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Sammanfattning 
Inledning: Inom hospitality-branschen finns många framgångsrika och välkända 

entreprenörer. I denna tuffa bransch måste egenföretagare möta ett flertal utmaningar under 

sina karriärer. Vad är det egentligen som driver egenföretagare i branschen att orka kliva upp 

på morgonen och gå till arbetet? 

 

Syfte: Studiens syfte var att identifiera vilka drivkrafter som framgångsrika entreprenörer 

inom hospitality-branschen har.  

 

Metod/material: I studien genomfördes tre semistrukturerade intervjuer med framgångsrika 

entreprenörer inom branschen. Intervjuerna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys. 

 

Resultat: Enligt resultatet är branschens främsta utmaning personalfrågan. Att 

entreprenörerna drivs av att möta och utveckla människor samt lyfta branschen kunde utläsas 

av resultatet. En av entreprenörerna hade ett mer strategiskt tänk och även pengar som 

drivkraft.   

 

Slutsats: Entreprenörerna drivs främst av sociala faktorer och motiveras av pullfaktorer. Den 

mest strategiska entreprenören hade mer ekonomiska drivkrafter. 

 

Nyckelord: Motivation, strategisk, utmaningar samt push- och pullfaktorer.
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Introduktion 
Definitionen av en entreprenör är en person som startar ett nytt företag. Inom hospitality-

branschen finns många framgångsrika och välkända entreprenörer som exempelvis Conrad 

Hilton och Petter Stordalen. I boken Min hemlighet (2015) uttrycker sig Stordalen på följande 

vis: 

 

Framgång är enkelt. Vem som helst kan uppnå den. Men en enkel nyckel till 

framgång finns inte. Det finns flera. Det är i samspelet mellan dessa nycklar 

som du hittar formeln som gör att några verkar lyckas med allt de tar sig för, 

medan andra aldrig når riktigt ända fram (Stordalen & Forsang, 2015, s. 42). 

 

Även om citatet ovan beskriver framgång som enkelt att uppnå måste entreprenörer i denna 

konkurrensutsatta bransch med hög personalomsättning och tuffa miljöer möta ett flertal 

utmaningar under sina karriärer. För att ta sig an utmaningar kan motivationsfaktorer vara till 

hjälp, även kallade drivkrafter. Alla har olika drivkrafter i livet och det är dessa som 

engagerar människor. Vad är det egentligen som driver egenföretagare i branschen att orka 

kliva upp på morgonen och gå till arbetet?  

 

 

Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap 

Den kunskap som framställs genom forskning kan kallas vetenskaplig kunskap, där ämnet 

måltidskunskap och värdskap faller in under humaniora och socialvetenskap (ORU, 2016b). 

Gustavsson (2002) menar att dessa vetenskaper handlar om att tolka och förstå kunskapen. 

Detta handlar i sin tur om att forskaren sätter sig in i olika sammanhang och dess människor 

(Gustavsson, 2002). Att studera vilka drivkrafter som gör entreprenörer framgångsrika faller 

inom dessa ramar då det handlar om att förstå och tolka hur dessa personer tänker.  

 

Five Aspect Meal Model (FAMM) beskriver olika faktorer som spelar in vid en hotell- eller 

restaurangupplevelse (Edwards & Gustafsson, 2008). De olika aspekterna är rummet, mötet, 

produkten, atmosfären och styrsystemet (Edwards & Gustafsson, 2008). De fem aspekterna 

står i fokus för bemötandet av gäster vilket är värdskapsdelen inom ämnet måltidskunskap 

och värdskap, och även det gemensamma för hotell- och restaurangverksamheter (ORU, 

2016a). En stor del av hotellverksamheter idag utgörs av egenföretagare och det finns många 
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framgångsrika entreprenörer inom hospitality-branschen (Lee-Ross & Lashley, 2009). För de 

som arbetar i branschen och framförallt för entreprenörer som startat eget företag finns det 

utmaningar som väntar varje dag, ändå måste något driva dem till att fortsätta. Finns 

drivkraften i utmaningen att skapa en ny och unik produkt? Eller är det att ta sig an och styra 

sin egen verksamhet, vilket faller in i styrsystemet? Kanske är det mötet mellan människor 

som driver en entreprenör att klara av den komplexa branschen? Har det med rummet att 

göra? Eller handlar det om att entreprenören vill skapa en atmosfär och helhetsupplevelse 

utöver det vanliga? Denna studie om drivkrafter hos entreprenörer kan appliceras på FAMM 

då aspekterna kan ses som olika motivationsfaktorer för att ta sig an den komplexa branschen. 

 

 

Teoretisk bakgrund 
Detta avsnitt ämnar att definiera hospitality-branschen och dess karaktär. Det presenteras även 

fakta om entreprenörer generellt och strategiska entreprenörer, för att få en förståelse kring 

dessa begrepp. Slutligen presenteras olika drivkrafter och motivationsfaktorer hos människor. 

 

Hospitality-branschen 
Ursprungsdefinitionen av hospitality är att ge mat, dryck och ibland husrum till personer som 

inte ingår i hushållet (Lashley & Morrison, 2000). Enz (2010) menar att hospitality-branschen 

idag i första hand består av verksamheter som arbetar med logi, mat och dryck eller 

kombinationer av dessa. Det som särskiljer branschen från andra är att den bistår med service 

vilket innebär att den konsumeras direkt samt att det krävs människor för att skapa servicen 

(Enz, 2010). Hospitality-branschen har blivit mer invecklad och sofistikerad på senare tid och 

är idag en av de mest konkurrensutsatta branscherna i världen (Enz, 2010). Detta innebär att 

chefer möter allt fler utmaningar då de behöver utveckla nya resurser, implementera effektiva 

strategier samt behålla sina marknadsandelar (Enz, 2010; Oh & Kim, 2004). En annan 

utmaning inom hospitality-branschen är personalomsättningen och det är många företag som 

kämpar för att ha det personalantal som behövs (Dipietro & Condly, 2007). Kang, Gatling och 

Kim (2015) menar att antal anställda kommer öka eftersom den globala ekonomin blir allt 

starkare. Den höga personalomsättningen kan ha en inverkan på den finansiella och operativa 

effektiviteten (Dipietro & Condly, 2007). Det finns även olika anledningar till varför 

personalen inte stannar inom företagen. Det kan vara för att de har en låg arbetsmoral, är 

ineffektiva och inte har engagemang i företaget (Kang et al., 2015; Dipietro & Condly, 2007). 
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Oh och Kim (2004) menar att för att skapa konkurrensfördelar inom hospitality bör företag 

anpassa sig till den osäkra branschmiljön, förstå mönstret i konsumenternas växlande behov 

och reagera på nya trender. Framtiden för branschen ser än mer komplex ut, med regionala 

och globala ekonomiska upp- och nedgångar, terrorismens påverkan samt politiska kriser och 

miljökatastrofer (Enz, 2010). Även globaliseringen och teknologiska innovationer kommer bli 

nyckelfaktorer i framtiden för branschen. Enz (2010) menar att på grund av den komplexa 

framtiden behövs strategiska ledare som revolutionerar marknaden med nya koncept. 

