen innehåller även faktorer 

såsom konkurrenssituation, tillgängliga resurser, företagets strategi och entreprenören som 

individ. Hur dessa faktorer ser ut vid startandet av den entreprenöriella processen har stor 

betydelse för processens resultat. 
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Nedan åskådliggörs några nyckelfrågor inom individsynsättet och synsättet entreprenörskap 

som process. 

 

Fokus på entreprenören  Fokus på den entreprenöriella processen 

1. Vem blir entreprenör? 1. Vad innefattas i identifieringen av nya 

 möjligheter?  

2. Varför blir vissa individer 2. Vilka är de viktigaste uppgifterna för att  

Entreprenörer?  etablera ett företag? 

3. Vad kännetecknar framgångsrika 3. Hur skiljer sig dessa uppgifter från ledning  

respektive misslyckade entreprenörer? av etablerade företag? 

 

Den individfokuserade definitionen (individsynsättet) är enligt Bygrave och Hofer (1991) den 

traditionella. Enligt författarna riktar sig detta synsätt till entreprenörens egenskaper och 

funktioner. Entreprenörskap som process kan sägas vara en reviderad version som innefattar 

individen. Enligt Bygrave och Hofer (1991) är det mer fruktbart att förflytta intresset från 

individen till den entreprenöriella processens form och egenskaper.  

 

3.2 Entreprenörskap som process kombinerad med 

individsynsättet 

 

Bjerke (1989, s. 520) har arbetat fram fyra omständigheter som ensamma eller tillsammans 

med de andra kan medverka till att en individ skapar nya affärer. Detta kan ske genom start av 

nytt företag eller genom nya affärer i befintligt företag. Entreprenörskap ses som en process 

interaktivt med omvärldsförhållanden. En förutsättning är att individen har en entreprenöriell 

läggning. Bjerke (1989) definierar entreprenörskap som skapandet av nya affärer. De fyra 

omständigheterna är: 

1. Otillfredsställelse med nuvarande arbete 

2. Övertalighet (brist på anpassning) 

3. Identifiering av en ny affärsmöjlighet 

4. Uppmuntran och stöd 
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1. Otillfredsställelse med nuvarande arbete. Bjerke (1989) har genomfört studier som 

visar att i de flesta fallen då nya affärer har skapats har en drivkraft haft negativ 

karaktär. Något i individens arbetsmiljö har varit störande till den grad att denne valt 

en annan väg. Det behöver inte leda till entreprenörskap utan kan lika väl leda till att 

individen byter arbete. När individen exempelvis väljer att starta ett eget företag har 

denne valt entreprenörskapets väg.   

 

2. Övertalighet eller missanpassning. Det är enligt Bjerke (1989) en annan negativ 

faktor. Bjerke menar att dessa övertaliga, eller missanpassade, människor är sådana 

som befinner sig mellan två jobb och är tvingade att göra ett karriärsval. Dessa 

individer har inte lämnat sina jobb i hänseende att de har varit otillfredsställda. Något, 

en attraktiv möjlighet, har lockat bort dem eller så har det helt enkelt förlorat sina 

jobb, dvs. blivit avskedade. En annan utlösande faktor kan vara en personlig tragedi 

eller en intern kris. Individen har kommit till ett skede i livet då denne inser att den 

egna livssituationen inte motsvarar förväntningarna.  

 

3. Identifiering av en ny affärsmöjlighet. Denna faktor uppstår oftast inte plötsligt utan 

efterhand. Individen har förmågan att se möjligheter för en produkt eller tjänst efter 

denne har kommit i kontakt med det. Bjerke (1989) menar att individens förmåga att 

kunna se en möjlighet är beroende av dennes uppfattning om sina egna förutsättningar 

att kunna dra fördel av möjligheten. Detta uppfattar jag som att individer med 

entreprenöriella drag har denna förmåga och Bjerkes sätt att associera entreprenören 

med en ”förmåga” är influerat av individsynsättet.  

 

4. Uppmuntran och stöd. Dessa kan yttra sig på olika sätt, exempelvis genom stöd att 

utarbeta planer och analyser. Uppmuntran och stöd kan vara medvetna eller 

omedvetna. De som ger stöd kan vara kopplade till individen på olika sätt, exempelvis 

familj, arbetskamrater eller en banktjänsteman. Uppmuntran eller stöd kan även 

hämtas från trovärdiga rollmodeller. Det kan innebära att individen har haft en person 

i sin närhet under uppväxten som har inspirerat denne, exempelvis en egen företagare.  

 

De fyra omständigheterna ingår i Bjerkes (1989) synsättet att se entreprenörskapet som en 

process. Processen börjar när individen, senare entreprenören, identifierar en möjlighet och 

skapar en ny affär. Bjerkes fyra omständigheter är inriktade på de omständigheter som 
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initierar entreprenören till processens start. Bjerke (1989, s. 472) menar att det krävs en 

förmåga, eller en entreprenöriell läggning, hos entreprenören. Finns inte det ingår inte 

individen i en entreprenöriell process. Jag anser att Bjerke (1989) är inspirerad av 

individsynsättet eftersom han menar att det krävs en viss förmåga hos entreprenören 

(Johannisson red. 1992). Det Bjerke (1989) menar är en förmåga kopplar jag ihop med en 

speciell personlighet som just entreprenören har. Individsynsättet ser entreprenören med 

speciella egenskaper och personligheter. Därtill menar dock Bjerke (1989) att entreprenören 

startar nya affärer utifrån situationer och aktörer runtomkring entreprenören som individ. Jag 

uppfattar därför Bjerkes omständigheter som ett kombinerat synsätt av entreprenörskap som 

process och individsynsättet (Johannisson red. 1992, s. 126).  

 

3.2.1 Motivationsteorier 

 

Inom perspektivet att se entreprenörskap som en process ingår de motiv och prestationsbehov 

en individ har. Dessa är influerade av individsynsättet, dvs. att entreprenören innehar vissa 

egenskaper lämpliga för att kunna vara nyskapare och problemlösare (Johannisson red. 1992, 

s. 125). Motivationsteorier och prestationsbehov motiveras i denna studie med bakgrund till 

att entreprenören är en individ förknippad med handling och behov att skapa (Bjerke 1989). 

Därtill innefattas de teorier om att entreprenörens drivkraft inte är att ”tjäna pengar” 

(McClelland 1961). För att försöka förstå entreprenörens handlingar utifrån dennes drivkrafter 

innefattas dessa teorier. Delmar (1996, s. 24; 1997, s. 26) menar att det finns fyra 

grundbegrepp i motivationsteorier för entreprenörskap. Dessa är behov, värderingar, mål och 

känslor. Begreppen kan knytas till individen i den entreprenöriella processen som ett verktyg 

att förstå dennes entreprenörskap.  

 

Behov 

Den motivationsteori som utgår från behovsfaktorn är den grundläggande. Teorin grundar sig 

på att ett behov, faktiskt eller potentiellt, föregår eller åtföljs en individs handling. Behovet 

sägs vara den faktor som motiverar eller driver på handlingen kopplat därtill. Det är inom 

detta område Maslows och Herzbergs motivationsteorier återfinns (Bruzelius och Skärvad 

1995). 
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Värderingar och attityder 

Värderingar är omdömen. Med det menar Delmar (1996; 1997) att det handlar om tolkning av 

abstrakta företeelser i en individs tillvaro, exempelvis jämlikhet, frihet, förverkligande och 

traditioner. För att kunna bedöma sig själv, andra människor och situationer använder 

människor sig av värderingar. Värderingarna fungerar som ett kriterium för att välja och 

rättfärdiga sina handlingar. Bedömningen görs utifrån individens egen uppfattning om olika 

företeelsers betydelse.  

Värderingarna visar vad personen anser vara viktigt eller oviktigt och är förhållandevis 

bestående över tiden. Attityder är nära besläktade till värderingar men skiljer sig till viss del. 