 

Entreprenörskap 
I den vidaste bemärkelsen är ordet entreprenörskap1 skapandet av en ny verksamhet (Enz, 

2010). Begreppet sägs ha myntats redan under 1700-talet av en ekonom som använde ordet 

för att beskriva en person som gjorde upp planer samt ägde och organiserade arbetskraft och 

kapital (Lee-Ross & Lashley, 2009). Under de nästkommande århundraden utvecklades 

begreppet och började skifta från en styrelseform till entreprenörskap som en form av 

riskkapitalism (Lee-Ross & Lashley, 2009). Idag har ytterligare definitioner tillkommit och 

bland annat ses entreprenörer som personer som ersätter ineffektiva metoder med förbättrade 

versioner (Lee-Ross & Lashley, 2009). Lazear (2005) beskriver entreprenörer som 

mångfacetterade individer som kombinerar olika resurser med idéer för att skapa en produkt, 

vilket utgör ett entreprenörskap. De har ett större behov av att prestera, har en stark tro att de 

kontrollerar sitt eget öde och är benägna att ta risker (Enz, 2010; Lazear, 2005). Anledningen 

till att entreprenörer har en större benägenhet att ta risker är för att tjäna mer pengar 

(Wagener, Gorgievski & Rijsdijk, 2010). Andra kännetecken hos entreprenörer är att de är 

kreativa och har en positiv attityd som motiverar andra människor (Lee-Ross & Lashley, 

2009; Wagener et al., 2010).  

 

För att starta en ny verksamhet krävs det en lucka på marknaden, en verksamhetsplan, 

startkapital och en person som leder företaget i de tidiga stegen (Enz, 2010). Lee-Ross och 

Lashley (2009) menar att det är viktigt att en entreprenör kan göra en analys av marknaden för 

att se vilka trender som finns för tillfället. Detta för att kunna skapa nya möjligheter och 

komma med nya idéer (Lee-Ross & Lashley, 2009). Företagen som startas kan vara både stora 

och små där antalet inblandade personer kan variera (Lee-Ross & Lashley, 2009). När 

verksamheten väl har startat finns det utmaningar som entreprenören behöver ta tag i (Enz, 
                                                
1 Med orden entreprenörskap och entreprenör menas i denna studie det generella begreppet vilket innefattar alla 
slags entreprenörer. 
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2010). Det kan handla om det finansiella flödet, marknadsföringen samt rekrytering och 

hantering av personalen (Enz, 2010). När ett företag inte lyckas beror det ofta på interna 

faktorer och även om entreprenörer har entusiasm, optimism och motivation har de inte alltid 

den kunskap om branschen som gör att verksamheten kan bli framgångsrik (Enz, 2010).  

 

Wagener et al. (2010) beskriver att i en jämförelse med småföretagare inom hospitality-

branschen har entreprenörer högre vinster, fler anställda och deras företag växer mer. Lee-

Ross och Lashley (2009) menar i sin tur att egenföretagare har högt tillväxtfokus. Förutom det 

är de mer benägna att expandera sin verksamhet än vad småföretagare är (Wagener et al., 

2010). Enz (2010) menar att nyckeln till entreprenörers framgång är förmågan att effektivt 

samla, kombinera och rikta resurser på andra sätt än vad konkurrenterna gör.  

 

Strategiskt entreprenörskap 
Webb, Ketchen och Ireland (2010) menar att entreprenörskap tillsammans med ett strategiskt 

tänk kan få företag att nå framgång, det bör därför bedrivas strategiskt entreprenörskap2. 

Kuratko och Audretsch (2009) beskriver att strategiskt entreprenörskap skapas när en 

entreprenör blir mindre intresserad av frågor gällande framväxt på kort sikt och istället 

fokuserar mer på utvecklingsstrategier, marknadsinriktning och framgång. Även 

genomförandet av aktiviteter i syfte att nå strategiska mål är en del av strategiskt 

entreprenörskap (Kuratko & Audretsch, 2009). De strategiska entreprenörerna har en strävan 

efter att utnyttja befintliga affärsdomäner och utforska nya möjligheter (Webb et al., 2010). 

Ireland, Hitt och Sirmon (2003) menar även att strategiskt entreprenörskap innebär många 

möjligheter och fördelar som leder till ett positivt finansiellt resultat för företag.  

 

Webb et al. (2010) beskriver att strategiskt entreprenörskap har tre huvudelement vilka är att 

framställa kvalificerade tankesätt inom företaget, ha kontinuerlig innovation och hitta en bra 

balans mellan utforskande och utnyttjande av resurser. Dessa element fångar upp det 

strategiska entreprenörskapets främsta faser och det strategiska tänket börjar således hos 

cheferna som kommer fram till ett relevant tankesätt (Webb et al., 2010). Besluten som tas 

utgör sedan grunden för att hitta balansen mellan utforskning och utnyttjande av resurser 

vilket i sin tur resulterar i en kontinuerlig innovation (Webb et al., 2010). 

 

                                                
2 Med orden strategiskt entreprenörskap och strategisk entreprenör menas i denna studie de entreprenörer som 
har ett mer strategiskt tänk. Dessa utgör en del av de generella begreppen entreprenörskap och entreprenör.   
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Ireland et al. (2003) beskriver i sin tur en modell i fyra steg som visar på viktiga dimensioner 

av strategiskt entreprenörskap som leder till competetive advantage (konkurrensfördelar) och 

wealth creation (ekonomisk framgång), för en överblick se figur 1. Det första steget är 

entrepreneurial mindset, där en definition av entreprenörskapets tankesätt görs samt en 

beskrivning av dess nyckelkomponenter (Ireland et al., 2003). Dessa är företagandets 

möjligheter, alternativ, ramverk och flexibilitet. Därefter undersöks entrepreneurial culture 

and entrepreneurial leadership (entreprenörskapets ledarskap och kultur) vilka ses som 

viktiga aspekter gällande strategiskt entreprenörskap (Ireland et al., 2003). Det tredje steget, 

managing resources stratigically, diskuterar hur de organisatoriska resurserna ska hanteras 

samt hur de strategiskt skapar möjligheter och fördelar (Ireland et al., 2003). Ireland et al. 

(2003) förklarar att en omfattande uppsättning av åtgärder behövs i det strategiska arbetet 

med resurser. Dessa åtgärder behövs för att kunna känna igen potentiella möjligheter och 

kunna utveckla framgångsrika konkurrensfördelar och utnyttja dessa. Applying creativity and 

developing innovation är det fjärde steget som visar på tillämpningen av kreativitet och 

utvecklingen av innovation, vilka är kritiska utfall för företagande kulturer, tankesätt och 

ledarskap (Ireland et al., 2003).  

 

 
Figur 1. En modell av de olika stegen i strategiskt entreprenörskap hämtad från Ireland et al. 

(2003). 

 

Drivkrafter 
Morrison (2001) beskriver att det finns faktorer genom tiderna som kan associeras med 

entreprenörers drivkrafter så som personlighet, personliga mål och miljön de lever i. Enligt 

Institutet för personlig utveckling (IPU) visar drivkrafter varför människor väljer att engagera 

sig i olika saker (IPU, 2016a). Eftersom varje person är unik har de olika saker de drivs av 

och det motiveras av olika faktorer (IPU, 2016a). Redan i Eduard Sprangers bok, Types of 

men från 1928, beskrivs det sex olika kategorier av drivkrafter: teoretisk, ekonomisk, estetisk, 
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social, politisk och religiös (citerad i Young, 1942). IPU (2016a) har omarbetat Sprangers 

drivkrafter till mer moderna tolkningar som visar hur de i olika utsträckning påverkar en 

person i arbetslivet, se figur 2. 

 
Drivkrafter   

Traditionell 
Drivkraft 
 

Individuell 
Drivkraft 

Harmonisk 
Drivkraft 

Praktisk 
ekonomisk 
Drivkraft 

Teoretisk 
Drivkraft 

Social 
Drivkraft 

Figur 2. En illustration av sammanslagen data om drivkrafter enligt IPU (2016b). 