En attityd är ett omdöme av ett en speciell företeelse. Företeelsen kan uppfattas bra eller dålig 

i allmän betydelse, exempelvis attityder till ett politiskt parti, EU eller miljöförstöring. 

Attityder kan lättare förändras med tiden till skillnad mot värderingar. Värderingar kan sägas 

vara faktorer som kan göra det möjligt för oss att forma våra attityder.  

 

Mål och avsikter 

Mål är mer specifika än värderingar. Mål är ett medel till att förverkliga attityder och 

värderingar. Vill en individ uppnå makt måste denne välja vilket eller vilka medel att använda 

för att uppnå syftet. Mål visar nivån på det valda engagemanget (ihärdigheten) och 

intensiteten (hur mycket energi vi är beredda att lägga ner). Skillnaden mellan mål och avsikt 

är att målet syftar på ett slutresultat och handlingen riktas mot detta. Avsikt beskriver en vilja 

att gå åt ett visst håll. Begreppet mål är enligt Delmar (1996; 1997) viktigt i sammanhang där 

man vill förverkliga någonting, såsom i fallet med entreprenörskap.  

 

Emotioner 

Emotioner är känslor, exempelvis ilska, glädje, kärlek eller hat, och de är viktiga delar i varje 

motivationsteori. Emotioner är resultatet av mål- och attitydvärderingar. De är ett resultat av 

en handling och blir skäl till ytterligare handlingar. När en individ har nått ett mål jämför 

denne känslan med värderingsnormen. Känslan kan exempelvis vara att man känner sig nöjd. 

Vid entreprenörskap kan man fokusera på några få känslor som antas ha särskild stor 

betydelse för ämnet. Delmar (1996; 1997) menar att exempel på sådana känslor är glädje, 

intresse, stress och stolthet.  
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Entreprenörer sägs ha behov av att skapa och prestera. Delmar (1996; 1997) menar att behov 

och känslor inte bara styr motivationen utan även ger information. Informationen visar att 

något inte står rätt till och måste åtgärdas. En entreprenörs värdering kan vara att förverkliga 

en idé (Johannisson och Lindmark 1996). Entreprenörens mål kan därmed vara att utifrån idén 

skapa en ny affär (Bjerke 1989). Till handlingen förknippas olika känslor och en känsla hos 

entreprenören kan exempelvis vara stolthet att ha lyckats med projektet (Delmar 1996; 1997). 

Detta sätt att analysera resultatet och hur beslutet har bidragit till slutresultatet av den 

entreprenöriella handlingen innefattas enligt Delmar (1996; 1997) i motivationsteorier. Vid ett 

misslyckat slutresultat kan entreprenören ställa sig frågan om utfallet hade blivit annorlunda 

om han handlat på ett annat sätt.  

 

Förutom motivation, som kan uttrycka en entreprenörs handling, styr även behovet av att 

prestera entreprenörens handlingar. Behovet att prestera är förknippat med de teorier som 

menar att entreprenören har ett behov av att skapa något (Bjerke 1989; Delmar 1997). 

Motivationsteorin kompletteras därför med en teori kring prestationsbehov.  

 

3.2.2 Prestationsbehov 

 

Som tidigare nämnts spelar prestationsbehovet en central roll inom entreprenörskap. 

McClelland (1961) har skapat en teori om prestationsbehov och Delmar (1996, s. 8; 1997, s. 

11) har skapat en modell för entreprenörers beteende och prestationsnivå. Delmar ser 

entreprenörskapet som ett resultat av individens handlingar. Entreprenören startar, stödjer och 

leder en förändringsprocess som blir ett livsdugligt företag. Entreprenören behöver inte vara 

en uppfinnare, men denne förstår och ser möjligheter till en marknad för uppfinningen. 

Modellen innehåller fyra grundbegrepp; företagets prestationsnivå, entreprenörens 

prestationsbehov, individen (motivation och begåvning) samt miljön (marknaden). Modellen 

visar att en entreprenör måste ha nödvändiga sakkunskaper, veta hur kunskaperna skall 

tillämpas, kunna välja att arbeta med uppgiften under en viss tid och på en viss ambitionsnivå, 

för att kunna utföra en uppgift.   
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Företagets prestationsnivå bestäms av miljöns (marknadens) reaktion på entreprenörernas 

handlingar. Finns en efterfråga på de varor eller tjänster som företaget tillhandahåller kommer 

företaget att lyckas bra. Företagets resultat är beroende av entreprenörens prestationsnivå (pil 

a) samt miljöns handlingar (pil b). Delmar (1996; 1997) skiljer mellan inre och yttre miljö. 

Med inre miljö menas exempelvis personalens reaktion på de handlingar som fattas inom 

företaget. Yttre miljö kan vara förändringar i kundrelationerna. Skälet till att entreprenörens 

prestationsnivå är skilt från företagets prestationsnivå är att entreprenören kan prestera bra 

trots att företaget inte presterar bra. Det finns andra faktorer utom entreprenörens kontroll som 

kan uppstå. Entreprenören kan exempelvis vilja expandera men har inte möjlighet på grund av 

faktorer såsom lagstiftning eller för hård konkurrens. Entreprenörens prestationsnivå är 

relaterad till de arbetsuppgifter och åtaganden som bör och kan styras av denne. Företagets 

prestationsnivå mäts antingen som dess möjlighet att växa eller att överleva. Tillväxt ses som 

entreprenörskap men överlevnad behöver inte nödvändigtvis innebära entreprenörskap, men 

det tyder på att företaget har förmågan att hålla sig kvar på marknaden (Delmar 1996; 1997).  

 

Entreprenörens prestationsnivå är alltså begränsad till de uppgifter och åtaganden som kan 

kontrolleras av denne, exempelvis beslutsfattandet, upprättandet av mål och strategier. De 

beslut och handlingar entreprenören utför inom entreprenörens prestationsnivå påverkar 

företagets resultat (pil a). Entreprenörens prestationsnivå påverkas även av miljön (pil c) och 

av dennes individuella förmåga och vilja (begåvning och motivation pil d) att reagera på 

miljön. Entreprenören antas reagera på miljön i enlighet med sina mål (Delmar 1996; 1997).  

 

(a)

(d)

(c)

(b) 

Individ 

Miljö 

Entreprenörens 
prestationsnivå 

Företagets 
prestationsnivå (e) 

Figur 2. Modell över entreprenörers och företags prestationsnivå.  Källa: Delmar
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Miljö (marknad) delas in i yttre och inre miljö där inre miljö är händelser inom organisationen 

och yttre miljö är händelser som sker utom organisationen. Entreprenören skapar den 

organisation denne anser sig tro ha den bästa förutsättningen att nå de uppställda målen. 

Således påverkas både individen (pil e) samt entreprenörens prestationsnivå (pil c) av miljön 

(Delmar 1996, 1997). 

 

I modellen definieras individen i termer av entreprenörens egenskaper, dvs. begåvning och 

motivation. Entreprenörens beteende formas förutom av miljön (pil e) även av dennes 

egenskaper. Delmar (1996; 1997) menar att de beteenden som är kopplade till entreprenören 

som individ är påverkade av begåvning och motivation. Med begåvning menar Delmar fakta- 

och procedurinriktade kunskaper. Faktakunskaper (konkreta data, värderingar, mål, 

självkännedom) behövs för att kunna utföra en viss uppgift. Procedurinriktade kunskaper 

(social och kognitiv begåvning, verklighetsuppfattning) måste kombineras med 

faktakunskaper för att vara användbara. Procedurinriktade kunskaper bestämmer hur man 

skall göra uppgifterna. Motivation har en direkt inverkan på en entreprenörs beteende. 

Delmar (1996; 1997) menar att motivationen bestämmer ett visst beteendes riktning, 

omfattning och varaktighet.   

 

Modellen är till stor del inriktad på entreprenören som individ och individsynsättet. Delmar 

(1997) menar att entreprenörens begåvning och motivation är dennes speciella egenskaper 

som ”gör dem” till entreprenörer. Modellen influeras av entreprenörskap som process genom 

att omkringliggande situationer såsom marknad och företagandets prestationsnivå beskrivs. 

Jag anser att modellen skall användas i syfte att få kunskap om de tre entreprenörernas 

handlingar. Modellen skall inte användas till att försöka ”identifiera” egenskaper hos 

entreprenörerna.  

 

3.4 Sammanfattning 

 

I forskning inom entreprenörskap är det viktigt att belysa två aspekter, dels entreprenören som 

individ och dels omkringliggande situationer och faktorer. Detta sätt att studera ”fenomenet” 

entreprenör är att se entreprenörskap som en process. Det finns flera teorier från oberoende 

forskare beträffande den entreprenöriella processen. Huvudsakligen går dessa teorier ut på att 

till viss del lämna frågan kring vem entreprenören är och vilka egenskaper denne skall besitta 



Individen i den entreprenöriella processen 

24 

för att bli en lyckad entreprenör. De forskare som rekommenderar att se företagsstarter och 

skapande av nya affärer som en entreprenöriell process riktar in sig på entreprenörens 

handlande. Entreprenören är en viktig del i processen, men för att få fruktbart resultat, bör det 

fokuseras på entreprenören som en person som skapar nya affärer. Mindre viktigt i detta 

synsätt är entreprenörens egenskaper. Jag anser att entreprenören som individ inte får 

glömmas bort i en studie av entreprenörskap som process. Därmed menar jag inte att denna 

studie utgår från individsynsättet. Jag ämnar inte att ”identifiera” och jämföra vilka 

egenskaper de tre entreprenörerna besitter. Jag är intresserad av motivationen bakom de 

handlingar de utför, utifrån att se entreprenörskapet som en process. Då definitionerna av 

entreprenören varierar och det inte finns en allmängiltig definition, anser jag det vara mindre 

givande att försöka identifiera egenskaper. Vissa teorier som utgår från individsynsättet menar 

att en entreprenörs personlighet eller egenskaper kan bidra till skapandet av nya affärer 

(Bjerke 1989; Johannisson red. 1992). Jag anser inte att det är den enda ”sanningen”. En 

entreprenör ”är mer” än vissa speciella egenskaper och beteende och ingår enligt mig i en 

process. Flera saker än individen kan påverka utfallet. Jag har valt att använda mig av teorier 

kring motivation och prestation som komplement till den entreprenöriella processen. Vid 

användning av motivationsteorier inom entreprenörskap bör man enligt Delmar (1996) 

innefatta de behov av prestation och motiv en entreprenör har. Det är mer intressant att 

studera motivation utifrån en entreprenörs förutsättningar. Entreprenören utför handlingar 

utifrån en möjlighet och skall prestera någonting. Entreprenören har en drivkraft bakom sitt 

handlande. Motivationsteorier som innefattar motiv och prestationsbehov belyser 

entreprenörens drivkraft samt behov att prestera.  
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4 Empiri 
 
I empiriavsnittet presenteras de intervjuer med entreprenörerna som tolkningar kommer att 

ske från. Empirin består av sammanfattning av intervjuerna. Det som presenteras är det som 

framkom under intervjuerna med relevans till problemområdet och syftet och med hjälp av 

intervjuguiden. För att underlätta för läsaren är intressanta ”nyckelbegrepp” markerade.  

  

4.1 Entreprenör Jan-Erik Bark 

 

Jan-Erik Bark är majoritetsägare i familjeföretaget AliaTool AB som ligger i Ljungskile. Det 

kan tyckas att det inte är något entreprenöriellt med ett familjeföretag som drivs i flera 

generationer. Enligt mig stämmer inte det alltid. Det som jag anser vara det entreprenöriella i 

AliaTool AB är ledarskapet och Jan-Erik Bark i sig. AliaTool AB utnyttjar sin maskinpark på 

ett effektivt sätt genom legotillverkning, när företaget har en låg egenproduktion kan de 

producera åt andra. Istället för att se problem ser Jan-Erik möjligheter.  

4.1.1 Bekräftelse och kickar 

 

Jan-Eriks syn på pengar är att de är ett medel för överlevnad. Pengar i sig är ingen drivkraft, 

utan Jan-Erik menar snarare att det är en bekräftelse på att det har gått bra. Hans syn stödjer 

de teorier som existerar kring pengar som drivkraft. Entreprenören söker bekräftelse och 

kanske inte i första hand för sig själv. Entreprenören kan exempelvis få bekräftelse genom att 

denne vet att han gjord något bra, snarare än att denne får en direkt bekräftelse från någon 

individ.  

 

Jan-Erik anser att drivkrafter yttrar sig olika hos entreprenörer samtidigt som det finns olika 

typer av entreprenörer. Ren överlevnad kan exempelvis vara en drivkraft och entreprenörskap 

kan visa sig även hos kriminella. De kanske inte ser någon annan värld än den kriminella. För 

den kriminelle är det bekräftelse för att lyckas i denna värld. Jan-Erik menar att man är driven 

på ”sin grej” men att det ändå är samma ”drivkraft” om man ser på det ur just den aspekten. 

Han har svårt att sätta fingret på vad som driver honom. Jan-Erik drivs av att åstadkomma 
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något, att känna att han är nära en lösning.  Han menar att han brinner för sina anställda och 

handlar utifrån det han anser vara det bästa för de dem. Jan-Erik menar att han hellre skulle 

starta tio nya arbetstillfällen än att tjäna mer pengar för egen räkning. Han känner att han har 

gjort en insats och det driver honom.   

 

Förutom bekräftelse drivs Jan-Erik av det som han kallar ”kickar”. Han förklarar det som att 

entreprenören hoppar av projektet när han tröttnat eller att det inte ger honom någon kick 

längre. Jan-Erik menar att hans projekt kan vara av olika karaktär och storleks ordning men 

att de driver honom lika mycket. Han får samma ”kick”. Jan-Erik vill inte kalla det 

maktkänsla eller maktbehov utan kopplar åter till bekräftelse. Han menar att han känner att 

han gör en insats och blir respekterad.  

 

4.1.2 Motivation  

 

Huruvida Jan-Erik kommer att starta fler företag i framtiden eller ej vet han inte. Han gör det 

som han tycker är roligt och genom att göra saker som Jan-Erik tycker är roliga motiverar han 

sig själv. Han blir motiverad när han får igång andra människor, exempelvis när han hittar 

arbetsuppgifter åt andra, som de sedan brinner för. Att hitta uppgifter åt andra som passar dem 

och som de har lust för innebär att Jan-Erik i sin tur får respekt tillbaka. Andra människor 

respekterar honom och provar hans förslag. Därigenom blir oftast resultatet även bättre än vad 

Jan-Erik har väntat sig. Jan-Erik blir motiverad av att komma med bra förslag och stimulera 

andra. Människor kan dock inte stimuleras av att bli tillsagda. Han vill få andra att göra saker 

som de får känslan av att ha kommit på själva, men det i själv verket har varit Jan-Erik som 

sett potentialen i människan och fått honom eller henne att göra det. Väldigt få människor har 

en låg uppfattning av vad de klarar av, många tvingas dock att stanna på en låg nivå. 

 

Jan-Erik tar sig an utmaningar med entusiasm. Han blir motiverad att försöka med något som 

ingen har lyckats med. Han menar att lyckas man tillräckligt ofta med ”omöjliga” saker så 

skapas tron att man klarar av saker. Viljan att lyckas är stark och det kan förstärka 

drivkraften.   
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På samma sätt menar han att entreprenören måste få skapa själv, göra sin grej. Jan-Erik har 

själv sett exempel på entreprenörer som bildar nätverk. Affärsidén finns och kombinationen 

av köpare och produkt är synlig men ändå misslyckas de. De misslyckas eftersom det inte 

finns någon riktig drivkraft, ingen som styr upp projektet. Början till ett lyckat projekt är att 

någon driver det. I Sverige hindras vi av Jantelagen. Individer får inte ”sticka ut” och det är 

ett hinder. Samhället håller dock på att förändras berättar Jan-Erik, hämningarna håller på att 

tas bort.  