 

Enligt IPU (2016b) motiveras den traditionella personen av att skapa gemenskap med 

likatänkande och arbeta efter sin tro samt att hitta meningen med livet. Den teoretiska 

personen vill lära sig mycket och vara en del i utvecklingen samtidigt som den drivs av att 

utforska, förstå och systematisera information (IPU, 2016b). Personer som har individualistisk 

drivkraft motiveras av att göra karriär, bli den som bestämmer och nå toppen medan en 

praktisk-ekonomisk person motiveras av belöningar och vinst, den vill ha avkastning på 

investerade resurser (IPU, 2016b). Sociala personer motiveras av att hjälpa andra och ge av 

sig själva till andra människor (IPU, 2016b). Den med harmonisk drivkraft, även kallad 

estetisk, motiveras av att ha en balans i livet och drivs av att utforska och njuta av det som är 

vackert (IPU, 2016b).  

 

Motivationsfaktorer hos entreprenörer 
Jayawarna, Rouse och Kitching (2013) har identifierat sex typer av entreprenörer som 

motiveras av olika saker, för en överblick se tabell 1. Den första är den motvilliga 

entreprenören som inte har något speciellt motiv för varför den är entreprenör eller har eget 

företag (Jayawarna et al., 2013). Den andra är bekvämlighetsentreprenören som motiveras av 

det flexibla arbetet och att kunna styra sitt företag efter sina övriga intressen och aktiviteter 

(Jayawarna et al., 2013). Den tredje typen är motiverad av den ekonomiska aspekten att tjäna 

pengar samt att få makt och status (Jayawarna et al., 2013). Denna typ motiveras även av att 

följa de typiska förebilderna men inte av flexibiliteten som kommer med entreprenörskapet. 

Jayawarna et al. (2013) beskriver den fjärde typen som den sociala entreprenören vilken 

främst motiveras av att bidra till samhället samt flexibiliteten, men även av att ”tävla mot” 
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förebilderna. Den femte typen, lärande- och tjänandeentreprenören, motiveras främst av att 

prestera något och då framförallt av att lära sig och ta sig an utmaningarna som uppstår i ett 

företag (Jayawarna et al., 2013). Denna typ motiveras dock inte av faktorer som att spendera 

mer tid hemma, varken med familj eller arbete. Den sjätte och sista typen, prestige- och 

kontrollentreprenören, motiveras av hög status och att ha makten att kontrollera arbetsplatser 

(Jayawarna et al., 2013). Denna typ har dock bara ett litet intresse av materiella fördelar och 

prestationer. Jayawarna et al. (2013) menar att det finns ett samband mellan 

motivationsfaktorerna hos dessa olika typer av entreprenörer och deras karriärsmål. 

 

Tabell 1. Olika entreprenörtypers motivationsfaktorer enligt Jayawarna et al. (2013). 

Entreprenörstyp Motivationsfaktorer 

Motvilliga Ingen 

Bekvämlighet Flexibilitet 

Ekonomiska Tjäna pengar & makt 

Sociala Bidra till samhället 

Lärande & tjänande Erhålla kunskap & ta sig an utmaningar 

Prestige & kontroll Makten att kontrollera arbetsplatser 

 

Push- och pullfaktorer 
Gilad och Levine (citerad i Segal, Borgia & Schoenfeld, 2005) menar att det finns två faktorer 

som motiverar entreprenörer: push- och pullfaktorer. Pushfaktorer består av externa faktorer 

som gör att personen blir ”puttad” in i entreprenörskapet medan pullfaktorerna motiverar till 

entreprenörskap genom att locka med fördelarna för personen (citerad i Segal et al., 2005). 

Lee-Ross och Lashley (2009) menar att entreprenörers aktiviteter ofta startar av antingen 

push- eller pullfaktorer, för en överblick se figur 3. 

 

 
Figur 3. En illustration av push- och pullfaktorer hos entreprenörer av sammanslagen data 

från Kirkwood (2009), Lee-Ross och Lashley (2009) samt Dawson och Henley (2012).  

 

Pull Självständighet Pengar Framgång Personlig
utveckling

Bli	sin	egen	
chef

Push Tidigare	
inkomst

Tidigare	
arbetsplats

Förändra	
arbetslivet Familjesituation
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Kirkwood (2009) menar att entreprenörer inte endast blir motiverade av en av dessa faktorer. 

För entreprenörer finns det tre större pullfaktorer som motiverar till att bli egenföretagare: 

självständighet, monetära behov samt att bli utmanad och nå framgång (Kirkwood, 2009). 

Andra pullfaktorer som finns är drivet att bli sin egen chef och öka sin personliga utveckling 

(Lee-Ross & Lashley, 2009). Den pullfaktor som motiverar entreprenörer mest är 

självständighet då de ofta har en önskan om att kontrollera sin egen arbetstid (Dawson & 

Henley, 2012; Kirkwood, 2009). Att däremot drivas av pushfaktorer kan innebära olika saker 

för entreprenörer: missnöje med tidigare arbetsplats och inkomst eller viljan att förändra 

arbetslivet eller familjesituationen (Lee-Ross & Lashley, 2009; Kirkwood, 2009). Missnöje på 

arbetsplatsen kan grunda sig i allt från specifika händelser till den generella organisatoriska 

kulturen och en stark pushfaktor är viljan att visa sin gamla arbetsgivare hur en organisation 

ska fungera (Kirkwood, 2009).  

 

Dawson och Henley (2012) menar att kombinationer av push- och pullfaktorer förekommer 

när entreprenörer startar företag. Ett exempel är pushfaktorn att en affärsmöjlighet uppkom 

kombinerat med pullfaktorn att vilja vara självständig (Dawson & Henley, 2012). Kirkwood 

(2009) menar att pullfaktorer ofta ger en finansiell framgång men att en kombination av båda 

faktorerna kan vara nyckeln till framgång.  

 

 

Syfte 
Studiens syfte är att identifiera vilka drivkrafter som framgångsrika entreprenörer inom 

hospitality-branschen har.  

 

Frågeställningar 
- Vad driver entreprenörer att ta sig an hospitality-branschens utmaningar? 

- Vilken är den mest tydliga drivkraften hos entreprenörer inom hospitality-branschen? 

- Vad har strategiska entreprenörer för drivkrafter?  

 

 

Metod och material 
För att bygga en grund för arbetet har en litteratursökning genomförts av vetenskapligt 

granskade artiklar samt studentlitteratur som var relevant för ämnet. Därefter har en kvalitativ 
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undersökning genomförts i form av semistrukturerade intervjuer med entreprenörer, för att 

kunna besvara studiens syfte. 

 

Litteratur- och databasinsamling 
Gustavsson (2002) menar att utan kunskap går det inte att veta vad som ska sökas eller frågas 

efter. Det måste finnas något att söka med som till exempel en hypotes, en vägledande fråga 

eller en föreställning om hur svaret ska finnas (Gustavsson, 2002). Innan uppsatsförfattarna 

började söka efter information fastställdes därför frågeställningar studien skulle utgå ifrån. 

Böcker, rapporter och publicerade tidskriftsartiklar är de vanligaste källorna kunskap hämtas 

från (Patel & Davidson, 2011). Då studien startade gjordes därför en noggrann genomgång av 

studentlitteratur för att finna relevant information som skulle avgränsa arbetet, vilket även 

utgör en stor del av den teoretiska bakgrunden.  