 

4.1.3 Entreprenör 

 

Vi diskuterar vad en entreprenör är och även hos Jan-Erik visar det sig att begreppet är 

svårdefinierat. Jan-Erik anser inte att entreprenören är en ledare och han anser sig själv inte 

heller vara en entreprenör. Entreprenören är en person med en drivkraft och målmedvetenhet 

är en grundförutsättning hos denne. Jan- Erik menar att entreprenören kan vara en ”idéspruta” 

men att en driven person inte behöver vara en bra ledare. Flera saker behövs för att vara en 

bra ledare. Ledaren ska vara skicklig på att leda sin personal och exempelvis övertyga banker 

för finansiering. Jan-Erik förklarar att företag är i behov av entreprenören, men entreprenören 

behöver inte hamna i ett företag. Entreprenörer passar in i olika fack. Entreprenören kan vara 

en biståndsarbetare, präst eller idrottsman. Det finns dock även bra företagsentreprenörer. Jan-

Erik menar att på samma sätt som det finns olika entreprenörer, kan företagsentreprenören 

placeras i olika fack, såsom stora företag, små företag tjänste- eller tillverkningsföretag.  

 

Drivkraften hos entreprenören finns i botten och de yttre sakerna har denne fått till sig på 

andra sätt, exempelvis genom en anhörig som är engagerad i en viss sak. Jan-Erik menar att 

det inte är säkert att han skulle ha startat företag om han inte kommit in i familjeföretaget. Det 

var heller inte en självklarhet att han skulle in i företaget, utan människor i hans omgivning 

såg hans potential. Jan-Erik blev ”upptäckt” av sin familj och omgivning. Hade inte de 

”upptäckt” honom, kanske någon annan gjort det. Jan-Erik menar att på samma sätt som 

någon kan ha bollkänsla i bollsport kan man ha ”bollkänsla” i företagande. Jan-Erik menar att 

han har det. Han har fått stöttning från sin familj och inte blivit hindrad utan upplyft på rätt 

ställe. Han ser möjligheter där andra ser hinder. Jan-Erik menar vidare att en entreprenör är en 

O-realist. Med det menar Jan-Erik att om man ser saker och ting realistiskt tas alla 
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förväntningar tillbaka och det kommer inte att hända så mycket. Jan-Erik menar att man måste 

övertyga andra om att det kommer att bli som man tänkt sig och Jan-Erik ser inte hindren som 

realisten ser. Dessutom menar Jan-Erik att han måste se en närhet till en ”utdelning”, han 

lockas inte av tanken att satsa nu för att få utdelning om två år. Det gäller att se saker och ting 

i ett annat perspektiv – vad gör det om hundra år! Vissa saker kan man dock inte satsa på 

exempelvis sådant som skulle innebära risk att förlora familj och barn.  

 

Jan-Erik är ingen tålmodig person och han måste hela tiden ha något roligt på gång, 

kortsiktigt eller långsiktigt, för att orka ”klättra sista biten”. Jan-Erik beskriver sig vidare som 

en person som vågar ta risker för att få uppskattning eller att ”bli hjälte”. Skulle han 

misslyckas försvinner den känslan ganska fort, lyckas man samlar man på sig den känslan och 

får ett bättre självförtroende. Jan-Erik har ett stort ansvar i sitt företagande, både människor 

och kapital och det är både roligt och belastande. Han förklarar att det är hundra gånger 

roligare när det går bra än när det går dåligt och man måste säga upp folk. Det roliga 

överväger det tråkiga med exempelvis uppsägningar. För att lyckas menar Jan-Erik att det är 

viktigt att det är roligt och att man brinner för det man gör. Jan-Erik menar att hans framgång 

består av att han är uppfinningsrik i de mjuka delarna, dvs. affärsupplägg eller utveckling. 

Med det menar han att han inte har det tekniska kompetensen för att kunna konstruera 

produkter.    

 

4.2 Entreprenör Gunnel Ideberg 

 

Gunnel Ideberg driver sedan 1988 Ljungskile Tångbadhus. På badhuset kan man bada i färskt 

havsvatten med tång och därefter få en stunds lugn och ro. Badhuset erbjuder även massage 

och lymfdränage. Gunnel har sett behovet med en plats för ro och avslappning före vissa 

andra.  

 

4.2.1 Behov 

 

Gunnel var tidigare anställd av kommunen på badhuset. Hon blev anställd 1983 efter hon sett 

en liten notis i tidningen Bohusläningen om nedläggningshot och bad om att få driva det i 

kommunens regi. Det var den tidningsnotisen som satte igång Gunnels räddningsaktion av 
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Tångbadhuset. Inför motorvägsbygget 1987 genom Ljungskile drabbades badhuset än en gång 

av nedläggningshot. Gunnel fick förfrågan om hon ville driva det i egen regi. Hon hade 

egentligen ingen lust, det verkade besvärligt och jobbigt eftersom badhusets byggnad var 

nedslitet och kommunens prissättning var för låg för tjänsterna. Gunnel fick börja med en 

rimlig prissättning samt att lägga på moms som infördes på dessa tjänster vid den tidpunkten. 

Badhuset har dock funnits i hennes hjärta sedan hon som liten besökte det. Hon har kvar 

känslan och drömmen av det varma vattnet. För Gunnel är badhuset ett speciellt ställe som 

inte liknar något annat. Hon ville rädda verksamheten eftersom det är något hon brinner för. 

Gunnel antog utmaningen och fick sätta igång att bygga upp badhusets verksamhet. 

 

Gunnel menar att behovet av badhuset redan fanns när hon tog över. Kunderna bestod till stor 

del av stamkunder. Badhuset är ett ställe där människor får stanna upp och ta det lugnt. 

Stämningarna från den gamla tiden lever kvar i det åttioåriga huset. Gunnels tanke med 

driften var bara att ta vid och försöka få det att leva vidare. Det fanns vid starten inga tankar 

på att bygga ut eller att få det att växa. Detta har med tiden ändrat sig. Nya behov som 

exempelvis massage och lymfdränage har skapats. Behovet av massage skapades under en tid 

då Gunnel var sjukskriven och hennes vikarie, som var utbildad massör, gav massage på 

lunchrasten. Då Gunnel kom tillbaka efterfrågades massagen. Gunnel utbildade sig till massör 

och så småningom även till lymfterapeut för att kunna ta emot kvinnor med problem efter 

bröstcancer. Dessutom har Gunnel utvidgat verksamheten med den så kallade 

Cambridgekuren som är en viktminskningsprodukt som består av måltidsersättningar. 

Cambridge produkten är det som för tillfället bidrar till att hålla omsättningen uppe.   

 

4.2.2 Entreprenör 

 

När man driver eget företag får man bestämma allting själv och det är bra tycker Gunnel. Det 

är roligt att ha något som man styr över själv, eller åtminstone inbillar sig att man gör. En 

nackdel är att det ofta är för mycket att ta hand om själv. När Gunnel startade 1988 hade hon 

en kompanjon som hon drev badhuset ihop med. Kompanjonen utbildade sig till massör och 

så småningom även osteopat. 1992 försvann kompanjonen från företaget. Det var en förlust 

att mista kompanjonen, inte bara att ha någon att dela ansvaret med, utan även i form av 

kunskap. Gunnel menar att det är bra att ha en kompanjon att dela ansvaret med. Det är svårt 

att ha anställda och det kostar mycket pengar. Dessutom är det ensamt att driva företag. En 
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aspekt för Gunnel är att jobbet skall ske i hennes anda. Det Gunnel menar med att jobbet inte 

sker i hennes anda är exempelvis hennes krav på att mobiltelefonerna ska vara avstängda. 

Badhuset ska vara en tillflyktsort där man skall koppla av och mobiltelefoner passar inte in i 

den bilden. Det är inte alla, anställda eller kompanjoner, som kanske har denna förståelse. 

Dessutom tycker hon att det är tråkigt att vara chef.  

 

Gunnel har alltid drömt om att hon skall klara av att driva företaget. Många av drömmar har 

hon förverkligat men samtidigt har hon det svårt med att klara ekonomin. Hon menar att hon 

inte är en ”riktig” företagare då hon saknar glöden att tjäna pengar. Betydelsen av pengar för 

Gunnel är att man inte behöver ha stora skulder och kan ha råd till medarbetare man kan 

lämna över visst ansvar på. När hon tog över badhuset hade hon inte funderat på vilket 

åliggande och ansvar hon hade för företaget och inför myndigheter. Hon kände att hon måste 

rädda badhuset och satte bara igång utan att gå någon ”starta eget kurs” eller ta reda på hur 

saker och ting fungerade. Detta har medfört vissa problem med deklaration och bokföring. 

Hon har varit så koncentrerad på att rädda badhuset att viktiga saker, såsom bokföring, 

försummats. Nu lär sig Gunnel efterhand och börjar förstå hur det ska gå till och att hon 

måste kunna det. De senaste fem åren har hon dessutom haft en besvärlig företagsrelation med 

en annan person. Denne person hade näringsförbud på grund av en kursad firma och Gunnel 

ville vara snäll och hjälpa honom. Han fick starta en bifirma som hon nu håller på att ”tvätta 

bort” från sin firma och personen i fråga sköter inte sina åtaganden gentemot henne. Hon har 

haft hjälp och har fortfarande hjälp med bokföringen. Trots allt detta ångrar sig inte Gunnel. 

Hon menar att det inte går att ångra sig. Hon kan vara upprörd på sig själv som inte var mer 

realistisk och satt sig in i vad som krävdes. Allting hänger ihop på ett eller annat sätt, 

begreppet ångra är fel. Man kan heller inte vara någon annan än den man är. Eftersom Gunnel 

inte ångrar sig blickar hon framåt och har planer på att växa och bygga ut.  

 

4.2.3 Drivkraft 

 

Gunnel vill att badhuset skall växa och det innebär en utvidgning av lokaler och utbud av 

behandlingar. Situationen idag kännetecknas av för små lokaler med ingen möjlighet att ta 

emot stora sällskap, handikappade eller ordna paketlösningar med bad, avslappning och mat. 

Trots det tar badet ändå ibland emot mindre grupper och ordnar mat på något sätt. Nu har en 

möjlighet att utvidga verksamheten dykt upp då lokalerna bredvid i samma hus kommer att bli 
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lediga. Gunnel vill köpa huset av kommunen. Planer på utbyggnad har funnits ett bra tag men 

tidigare fanns planer på ett nybygge. Ett års arbete lades på att söka kontakter med omvärlden, 

dvs. kommunen och företag. Den gången blev det dock inget, Gunnel var för tidigt ute. 

Omvärlden förstod inte behovet och varför det skulle krävas större lokaler. Gunnels största 

drivkraft är att badhuset skall leva vidare och i det format som det har nu är det svårt att klara 

det. Tillväxt är ett måste för att Gunnel ska orka driva badhuset vidare. Huset måste renoveras 

från golv till tak. Hon planerar ett ”storäventyr” fastän hon inte har någon ekonomi för det. 

För Gunnel är det bara ett måste att badhuset lever vidare. Hon driver det inte för att bli rik. 

Hon har pratat med företagarföreningen om hjälp att söka bidrag, exempelvis EU-bidrag. 

Gunnel inser att hon måste ligga på för att det ska hända något. Det är svårt att hitta den extra 

energi som behövs för att något skall hända. Hon tänker inte på att alla, exempelvis 

företagarföreningen, inte är lika engagerade i frågan som hon är. Gunnel ser många 

möjligheter med en utvidgning och ett köp av huset. Exempelvis finns ingen caféverksamhet i 

hamnen i Ljungskile, det är något hon anser finnas behov för.  

 

Trots allt stress och slit är det en tillfredsställelse för Gunnel att se folk komma in på badhuset 

utslitna och gå ut därifrån utvilade. Det är ett meningsfullt och fint jobb att arbeta med och 

hjälpa människor. Gunnel får även sina stunder av ro som exempelvis då hon hämtar tång ur 

havet och är omsluten av havet och solnedgången. En otroligt vacker syn, hur många 

företagare får sådana kickar undrar Gunnel? 

 

4.3 Entreprenör Conny Norman 

 

Conny Norman är entreprenör och innovatör. Han har haft flera företag som har varit 

uppbyggda på hans egna uppfinningar och idéer. Han är en innovatör med teknisk kunskap 

och förutseendet att skapa produkter. Men också en entreprenör då han har förmågan att se ett 

behov innan någon annan ser det. 

 

4.3.1 Entreprenör 

 
Conny har drivit flera företag som har byggts på hans idéer eller produkter. Avgörandet att 

starta eget företag kom 1992 då han blev arbetslös efter att ha sagt upp sig från sin tidigare 
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tjänst som ingenjör. Sverige var då inne i en ekonomisk kris och Conny hade svårt att hitta ett 

annat jobb. Han utbildade sig ett tag, men tröttnade eftersom han visste vad han kunde. Conny 

hade en idé med en säng med inbyggd luftrenare för behandling av personer med 

brännskador, sockersjuka, nyopererade samt astmatiker och allergiker. Tidigare hade dessa 

åkommor behandlats var för sig men med Connys produkt kunde alla vårdas i samma produkt. 

Conny kunde inte få läkemedelsindustrin, sjukvården eller den privata sjukvården att satsa på 

projektet. Det har genomgående varit svårt för Conny att få med sig folk. Han beskriver det 

som själsligt ont att ha en massa idéer som han vet fungerar men inte får ut dessa 

innovationer, dels för att andra vill bedra honom och dels för att han inte får med sig folk. 

Han har dock avvecklat alla företag i rätt tid innan de har gått i konkurs. Det gäller att man 

som företagare är smart och håller koll på vad som händer med projektet och slutar innan det 

går illa.  

 

Conny menar att företagare har myndigheterna emot sig. Skattemyndigheten har sitt regelverk 

att följa och följer de inte det till punkt och pricka begår de tjänstefel. Conny anser att 

regelverket är byggt endast för statens gynnande och företagen har svårt att följa alla dessa 

regler. Conny menar att tjänstemännen skall ha nödvändig kännedom, de behöver inte kunna 

allt, men företagaren måste kunna allt om regelverket. Kan företagaren inte allt, straffas 

denne, om något blivit fel. Conny har haft svårigheter att få tag på finansiärer som vill vara 

med och dela på kostnader och kunskap. Hittar man inte dessa är det svårt att driva företaget 

vidare. Conny har förlorat en halv miljon av egna beskattade pengar och är därför inte för 

tillfället intresserad av att starta ett eget företag. Samhället och staten satsar och lyfter fram de 

stora företagen, vilket enligt Conny är fel företag. Priser ges till stora företag eller forskare, 

inte till uppfinnaren. Har man dock ekonomiska förutsättningar är det bättre att vara sin egen. 

Kunskap är något som Conny menar är svårt att få hjälp med, det får man oftast hålla med 

själv. Conny har i det sett sin möjlighet att förverkliga sina drömmar och idéer. Han erbjuder 

sina tjänster och kunskaper. Han går via myndigheter och frågar vem som har ett problem. 

Sedan har myndighetspersonen pekat ut vilka som har ett problem och Conny har kontaktat 

dem. Det senaste projektet drivs utifrån ett storköksföretags problem med brandfarligheten i 

imkanaler på sina restauranger. Idén kom han fram till då han 1998 gjorde rent köksfläkten 

hemma och den dröp av fett fastän den var rengjord av sotaren bara för fjorton dagar sedan. 

Innan hade han gått och funderat på ett par uppfinningar och då lossnade det. Lösningen för 

storköket blev en avskiljare som fungerar som ett filter som filtrerar luften och tar bort 
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fettpartiklar. Conny står själv för kunskapen och han har hittat en tillverkare och fört samman 

tillverkaren med kunden, i detta fall storköket.  