 

Till studien användes även tidskriftsartiklar och en viktig källa när det kommer till att finna 

dessa är enligt Bryman (2011) databaser. I denna studie har databaserna Summon, Lesiure 

Tourism Database och Google Scholar använts. I databassökningar behöver lämpliga sökord 

formuleras för att finna relevant material (Bryman, 2011). De sökord som användes i studien, 

och dess synonymer, var: Entrepreneur, hospitality, motivation, strategic och push and pull. 

Patel och Davidson (2011) menar att sökorden även går att kombinera för att specificera 

resultatet, vilket tillämpades vid sökandet efter tidskriftsartiklar. Nyckelorden är på engelska 

då en sökning med engelska nyckelord ger en större bredd på det funna materialet (Patel & 

Davidson, 2011). Bryman (2011) menar att det är viktigt att föra anteckningar över olika steg 

som tas vid sökning efter litteratur. Detta tillämpades i denna studie genom en sökmatris, se 

bilaga 1. Med hjälp av referensförteckningen i litteratur kan en mängd andra relevanta artiklar 

och böcker dyka upp, som sedan blir användbara till projektet (Bryman, 2011). Detta har 

tillämpats i denna studie och många referenser har funnits med hjälp av referenslistor från 

annat material.  

 

Inklusionskriterier 
• Tidskriftsartiklar och studentlitteratur ska vara relevanta för studiens syfte. 

• Artiklar ska vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter för att ge tillförlitlig 

information. 
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• Artiklar ska finnas tillgängliga som fulltext för att ge en korrekt uppfattning kring 

informationen, så ingen missvisning sker.  

 

Exklusionskriterier 
• Artiklar som är avgiftsbelagda. 

• Artiklar och studentlitteratur på andra språk än svenska eller engelska. 

 

Metodval 
Valet av metod bör vara i anslutning till de frågeställningar som ska undersökas och en 

kvalitativ studie är bra att genomföra om forskaren vill undersöka hur människor resonerar 

och agerar (Trost, 2005). Eftersom denna studies syfte är att ta reda på människors 

handlingsmönster och resonemang genomfördes en sådan typ av metod. Bryman (2011) 

menar att kvalitativ forskning fokuserar mer på ord än kvantifiering vid analysen och 

insamlingen av data. Den största styrkan som finns i kvalitativa studier är att fenomen som 

inte finns att hitta någon annanstans undersöks (Silverman, 2006). En form av kvalitativ 

studie är intervju, vilket innebär att forskaren kan ställa enkla, raka frågor och få innehållsrika 

och uttömmande svar (Trost, 2005). Metoden intervju lämpade sig för studiens syfte då May 

(2013) menar att intervjuer ger en djup insikt i människors biografier, åsikter, upplevelser, 

värderingar, attityder, ambitioner och känslor. Det blev därför den metod som användes. 

 

Tillförlitlighet 
Enligt Bryman (2011) är tillförlitlighet en viktig aspekt inom kvalitativ forskning och 

innehåller fyra delkriterier som även legat till grund för denna uppsats. Uppsatsförfattarna var 

pålästa på metoden intervju utefter den teori som finns innan genomförandet skedde, vilket 

gjorde att trovärdigheten för studien stärktes som är det första kriteriet enligt Bryman (2011). 

Materialet i uppsatsen har så målande beskrivningar som möjligt utifrån de intervjuer som 

genomförts. Detta för att läsaren ska uppfatta hur resultatet kan överföras till deras verklighet 

och därmed visar studien på det andra kriteriet överförbarhet (Bryman, 2011). Arbetet har ett 

metodavsnitt som tydliggör studiens process och hur analysen av resultatet har genomförts. 

Detta gör att studien enligt Bryman (2011) blir mer pålitlig. Genom att uppsatsförfattarna har 

en teoretisk grund, utformade frågor utefter den och därefter formade resultatet efter vad 

informanterna sagt uppfyller detta därmed det sista kriteriet av Bryman (2011), möjlighet att 

styrka och konfirmera, eftersom resultatet går att styrka. 
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Utformning av intervju 
May (2013) talar om fyra olika typer av intervjuer vilka är: strukturerad intervju, 

ostrukturerad eller fokuserad intervju, semistrukturerad intervju samt gruppintervju/ 

fokusgrupp. Ett forskningsprojekt kan både innehålla en typ av intervju eller en mix av olika 

(May, 2013). Till denna studie genomfördes semistrukturerade intervjuer, som Bryman 

(2011) även kallar djupintervjuer eller kvalitativa intervjuer. Semistrukturerade intervjuer har 

specifika frågor som intervjuaren utgår ifrån, dock finns det även en stor frihet till att gå 

utöver svaren (May, 2013). Till denna studie utformades 19 frågor i en intervjuguide, se 

bilaga 2. Bryman (2011) menar att under semistrukturerade intervjuer kan andra frågor än de 

förbestämda ställas, detta om de anknyter till något annat som kommit upp under intervjun. 

Oplanerade följdfrågor kom därför att ställas under intervjuerna. Semistrukturerande 

intervjuer gör att informanterna i egna termer kan besvara frågorna och metoden ger en bättre 

möjlighet till jämförelser (May, 2013). Intervjufrågorna till denna studie var av öppet slag 

vilket Krag Jacobsen (2008) beskriver som frågor med en bredare svarsmöjlighet.   

 

Urval av informanter 
I en undersökning som grundas på kvalitativa intervjuer används oftast målinriktat urval 

(Bryman, 2011). Syftet med denna urvalsmetod, menar Bryman (2011), är att skapa en 

överenstämmelse mellan forskningsfrågorna och urvalet. Urvalet sker utifrån en tanke om att 

informanterna ska vara relevanta för de frågor forskningen behandlar (Bryman, 2011). 

Informanterna till denna studie valdes utifrån ett målstyrt urval och de behövde därför vara 

entreprenörer verksamma inom hospitality-branschen vars verksamheter blivit framgångsrika. 

I uppsatsförfattarnas definition är en entreprenör framgångsrik om den kan leva på sin 

verksamhet. Genom kontakter från branschen fann uppsatsförfattarna fem potentiella 

informanter som ansågs lämpliga. Därefter skickades ett informationsblad ut till dessa, se 

bilaga 3. May (2013) menar att det är svårt att svara på frågan hur stort ett urval ska vara då 

det finns mycket att ta hänsyn till. Till följd av denna studies omfattning valde 

uppsatsförfattarna att genomföra minst tre intervjuer för att kunna besvara studiens syfte.  

 

Pilotstudie 
För att undersöka hur intervju som metod i studien kunde uppfattas genomfördes en 

pilotstudie. En pilotstudie är bra för att både testa om intervjuns upplägg fungerar som det var 

tänkt och för att se om studien är bra i sin helhet (Patel & Davidson, 2011; Bryman, 2011). 
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Pilotstudien gjorde uppsatsförfattarna uppmärksamma på om frågorna gjorde 

intervjupersonen obekväm eller ifall frågornas ordningsföljd fungerade eller inte, vilket är 

viktigt att ta reda på enligt Bryman (2011). De som ska intervjuas för pilotstudien bör vara 

relevanta för det urval som studien ska baseras på, för att kunna motsvara den egentliga 

studien (Bryman, 2011; Patel & Davidson, 2011). När pilotstudien skulle genomföras 

skickades frågorna via mail till en person som har varit entreprenör inom branschen. Personen 

fick svara på frågorna och även ge feedback på hur upplägget var. Det gav uppsatsförfattarna 

en chans att få en uppfattning om hur fullständiga och lämpliga instruktionerna var till 

intervjupersonen, vilket är bra enligt Bryman (2011). Efter pilotstudien var genomförd ansåg 

uppsatsförfattarna att upplägget fungerade bra och att instruktionerna för informanten var 

tillräckliga. Dock reviderades en fråga som kunde missuppfattas och en fråga togs bort som 

visade sig vara överflödig.  