4.3.2 Drivkraft 

 

Conny är en entreprenör i den bemärkelsen att han har förmågan att se ett behov eller ett 

problem där de flesta andra inte ser det. Huvudskälet till att han skapar sina produkter är 

enligt Conny själv att han har en teknisk innovation som kan hjälpa andra, både människor 

och djur. Någonstans i bakhuvudet finns så klart pengar och en tanke om att han blir försörjd. 

Connys idéer dyker upp i huvudet medan han går och analyserar ett problem. Det kan vara 

tekniskt avancerade saker som det också finns ett behov för. Han vet att han är ute i rätt tid då 

han själv går och funderar på ett problem. Han har lärt sig att han inte kan komma med en ny 

produkt på en helt obearbetad marknad som inte känner behovet. Det misstaget lärde han sig 

av sitt sängprojekt.  Han drivs av att sin grej eller sin idé. Han vet att den fungerar, det gäller 

bara att bevisa det. Att bevisa kan kosta mycket pengar, exempelvis då bevisningen kräver 

olika mätningar. Vissa mätutrustningar kanske inte finns för att klara av att mäta hans 

produkt. Idéerna till hans produkter bygger på naturen, han gör ingenting som inte finns i 

naturen. Conny menar att det inte går att övertyga en ekonom något som Conny själv tror på, 

men som han inte kan bevisa matematiskt. Conny förklarar att ekonomer är fokuserade på 

siffror och når förståelse endast genom uträkningar. Bevisningen kan vara matematisk, 

fysikaliskt eller prov som visar hur det ”praktiskt går till”. Med hjälp av naturen kan Conny 

förklara och övertyga andra om produkten eller idén. Även om Conny kan förklara kan det 

ändå vara svårt att övertyga. När han väl har fått genomslag på en idé eller produkt drivs han 

av att han vet att kunden finns, licenstagaren finns och tillverkaren finns. Denna mix kan 

innebära stora affärer. Nästa steg är att komma ut på marknaden. Han vill att hans idéer ska 

vara genomtänkta och att det inte skall finnas kryphål som han inte tänkt på. Conny vill ha 

något att göra, han vill utveckla och ta fram något även när det fattas pengar. Brist på kapital 

och brist på jobb driver honom.  

 

Conny menar att han ser saker och ting annorlunda än de som han kallar administratörer 

eller läsare. Dessa människor är inte praktiskt lagda utan teoretiskt, dvs. de tillgodogör sig 

text. Conny ser fördelar med vissa saker som andra inte ser. Han anser att man inte kan vara 

läsare för att bli entreprenör utan att man måste ha en praktisk läggning. Behövs det så måste 

man kunna göra det själv om ingen kan. Conny menar även att en viss typ av handikapp, 
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såsom dyslexi är en fördel. En sådan person ser problemet i bilder och beskriver det i bilder. 

Conny beskriver entreprenören som en öppenhjärtig person som vissa människor kan uppfatta 

som mytomaner fast de talar sanning. Entreprenören agerar efter egen fri vilja och tror gott 

om allt och alla. Connys bild av entreprenören är att de löser svåra tekniska lösningar och 

administratörerna eller läsarna förstår inte hur enkelt entreprenörerna ser lösningar. Det är inte 

ens säkert att entreprenörens familj kan förstå dennes begåvning. Conny ser möjligheter 

istället för problem. Han vet inte vad det är som gör att han ser saker som andra inte ser. Han 

har exempelvis läs svårigheter då han själv har dyslexi. Entreprenörer för Conny är praktiskt 

lagda medan befolkningen överlag är teoretiker.  

 

Conny har uppfunnit och planerat saker som han inte fått äran eller vinsten för. Trots att 

Conny haft motgångar ångrar han ingenting han gjort under denna tid. Under en tid med 

ekonomiska och andra svårigheter övervägde han att ”ge upp”. Så dök den nya idén om 

avskiljaren upp som kunde bli värd mycket för miljön och av det fick han ny energi. Han vill 

ha eget företag och sätta folk i arbete. När avskiljarprojektet är klart, om allting blir klart, så 

har menar Conny att han har hundratals nya produkter som väntar på att sätta igång. Han 

skulle vilja ha en egen institution med ingenjörer som jobbar för honom. För att lyckas krävs 

enligt Conny en förstående familj, att man är väldigt rik eller väldigt självständig. 

Runtomkring sig ska entreprenören ha människor denne litar på. Det är bara att börja om från 

början om det går snett. 
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5 Tolkning  
 
Syftet med uppsatsen är att öka kunskapen om den entreprenöriella processen och 

entreprenörens motiv och drivkrafter till att bidra med tillväxt genom expansion av befintlig 

verksamhet. Jag skall i detta kapitel försöka uppfylla mitt syfte utifrån den teoretiska 

referensramen och de intervjuer jag gjort. Tolkningarna kommer att baseras på dessa och 

kommer till viss del vara mina egna uppfattningar. Jag är medveten att jag inte kan dra 

generella slutsatser med mitt urval om tre entreprenörer, men det kan antas rimligt att det som 

framgår från dessa entreprenörer, delvis kan stämma in på andra entreprenörer. Syftet med 

uppsatsen utifrån min ansats är inte heller att presentera en generell slutsats. Även i detta 

kapitel markeras intressanta ”nyckelbegrepp” för att underlätta för läsaren.  

 

Framförallt visade det sig att pengar inte är en drivkraft hos de tre entreprenörerna. Pengar har 

betydelse för entreprenören och dennes företags överlevnad men det är ingen drivkraft. Detta 

ger stöd till de teorier som menar att pengar inte är en drivkraft (McClelland 1961; 

Johannisson och Lindmark 1996, s. 36; Johannisson red. 1992, s. 112). Pengar fungerar i vissa 

fall för entreprenörerna som en bekräftelse på att det gått bra. Stöd för detta kan hämtas från 

teoretiskt håll (McClelland 1961; Johannisson och Lindmark 1996; Johannisson red. 1992) 

samt genom mina intervjuer.   

 

5.1 Tolkning utifrån den entreprenöriella processen 

 

Efter att ha tagit del av vissa teorier inom området entreprenörskap som process inser jag att 

dessa processer ser olika ut. Eftersom varje forskare har sin definition av entreprenören finns 

det således olika modeller på den entreprenöriella processen. Gartners (1989) definition av 

entreprenören är någon som skapar organisationer. Bygrave och Hofers (1991) definition är 

snarlik Gartners förutom att den menar att entreprenören uppfattar en möjlighet och utifrån 

det skapar en organisation. Bjerke (1989) menar att entreprenören skapar nya affärer. Det 

processerna i grunden har gemensamt är att de bygger på handlingar. Varje företagsstart är 

unik för respektive entreprenör. Det finns olika situationer och faktorer som formar 

företagsstarten. Mina intervjuer av entreprenörerna visar att de startat eget företag, eller 

skapat nya affärer, av olika anledningar. Det som dock finns gemensamt är deras vilja att 
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skapa något. Deras respektive process innefattar handlingar av olika slag. De ser ett behov 

och möjligheter och har en stark drivkraft att vilja genomföra sitt projekt. Detta trots att de 

har vissa svårigheter med företagsdrivandet. Jag har fått viss förståelse för de svårigheter som 

är förbundna med drift av företag, exempelvis de regelverk och de lagar som måste följas. 

Entreprenörer är enligt mig personer med stark drivkraft att genomföra sin idé och de ser vissa 

möjligheter andra inte ser. Detta har jag till viss del fått bekräftat genom den teoretiska 

referensramen. Johannisson och Lindmark (1996) beskriver problemet med regelsystemet och 

menar att det bör förenklas så att fler entreprenörer etablerar företag. Jag tror även att det som 

Johannisson och Lindmark (1996) menar med att attityderna för företagandet och 

entreprenörskap bör förändras, så att fler vågar och vill ta steget att starta eget, stämmer. Efter 

genomförda intervjuer insåg jag att det var ”vanliga” människor bakom entreprenörerna och 

inga ”supermänniskor”. Det som skiljer dem från andra är deras förmåga att se möjligheter 

utifrån problem och att inte ge upp. Deras tro på sin idé eller produkt är stark driver dem.  