 

Genomförande 
Det var tre entreprenörer som medverkade i studien. Den första entreprenören har en mindre 

cateringverksamhet, den andra driver en restaurang och den tredje har en större organisation 

med flera olika verksamheter. När de tackat ja bestämdes tid och plats för respektive intervju. 

Platsen för intervjun och hur den genomförs är viktig ur den synvinkeln att informanten bör 

känna sig trygg och intervjun ska vara ostörd utan åhörare (Trost, 2005). Ofta brukar 

informanten vara den som bestämmer vart intervjun ska hålla till för att denne medverkar i 

undersökningen. Dock bör forskaren ha förslag på platser så inte hela ansvaret faller på 

informanten (Trost, 2005). Informanterna fick därför välja hur de ville ha intervjun och den 

första hölls via telefon, den andra öga mot öga och den sista erhölls via mail. Detta var även 

de tre förslag som uppsatsförfattarna hade.  

 

För att minska risken att forskaren gör egna tolkningar av vad informanten säger bör 

intervjuer alltid spelas in (Silverman, 2006). Den som gjort intervjun bör även transkribera 

den och informationen som samlas in under intervjun bör komma fram i sin helhet i 

uppsatsen, gärna till följd av frågan som framkallade svaret (Silverman, 2006). Genom att 

spela in behöver inte fokus ligga på att anteckna under själva intervjun, informanten får 

därmed den odelade uppmärksamheten och intervjuaren kan gå tillbaka och lyssna på samtalet 

i efterhand (Trost, 2005). Intervjuerna som genomfördes spelades därför in i syfte att förenkla 

efterarbetet samt ge chansen för uppsatsförfattarna att kunna återkomma till inspelningarna. 
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Dock är den efterföljande transkriberingen en tidskrävande process och detaljer som gester 

och mimik går förlorade (Trost, 2005). 

 

 

Metod för analys av datan 

Kvalitativ data kan vara svår att ta sig an i analysen för att den består av ett omfattande 

material (Bryman, 2011). Ett problem som ofta uppstår är att det lätt blir stort och otympligt 

eftersom metoden frambringar stora informationsmängder (Bryman, 2011). Därför 

rekommenderas det att insamlingen av data och analys ska ske samtidigt och att forskaren inte 

väntar med kodningen tills allt material är insamlat (Bryman, 2011). Den analys som är vald 

för denna studie är en kvalitativ innehållsanalys som återfinns i Graneheim och Lundmans 

Qualitative content analysis in nursing research: Concepts, procedures and measures to 

achieve trustworthiness (2004). De inspelade intervjuerna har transkriberats och därefter har 

de analyserats genom att dela upp materialet i meningsenheter, kondenserade meningar, 

koder, kategorier och teman (Graneheim & Lundman, 2004). För ett exempel ur 

innehållsanalysen se tabell 2. Meningsenheterna visar på ett specifikt ämne och ur dessa tas 

det signifikanta ut vilket blir kondenserade meningar (Graneheim & Lundman, 2004). 

Därefter bryts de kondenserade meningarna ner till koder vilket därefter formar en röd tråd 

som blir till kategorier. Det är viktigt att varje kategori är utförlig och varandra exkluderande 

(Graneheim & Lundman, 2004). Utifrån kategorierna hittas de underliggande meningarna och 

formar slutligen teman. Analysmetoden tillämpades i studien eftersom den visar de olika 

stegen i analysen vilket ger trovärdighet och transparens genom hela processen, enligt 

Graneheim och Lundman (2004). Transparens är viktigt enligt Bryman (2011), som menar att 

hur resultatet tagits fram och dess kvalité därmed blir tydligt.  

 

Tabell 2. Exempel ur innehållsanalys.  

Meningsenheter Kondenserade 
meningar 

Koder Kategorier  Tema 

Ibland kan man vara trött på att driva 
eget, det är ganska mycket slit och oro 
och mycket toppar och dalar i det hela. 
Då kan man undra varför man håller 
på ibland och känna att man vill vara 
anställd istället men då känner man 
den här friheten, och det är det som 
jag går igång på.   

Trots toppar och 
dalar i 
entreprenörskapet 
lockar friheten 
mycket.  

Frihet som 
drivkraft 

Drivkraft  Entreprenörernas 
drivkrafter 
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Etisk planering för studiens genomförande 

Inom svensk forskning finns det etiska principer som bör följas (Bryman, 2011). I denna 

studie tillämpades dessa principer eftersom May (2013) menar att det är viktigt för att skydda 

individer mot oberättigad användning av resultaten av studierna samt för att ge forskningen 

legitimitet. De som medverkade i studien informerades om syftet med studien genom ett 

informationsblad. Där fick de reda på vilka moment som skulle ingå, att deltagandet var 

frivilligt och att de hade rätt att avsäga sin medverkan när som helst under studiens gång. 

Detta uppfyller informationskravet, som är en del av de etiska principerna enligt Bryman 

(2011). En annan del är samtyckeskravet, vilken innebär att de berörda personerna förstår 

studiens syfte och har rätt att bestämma över sin medverkan (Bryman, 2011; Silverman, 2006; 

Trost, 2005). Detta godkännande av medverkan bör kunna tas tillbaka ifall informanten inte 

längre känner sig bekväm med att fortsätta (Silverman, 2006). Genom att informanterna 

godkände sin medverkan till intervjun efter att ha läst informationsbladet uppfylldes 

samtyckeskravet i studien. 

 

Den tredje etiska principen är konfidentialitetskravet, som handlar om att informationen om 

de berörda i undersökningen behandlas med största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2011; 

Trost, 2005). Detta så att inga obehöriga kan komma åt informationen och att ingen ska kunna 

koppla det resultatet redovisar med den som har intervjuats (Bryman, 2011; Trost, 2005). 

Under studiens gång har samtliga intervjupersoner hållits konfidentiella och materialet som 

samlats in har behandlats med största försiktighet. Detta för att Trost (2005) menar att det är 

viktigt att ge intervjupersonerna rätten till sin integritet. Den sista etiska principen handlar om 

nyttjandekravet, som innebär att den information som samlas in om de berörda personerna 

endast används för studiens ändamål (Bryman, 2011). Detta krav har uppfyllts av 

uppsatsförfattarna då materialet som samlats in endast använts till studiens resultat. 

 

 

Resultat 
I resultatet redovisas informanternas svar utifrån den innehållsanalys som genomförts av 

uppsatsförfattarna. Först kommer en beskrivning av entreprenörernas verksamheter och 

egenskaper. Därefter redovisas vad de ansåg var utmaningar i hospitality-branschen för att 

sedan leda in på vad som driver dem i arbetet. Informanterna har fått en bokstavsbeteckning 

för att avidentifiera dem.  
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Entreprenörernas egenskaper 

Resultatet visade vissa egenskaper hos entreprenörerna. Entreprenör A beskrev sig som modig 

och uttryckte sig såhär: Jag tror att den största tillgången för mig det är att jag är väldigt 

modig, jag vågar hoppa på olika projekt och det är det som har fört mig vidare. Jag gillar 

utmaningar. Vid frågan om varför Entreprenör B startade sitt företag svävade svaret iväg och 

informanten berättade följande: 

 

Det krävs ju också att man har jobbat ett litet tag inom i alla fall en 

chefsledande roll för restauranger ett längre tag så att man förstår den här 

helhetsbilden av allt … Om man inte har en helhetsbild när du kommer till 

en restaurang så brukar de få lägga ner ganska fort (Entreprenör B). 

 

Informanten ansåg således att kunskap krävs för att få en helhetsbild av det företag 

entreprenören vill skapa, annars finns det risk att den får läggas ner. Entreprenör C ansåg 

däremot att själva rollen som entreprenör är viktig för att kunna inspirera och berättade: 

Rollen som entreprenör är viktig för mig, och jag tycker om den. Jag hoppas ju kunna 

inspirera många i min bransch precis som jag tagit inspiration av många i min tur. 

 

Strategiskt entreprenörskap 

Resultatet visade att entreprenörerna startade sina företag på olika grunder och har skilda 

planer för det, en översikt finns i tabell 3. Entreprenör A sade vid intervjutillfället: Friheten 

och skapandet lockade mig. Jag gillar att prova olika saker. A beskrev även att när företaget 

startades var det genom en impuls och vid intervjutillfället hade informanten inte någon 

speciell plan för företaget. För Entreprenör B har det länge varit en dröm att ha ett eget 

företag, men inväntade en stabilare ekonomi och på så vis bättre möjligheter.  

 

Sådana möjligheter är ju ingenting som man får direkt när man är 22 år 

gammal om man inte råkar ha någon otroligt rik person som står bredvid en 

och bara säger ”Här varsågod ta pengar”. Så möjligheterna hade väl öppnat 

upp sig där vid 2012 eller någonting sånt då jag började komma på mer 

konkreta tankar på att man kan göra det (Entreprenör B). 
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Innan uppstarten ansåg Entreprenör B även att det är viktigt att väga för- och nackdelar för 

företaget och sin egen situation. Informanten har gjort en tydlig affärsplan men arbetar inte så 

strikt efter den idag. Entreprenör C hade en väl genomtänkt strategi vid uppstarten av sitt 

företag och använder sig av en affärsplan till alla sina verksamheter. Organisationen följer en 

röd tråd då samtliga verksamheter följer samma ledord.  

 

Tabell 3. Entreprenörernas strategiska egenskaper i hospitality-branschen. 
Kondenserade meningar Koder  Kategorier Tema 
A har inga långsiktiga mål men känner att 
hen behöver det. 

Plan för företaget Strategiskt 
entreprenörskap 

Strategiska 
egenskaper hos 
entreprenörerna 

A har en tanke om vart företaget är om tio 
år, men ingen tydlig plan.  

Plan för företaget  Strategiskt 
entreprenörskap 

B använde sig av en affärsplan i början för 
bankerna, men arbetar inte strikt efter den 
då B drivs av sin passion. 

Plan för företaget Strategiskt 
entreprenörskap 

B har en bild av var företaget är om tio år 
men har inte en strukturerad plan för det. 

Plan för företaget Strategiskt 
entreprenörskap 

B har haft drömmen om att starta eget 
länge, men inväntade en stabilare ekonomi 
med bättre möjligheter. 

Hur/varför starta 
eget företag 

Strategiskt 
entreprenörskap 

C har affärsplaner till sina olika 
verksamheter som alla följer en röd tråd. 

Plan för företaget Strategiskt 
entreprenörskap 

C hade en tydlig och genomtänkt strategi 
när denna startade företag. 

Hur starta företag Strategiskt 
entreprenörskap 

C har ingen tioårsplan men börjar känna att 
det bör skapas en. 

Plan för företaget Strategiskt 
entreprenörskap 

 

När det kom till frågan om långsiktiga mål svarade informanterna olika. Entreprenör A 

berättade: Nej, det har jag inte men jag borde ha kanske. Det är det jag kan känna. 

Entreprenör A har således inga långsiktiga mål men skulle vilja ha det. Informanten har en 

tanke om var företaget befinner sig om tio år, vilket är att verksamheten ska vara mer 

självgående. Dock finns ingen tydlig plan nedskriven för det. Entreprenör B:s långsiktiga mål 

beskrevs som följande: De långsiktiga målen är ju självklart att expandera i framtiden, men 

just nu kommer det säkert bara vara här i två år. Först och främst är det att betala av de 

första skulderna som man har. Detta visar att B har långsiktiga mål och vill i framtiden kunna 

expandera sin verksamhet. Informanten ansåg dock att det är viktigt att fokusera på företagets 

nutid men har även en bild av var företaget är om tio år, dock finns det ingen strukturerad 

plan för att nå dit. Entreprenör C sade: Jag vill göra skillnad och göra avtryck i branschen. 

Målet är att skapa en välskött verksamhet som har en hög nöjdhet bland såväl kunder som 
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personal. Detta visar att C har tydliga långsiktiga mål, dock har informanten ingen tioårsplan 

och känner att det är dags att skapa en då företaget ständigt växer. Samtliga informanter 

berättade om sina företags tillväxt, där både Entreprenör A och B såg att företaget ska ha växt 

i framtiden medan Entreprenör C ansåg att sitt företag har växt så mycket att det behövs en 

mer strategisk plan. 

 

Tabell 4. Hur entreprenörerna ser på utveckling och trender i sina företag. 
Kondenserade meningar Koder  Kategorier Tema 
A utvecklar sitt företag efter marknaden och 
trender och känner sig ibland i framkant.  

Utveckling i 
företaget 

Strategiskt 
entreprenörskap 

Entreprenörernas 
tankar kring 

utveckling och 
trender 

A arbetar inte med innovation och ständig 
utveckling av företaget men vill bli bättre. 

Innovation i 
företaget  

Strategiskt 
entreprenörskap 

B ser kritik som möjligheter att förnya och 
förbättra sig. 

Förnyelse och 
utveckling 

Strategiskt 
entreprenörskap 

Rollen som entreprenör ser B som en person 
som behöver förnya sig och vara 
utvecklande.  

Förnyelse och 
utveckling 

Strategiskt 
entreprenörskap 

B tittar ibland på andra företag, hur de 
arbetar, för att få inspiration till sin egen 
verksamhet. 

Utveckling av 
företaget 

Strategiskt 
entreprenörskap 

Det är viktigt att hålla sig uppdaterad om 
trender, men B tycker att företag bör vara 
försiktiga att följa dem. 

Utveckling 
efter trender 

Strategiskt 
entreprenörskap 

B säger att trender inte håller längre än fem 
år och att det behövs ha i åtanke när företag 
går in i dem. 

Tänker 
långsiktigt 

Strategiskt 
entreprenörskap 

B menar att trender är varierande och inte 
långsiktiga. 

Tänker 
långsiktigt 

Strategiskt 
entreprenörskap 

C tar lärdom av andra branscher i arbetet 
med sitt företag. 

Inspiration i 
arbetet 

Strategiskt 
entreprenörskap 

C:s företag är inte känsligt för trender men 
försöker att ligga i framkant. 

Utveckling 
efter trender 

Strategiskt 
entreprenörskap 

C:s företag utvecklas ständigt men vårdar 
samtidigt det som fungerar.  

Utveckling av 
företaget 

Strategiskt 
entreprenörskap  

 

Gällande utveckling av företagen visade resultatet att informanterna arbetade olika, en 

översikt kan ses i tabell 4. Entreprenör A utvecklar sitt företag efter hur marknaden ser ut och 

vilka trender som finns men upplever ibland att företaget är i framkant. Vid frågan om 

entreprenören arbetar med ständig utveckling svarade A att det fanns en förbättringspotential. 