 

Bjerkes (1989) entreprenörskapsprocess bygger på fyra omständigheter som ensamma eller 

tillsammans medverkar till att en individ skapar nya affärer. I intervjuerna med de tre 

entreprenörerna framkom deras skäl till företagsstart. Jag kan därför applicera Bjerkes 

entreprenörskapsprocess på dessa. Bakom alla tre entreprenörerna låg omständigheter i 

enlighet med Bjerkes entreprenörskapsprocess till grund för företagsstart. Jan-Erik blev 

”upptäckt” av sin familj. Det var genom uppmuntran och stöd från familjen som han valde att 

bli företagare. Hade Jan-Eriks familj eller någon annan inte ”upptäckt” honom kunde någon 

annan omständighet efter hand ha spelat in. Eftersom en entreprenöriell läggning är en 

förutsättning för skapandet av nya affärer enligt Bjerke (1989) anser jag det vara troligt att 

Jan-Erik hade startat företag av någon annan orsak, exempelvis otillfredsställelse med 

nuvarande arbete. Gunnel startade sitt företagande då hon ville rädda badhuset. Gunnel hade 

varit i kontakt med företaget förut och såg dess potential och behovet av dess tjänster. 

Övertaget av företaget kanske inte kan karaktäriseras som en identifiering av en ny 

affärsmöjlighet men Gunnel drog fördel av möjligheten när den kom. Jag anser därför att 

Gunnels företagsstart kan placeras in i identifieringen av en ny affärsmöjlighet. Conny 

startade sitt första företag efter han själv slutat sin anställning på ett företag. Conny valde att 

avsluta sin anställning och då han inte hittade någon ny anställning valde han att starta ett eget 

företag. Jag tror att företagsstarter till stor del beror på faktorer av negativ karaktär. Jag får 

till viss del bekräftelse till detta av Bjerkes (1989) teori men även från mina intervjuer. 

Connys val uppkom då han inte hittade en ny anställning och inte ansåg sig behöva mer 
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utbildning. Gunnels val kan även till viss del karaktäriseras av en negativ faktor. Hade hon 

inte ”nappat” på erbjudandet att ta över verksamheten hade badet kanske lagts ned.  

 

5.2 Tolkning av entreprenörer utifrån motivation 

 
Entreprenörerna drivs och motiveras av att de åstadkommer något, att de skapar något för 

andra och som andra har nytta av. Jan-Erik brinner för sina anställda och känner att han gör 

en insats. Enligt min uppfattning innefattar insatsen hans anställda men även samhället.  För 

Gunnel är det en drivkraft att hennes verksamhet skall leva vidare. Conny skapar för att hjälpa 

andra människor och djur. Han vill dela med sig av sina innovationer, många av dem kan 

bidra till en bättre miljö. Jag tolkar att målet för entreprenörerna till viss del är förknippat med 

deras drivkraft att göra en insats, att rädda och att hjälpa andra. I studien har jag diskuterat 

kring tillväxt och huruvida entreprenörer vill växa. I mina intervjuer framkom att dessa 

entreprenörer vill växa. Skälen skiljer sig åt, men de är förknippade med Delmars (Entré, nr 1 

2000) forskning kring entreprenören och tillväxt. Det är viktigt att entreprenörer tycker att det 

är ”roligt” att växa och detta kan vara en förutsättning för tillväxt i entreprenördrivna företag. 

Jag instämmer med Delmar (Entré, nr 1 2000) om hans teorier kring tillväxt. Är entreprenören 

nöjd med sin verksamhet och inte ser någon anledning till att växa vill denne förmodligen inte 

det heller. Frågan är om entreprenören fortfarande är en entreprenör, eller om det sker en 

”förvandling” till vanlig småföretagare? Min uppfattning är att entreprenören är förknippad 

med tillväxt och expansion. Entreprenörer har som mål att expandera (Delmar 1997 s. 10). En 

entreprenör som stagnerat och anser sig var ”nöjd” med sin situation och sitt företagande 

övergår till småföretagare. Detta innebär inte att denne slutar med ett entreprenöriellt 

beteende. Ett rimligt antagande är att om en möjlighet eller potentiell affärsidé dyker upp, 

utnyttjar entreprenören chansen och åstadkommer något utifrån möjligheten. Den 

entreprenöriella processen för de tre entreprenörerna i studien kan inte anses som avslutad. De 

har som mål och avsikt att växa.  

 

Två av de tre entreprenörerna anser det vara tämligen krångligt och besvärligt att driva eget 

företag. Det är många regler och lagar att följa och mycket tid går åt till att se till att allting 

blir ”rätt”. Jag uppfattar att entreprenörerna anser regelverket vara tidsödande. De vill istället 

förverkliga sina idéer och ägna mindre tid åt att få allting att fungera enligt regelverket. Enligt 

min tolkning är deras attityder till regelverket att det är onödigt krångligt.  
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Min uppfattning är att entreprenörerna ser glädje i sitt arbete. Jan-Erik gör det han tycker är 

roligt och det motiverar honom till ytterligare handlingar. Gunnel ser sitt arbete som 

meningsfullt och fint då hon hjälper andra människor att finna ro och lugn i en stressad 

vardag. För Conny gör det ont i själen då han inte har möjlighet att hjälpa människor genom 

sina innovationer. 

 

5.3 Tolkning av entreprenörer utifrån prestationsbehov 

 

De tre entreprenörerna har behov av att prestera och lösa problem. De ser möjligheter istället 

för hinder. Enligt Delmars (1996; 1997) modell över prestationsbehov beskrivs att företagets 

prestationsnivå är beroende av marknaden, dvs. om det finns efterfråga av entreprenörernas 

produkter eller idéer. Företagets prestationsnivå är även beroende av entreprenörens 

prestationsnivå. Entreprenörerna i studien har förmågan att se de behov som finns, samt 

förståelse för att det inte går att komma ut med en ny idé eller produkt om marknaden inte är 

mogen. Delmar (1996; 1997) skiljer på entreprenörens och företagets prestationsförmåga 

vilket jag anser vara lämpligt när man ser på entreprenörskapet som en process. Entreprenörer 

kan prestera bra trots att företaget inte presterar bra. Jag har i intervjuerna fått förståelse för att 

det finns vissa problem för företagsdrift relaterade till gällande lagar och regler. Conny vill 

exempelvis expandera och driva ett eget företag. Han har innovationerna eller produkterna 

men har svårt att hitta personer i omvärlden som kan och vill bidra med exempelvis kapital. 

Conny anser att det är svårt att följa Skattemyndigheternas lagar till punkt och pricka. 

Företagets prestationsnivå mäts i modellen efter dess möjligheter att växa. Jag anser att 

möjligheterna till tillväxt för de tre entreprenörerna är goda. Connys möjlighet att ”växa” 

innebär exempelvis att finna villiga finansiärer. Gunnel har möjlighet att växa genom en 

expansion av verksamheten utifrån större lokaler. Jan-Erik ser en möjlighet med ytterligare 

företag. De tre entreprenörerna har gemensamt viljan och målet att växa.  

 

Entreprenören som individ har en relativ stor plats i modellen. Entreprenörens prestationsnivå 

innefattar de uppgifter och åtaganden som kan kontrolleras av denne. Dessutom påverkas 

entreprenören av situationer i marknaden och sin organisation, men även av faktorer utifrån 

entreprenören som individ. Den del i Delmars (1996; 1997) modell som innefattar individen 

influeras av individsynsättet, dvs. att entreprenören innehar speciella egenskaper. I modellen 

visar det sig genom faktorer som begåvning och motivation. Jan-Erik menar att en entreprenör 
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inte självklart är en bra ledare. En ledare måste enligt Jan-Erik vara duktig på att leda sin 

personal och exempelvis hitta finansiärer. En entreprenör kan enligt Jan-Erik vara en 

”idéspruta” men kanske inte en person som är duktig att strukturera åtaganden. Gunnel tog 

inte reda på sina åtaganden vid sin företagsstart, något som senare skulle visa ”straffa” sig. 