Entreprenör B ansåg att trender är bra att hålla sig uppdaterade om. Dock var B försiktig med 

att följa alla trender då de är varierande och inte långsiktiga. Informanten menade att företag 
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bör tänka på att trender inte håller mer än fem år och beskrev sin verksamhet som trendlös 

vilket även är målet med den. Entreprenör B arbetar dock mycket med att förnya och förbättra 

sitt företag utefter konkurrenter och feedback från gäster. Informanten menade även att rollen 

som entreprenör handlar om att ständigt förnya och förbättra sig. Entreprenör C:s företag är 

inte känslig för trendernas växling men försöker istället att ligga i framkant när det kommer 

till innovation. Informanten tar mycket inspiration från andra branscher och anser att alla har 

mycket att lära av varandra. C menade även att företaget utvecklas ständigt men att vinnande 

koncept behålls. 

 

Utmaningar i branschen 
Tabell 5. Entreprenörernas syn på branschens utmaningar och vad som driver dem att verka 

inom den. 
Kondenserade meningar Koder Kategorier  Tema 
Det som får A att tappa motivationen är stress, 
svårheten att hitta bra personal och att vara ensam 
i arbetet. 

Tappad 
motivation 

Utmaningar 

Entreprenörernas 
syn på branschens 

utmaningar 

A menar att utmaningar i branschen är framförallt 
att hitta bra personal men även att hitta lokaler 
för att kunna växa. 

Svårighet att 
hitta personal 
och lokaler  

Utmaningar i 
branschen 

A tar sig an utmaningar genom nyfikenhet.  Drivs av 
nyfikenhet  

Utmaningar i 
branschen 

B tycker att det är för lite bra personal som 
kommer ut i branschen, de som kommer är inte 
motiverade till att arbeta där. 

Brist på 
motiverad 
personal. 

Utmaningar i 
branschen 

B menar att det inte finns lika många som är 
hängivna att stanna i branschen, de flesta ser den 
som en mellanstation. 

Svårt att 
behålla 
personal 

Utmaningar i 
branschen 

B vill få folk att inse att branschen är så mycket 
mer och bevisa att den är väldigt kreativ. 

Lyfta 
branschen 

Förbättringar i 
branschen 

B vill visa branschen som kreativ och kul för att 
få en nytändning. 

Lyfta 
branschen 

Förbättringar i 
branschen 

B anser att det är viktigt att veta vad företaget har 
för resurser och hur de ska användas för att 
företaget ska bli lönsamt, då konkurrensen i 
branschen är svår. 

Hanteringen 
av resurser 
mot 
konkurrenter 

Strategiskt 
entreprenörskap/ 
Utmaningar i 
branschen 

C tycker att branschens största hot är bristen på 
personal vilket i sin tur påverkar lönsamheten.  

Brist på 
personal  

Utmaningar i 
branschen 

Oengagerade människor och motgångar får C att 
tappa motivationen. 

Tappad 
motivation 

Utmaningar 
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Det resultat som visas i tabell 5 är att utmaningen i branschen är bristen på personal. 

Entreprenör B menade att den personal som kommer till branschen inte är motiverade och att 

många unga ser arbetet som en mellanstation i arbetslivet. För Entreprenör A är bristen på 

personal något som får personen att tappa motivationen. Entreprenör C menade att 

oengagerade människor får informanten att tappa motivationen och att bristen på personal 

leder till problem med lönsamheten. Även Entreprenör B tog upp lönsamheten och menade att 

för att ett företag ska kunna bli lönsamt är det viktigt att veta vilka resurser företaget har och 

hur de ska användas. Detta eftersom det är hård konkurrens i branschen. När frågan om 

huruvida entreprenörerna tog sig an andra utmaningar i branschen svarade Entreprenör A att 

det är nyfikenheten i arbetet medan Entreprenör B såg det hela på ett större plan. Den 

sistnämnda vill få ett lyft i branschen och motivera personer att börja arbeta i vad Entreprenör 

B anser är en kreativ bransch. Informanten berättade även om en ”nytändning” för att få 

personer att bli mer intresserade av att börja arbeta och stanna i branschen. Entreprenör C:s 

svar om hur personen tog sig an utmaningen löd som följande: Sedan ser jag en stor utmaning 

i att bidra till branschen framåt också, med framförallt frågor kring personal, ledarskap, 

utbildningar och service. 

 

Entreprenörernas drivkrafter 
Resultatet visade att entreprenörerna drivs av olika faktorer, se tabell 6. Vid frågan om vad 

som drev entreprenörerna att starta sitt eget företag beskrev Entreprenör A att det som lockade 

var friheten som kommer med entreprenörskapet. Informanten menade att även fast branschen 

är tuff med dess toppar och dalar är det friheten som gör att det är värt det. När Entreprenör C 

startade sitt företag var det dock drivkraften att starta något i egen regi som lockade och 

informanten tycker om att göra saker själv. För Entreprenör B var det en mer långsiktig dröm 

som gick i uppfyllelse. 
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Tabell 6. Entreprenörernas drivkrafter i hospitality-branschen.  
Kondenserade meningar Koder Kategorier  Tema 
Det som lockade A var friheten, skapandet 
och att prova nya saker. 

Varför starta eget Drivkraft 

Entreprenörernas 
drivkrafter 

Trots toppar och dalar i entreprenörskapet 
lockar friheten mycket, menar A.  

Frihet som 
drivkraft 

Drivkraft 

Pengar är ingen viktig drivkraft även fast det 
är en motivationsfaktor, menar A. 

Pengar som 
motivationsfaktor  

Drivkraft 

A tycker det är viktigt att påverka och 
informera människor om bra val i måltiden. 

Medmänsklig 
motivationsfaktor  

Drivkraft 

Glädjen till mat och att får överraska folk får 
A att gå upp på morgonen även fast det kan 
kännas tufft.  

Glädje som 
drivkraft 

Drivkraft 

Pengar är inte det viktiga enligt A.  Pengar som 
motivationsfaktor 

Drivkraft 

B drivs av att få feedback direkt och att göra 
sina gäster nöjda med vistelsen. 

Motiveras av 
gästerna 

Drivkraft 

B vill gärna utvecklas genom att testa nya 
saker.  

Motiveras av att 
utvecklas 

Drivkraft 

B är tävlingsinriktad, vill alltid bli bättre och 
målinriktad. 

Tävlingsinriktad, 
målinriktad, 
utveckling. 

Drivkraft 

B är en hands on person som vill utveckla 
sig själv och sätta högre mål i framtiden. 

Utveckla sig själv, 
sätta mål. 

Drivkraft 

C startade eget företag för att hen gillar att 
göra saker i egen regi. 

Varför starta eget Drivkraft 

C drivs av att utveckla verksamheter och 
människor. 

Utveckla andra som 
drivkraft 

Drivkraft 

C anser att pengar är en drivkraft. Pengar som 
drivkraft 

Drivkraft 

C motiveras av att göra skillnad och 
överträffa gästers förväntningar. 