Entreprenören har likt företagaren vissa åtaganden, exempelvis bokföring, och detta måste 

skötas. Entreprenörens prestationsnivå påverkar företagets prestationsnivå. I Exempelvis 

Gunnels fall medförde detta att vissa uppgifter blev lidande. Tid och energi går åt till att reda 

ut gammalt istället för att ägna sig åt verksamheten. Gunnel menar dock att det inte går att 

ångra sig, eftersom allting ”hänger ihop”. Det är en bra beskrivning av hur modellen kan 

beskrivas i praktiken.  

 

Genom att se entreprenören som en person med speciella egenskaper fås förståelse av 

intervjun med Conny. Connys bild av entreprenören och sig själv är att entreprenören är en 

person med speciell förmåga att se saker som andra (icke entreprenörer) inte ser. Detta 

förhållningssätt riktar sig mot individsynsättet som menar att entreprenören besitter en 

speciell förmåga eller egenskap (Johannisson red. 1992). Conny är en entreprenör men även 

en innovatör/uppfinnare som har förmågan att se tekniska lösningar på problem. Bjerke 

(1989, s. 433) beskriver innovatören med egenskapstermer som exempelvis entusiastisk, ärlig 

i sina åsikter, komplicerad som inte agerar efter ett givet mönster samt förmåga att se helheter. 

Jag håller med Bjerke (1989) att innovatörer är speciella eftersom de innehar en teknisk 

kompetens och förmåga att se hur uppfinningar skall skapas utifrån teknik. Connys bild av 

entreprenören är enligt mig influerat från Bjerkes (1989, s. 433) beskrivning av en innovatör.  
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6 Slutsats 
 

Den entreprenöriella processen, liksom entreprenörer och entreprenörskap, definieras av 

forskare på olika sätt. Efter att ha studerat flera forskares definitioner på entreprenören inser 

jag att den entreprenöriella processen ser olika ut för olika entreprenörer, men den ser också 

olika ut för dessa forskare. En gemensam nämnare i de processer jag studerat tycks vara att de 

bygger på en entreprenörs handlingar. Processerna pågår oftast de under en längre tidsperiod 

och är komplicerade (Gartner och Shaver 1994). Entreprenörskap är inte detsamma som 

företagsstart och entreprenörer är inte desamma som småföretagare så i hänseende till detta 

ser processerna olika ut. Entreprenörskap kan definieras som skapandet av nya affärer och 

processens början behöver inte innebära en företagsstart utan kan likaväl vara att nya affärer 

utvecklas i ett befintligt företag.  

 

En drivkraft bakom de tre entreprenörernas handlingar var en vilja att skapa något. Andra 

drivkrafter och motiv var att de känner att de gör en insats och att de åstadkommer något som 

andra har nytta av. Under de tre intervjuerna visade det sig att pengar i bemärkelsen att ”tjäna 

pengar” inte var en drivkraft för dessa entreprenörer. Pengar var snarare en bekräftelse på att 

det gått bra eller ett medel för överlevnad.  

 

Jag anser att den entreprenöriella processen för de tre entreprenörerna inte är avslutad med 

hänvisning till att de har som mål att växa. Målet med tillväxten för de tre entreprenörerna är 

exempelvis att utvidga verksamheten eller att anställa medarbetare Tillväxt och entreprenörers 

mål och avsikter att växa kan sägas vara en faktor som skiljer entreprenörskap och 

entreprenörer från småföretag och småföretagare (Hjorth och Johannisson 2000). Hade dessa 

entreprenörer nöjt sig och inte haft som mål att växa betyder det enligt min definition att de 

”övergår” till småföretagare. Det skall dock påpekas att en person med mål att växa inte 

automatiskt är en entreprenör, eller att den entreprenöriella processen enbart består av tillväxt. 

En entreprenör definieras inte enbart av faktorn tillväxt, definitionen är som tidigare förklarad 

mer komplex än så. Dessa tre personer är tidigare ”definierade” som entreprenörer.  

 

Det har visat sig finnas olika faktorer eller omständigheter som kan påbörja en ny affär 

(exempelvis en företagsstart) och därmed även den entreprenöriella processen. Studien av de 

tre entreprenörerna visar att de haft olika ”utlösande” faktorer. Bjerke (1989) har studerat 
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fram fyra omständigheter som kan bidra till nya affärer. Bjerke är inriktad på individsynsättet 

då han menar att det krävs en entreprenöriell läggning för att en individ skall skapa nya 

affärer. Jag avser inte att studera huruvida entreprenörerna har någon speciell egenskap eller 

personlighet, men jag finner att de har ett behov av att skapa och hjälpa andra. Jag tror att de 

faktorerna snarare ligger till bakgrund till skapandet av nya affärer än att de ”består” av 

speciella egenskaper.  
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7 Framtida studier 
 
Inom entreprenörskapsforskningen föreslår flera forskare att man bör frångå teorier kring vem 

entreprenören är, och istället studera vad entreprenören gör. Forskare strävar efter att skapa en 

modell eller teori som kan förklara den entreprenöriella processen. Den som kommer fram till 

en hållbar teori eller modell kommer att ha nyckeln till ekonomisk tillväxt (Bygrave & Hofer 

1991). Under mitt arbete har jag tagit del av de teorier som försökt förklara ”fenomenet” 

entreprenör och de teorier som försöker skapa förståelse för entreprenörens handlingar. 

Dessutom har jag även tagit del av värderingar från entreprenörer själva.  Det är inte min 

avsikt med denna uppsats att presentera en hållbar modell eller teori för den entreprenöriella 

processen. Avsikten är att få ökad förståelse för de diskussioner som vill beskriva 

entreprenörer och småföretagare som ”räddare” av Sveriges tillväxt och välfärd.  

 

I denna uppsats har jag fått en inblick i hur en entreprenör kan se sig själv och sitt 

entreprenörskap. Jag har försökt förstå förloppet i deras entreprenöriella processer och inser 

att processerna kan vara komplicerade. Vid kommande studier anser jag det vara av intresse 

att mer djupgående följa entreprenörer i dess entreprenöriella process. Med det menar jag från 

processens start till dess avslut. På så sätt tror jag att en studie får bättre förståelse för viktiga 

frågor kring den entreprenöriella processen såsom; Vad innefattas i identifieringen av nya 

möjligheter? Vad gör entreprenören i processen? Hur ser entreprenörens nätverk och 

omvärldssituationer ut (Bygrave & Hofer 1991; Gartner 1989; Sanner 1999)? 

 

En sådan studie skulle enligt min uppfattning vara ett bra underlag för den diskussion som 

förs i samhället och media om entreprenörers och småföretagares roll att ”få fart på Sverige”. 

Jag har efter studiens genomförande fått en insikt i den problematik som finns i den 

akademiska världen med att det saknas en allmängiltig definition av entreprenören och 

entreprenörskap. Den problematiken anser jag även råda inom samhället och media. Jag 

menar att det finns vissa skillnader mellan småföretag och entreprenöriella företag och för att 

samhället och politiker skall kunna ”utnyttja” entreprenörerna krävs en förståelse av 

skillnaderna även i dessa forum. En viktig aspekt i dessa forum är att förändra attityder till 

entreprenörskap och småföretagande samt att underlätta för dem (Johannisson och Lindmark 

1996). Jag fann att entreprenörer tyckte det var besvärligt att driva eget företag. Jag ser det 

som troligt att om entreprenörer finner det besvärligt så torde även småföretagare finna det 
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besvärligt. Ett fruktbart sätt att ”utnyttja” entreprenörerna torde vara att se till befintliga och 

”slumrande” entreprenörers möjligheter till för samhället värdeskapande entreprenörskap.  
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