Motiveras av 
gästerna 

Drivkraft 

C drivs av utmaningar. Utmaningar som 
drivkraft 

Drivkraft 

C drivs av viljan att göra skillnad. Drivs av att 
utveckla branschen  

Drivkraft 

 

Resultatet visade att samtliga entreprenörer drivs av att göra sina gäster nöjda med deras 

vistelse och överträffa förväntningar. Entreprenör C menade att gästernas nöjdhet är en enorm 

tillfredställelse i arbetet. Entreprenör A brinner för att jobba med hälsosamma råvaror och vill 

informera sina gäster om bra val i måltiden. Att hjälpa människor att tänka mer hälsosamt är 

en stor drivkraft hos A. Att dessutom få överraska gästerna med sin mat är det som får 

Entreprenör A att gå upp på morgonen och gå till arbetet. Entreprenör C vaknar upp varje dag 

med viljan att göra skillnad och menade att utveckla både verksamheter och människor är en 
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drivkraft. Entreprenör B är mer tävlingsinriktad och drivs av att bli bättre och lära sig nya 

saker hela tiden. Till följd av detta menade informanten att denne är en hands on-person som 

helst jobbar på golvet för att utveckla sig själv och sätta höga mål. Både Entreprenör A och C 

diskuterade monetära behov i intervjuerna. Pengar har aldrig varit det som driver A till att ha 

ett eget företag, däremot är det en motivationsfaktor. Entreprenör C konstaterade dock att 

pengar är en drivkraft i arbetet som egenföretagare och att det är självklart att det är viktigt att 

tjäna pengar på sin verksamhet.  

 

På frågan vilka som är informantens tre främsta drivkrafter svarade Entreprenör A som 

följande: Det är kärlek och passion till det jag gör, att få hålla på med mat. Och nyfikenhet 

måste absolut vara med. Sen är det att jag gillar äventyr, att jag är äventyrslysten. 

Entreprenör C definierade sina drivkrafter med tre ord: Medarbetare, service och kvalité, 

medan Entreprenör B:s definition var lite längre: 

 

… kreativitet är väl en av dem, att man får vara så kreativ som möjlighet 

och komma på nya lösningar, nya spännande kombinationer och sånt … det 

är alltid kul att lära sig någonting nytt och det kan man få lära sig från alla 

olika håll … Men det är väl drivet att inse faktum att man aldrig någonsin är 

helt fullärd … (Entreprenör B). 

 

 

Resultatdiskussion 
I resultatet framkom det tydligt att entreprenörerna hade olika egenskaper och en hade mer 

strategiska tankar om sitt företag. Utmaningen i branschen ansågs handla om personalfrågor 

och entreprenörernas drivkrafter dominerades av att möta gäster, utveckla människor och 

branschen. Nedan diskuteras resultatet tillsammans med den teoretiska bakgrunden. 

 

Entreprenörernas egenskaper 
Samtliga entreprenörers egenskaper som visades i resultatet kan kopplas till det Lazear (2005) 

beskriver, att entreprenörer är mångfacetterade individer. Kännetecken som att vara kreativa 

och ha en positiv attityd som motiverar andra människor kan även återfinnas i resultatet, 

vilket stärker det Lee-Ross och Lashley (2009) samt Wagener et al. (2010) påstår. Ett tillägg 

till dessa egenskaper är vad Entreprenör C berättade, om att sin roll som entreprenör innebär 



26  

att inspirera människor i branschen. Detta tyder på att entreprenörer inom hospitality-

branschen ofta är kreativa samt att de vill motivera och inspirera andra människor.  

 

En annan parallell kan dras mellan Entreprenör A och risktagande entreprenörer, då A gillar 

att ta sig an olika projekt för utmaningens skull. Detta styrker vad Enz (2010), Lazear (2005) 

och Wagener et al. (2010) menar med att entreprenörer är benägna att ta risker. Dock har inte 

Entreprenör A pengar som mål med sitt risktagande, som Wagener et al. (2010) menade var 

anledningen till att entreprenörer tar risker. Entreprenör B lyfte däremot kunskap om 

branschen som en viktig fråga vilken ofta är bristande och leder till att företag inte kan 

fortsätta, vilket gör att B är en entreprenör som värderar kompetens högt. Detta kan relateras 

till det Enz (2010) påstår om att företag inte blir framgångsrika om entreprenören inte har den 

kunskap om branschen som krävs. Både det risktagande och kunskapskravet tyder på att 

entreprenörer inom hospitality-branschen kan ha andra egenskaper men att de kan skiljas åt 

beroende på vad de anser är viktigt. 

 

Strategiskt entreprenörskap 
I resultatet kunde vissa tydliga kopplingar till strategiskt entreprenörskap finnas. Både Enz 

(2010) samt Oh och Kim (2004) menar att chefer i hospitality-branschen möter många 

utmaningar och att de behöver utveckla nya resurser, behålla marknadsandelar och 

implementera effektiva strategier. Enz (2010) menar även att det behövs strategiska ledare i 

branschen. Det kan därmed konstateras att personer verkande i branschen behöver tänka mer 

strategiskt. För att identifiera hur strategiska entreprenörerna i studien är, och för att sedan 

koppla det till deras drivkrafter, har resultatet jämförts med Irelands et al. (2003) modell. 

 

Samtliga informanter har bilder över vart de vill komma med sina företag vilket är första 

steget i modellen av Ireland et al. (2003). Detta är även något som Webb et al. (2010) tar upp 

som ett av det strategiska entreprenörskapets huvudelement. Entreprenör B ansåg dock att det 

är viktigare att tänka på nutid, vilket är en mer kortsiktig egenskap eftersom Kuratko och 

Audretsch (2009) menar att entreprenörer som tänker mer långsiktigt utövar strategiskt 

entreprenörskap. Kuratko och Audretsch (2009) beskriver även att en del av strategiskt 

entreprenörskap är genomförandet av aktiviteter i syfte att nå strategiska mål. Entreprenör C, 

som hade mer tydliga och långsiktiga mål, kan därför sägas vara mer strategisk utifrån steg ett 

i modellen av Ireland et al. (2003). Entreprenör A kan sägas vara minst strategisk eftersom 
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denne inte hade några speciella mål och endast hade en tanke om vart företaget ska vara om 

tio år. Dessutom startade Entreprenör A sitt företag mer på impuls än övriga informanter.  

 

Entreprenör C var den enda som tog upp ämnet kring utvecklandet av ledarskap och kultur i 

sin verksamhet och att det är en viktig aspekt i dennes roll. Detta går att koppla till den andra 

delen av Irelands et al. (2003) modell. Tredje steget i modellen behandlar strategiska resurser 

och hur det ska skapa fördelar för företaget (Ireland et al., 2003). Webb et al. (2010) skriver 

också om det och menar att i det strategiska entreprenörskapet är det viktigt att hitta en bra 

balans mellan utforskande och utnyttjande av resurser. Detta var något som berördes under 

intervjuerna och Entreprenör B menade att för att ett företag ska bli lönsamt är det viktigt att 

veta hur ens resurser ska användas. Informanten menade att det är hård konkurrens i 

branschen och att det då är viktigt, vilket stämmer överens med modellen då de olika stegen 

ska skapa konkurrensfördelar och framgång för företag (Ireland et al., 2003). Detta var därför 

något som visade på strategiska kvalitéer hos Entreprenör B. Entreprenör C talade om att 

denne vill arbeta med att utveckla frågor om exempelvis ledarskap och utbildning. Ireland et 

al. (2003) beskriver i sin tur att det behövs åtgärder i arbetet med resurser för att kunna skapa 

konkurrensfördelar. Entreprenör C:s tankar kan därför ses som ett strategiskt arbete med 

resurser då samtliga respondenter ansåg att resursen personal är det som hotar branschen. Att 

utveckla detta skulle motivera fler egenföretagare att verka inom branschen då resultatet tyder 

på att personalfrågor kan göra att entreprenörer tappar sin motivation. 

 

Ingen av informanterna sade att de följer alla rådande trender för att utvecklas utan menade att 

det kan vara bra att ha lite koll på dessa men inte följa trender helt. Entreprenörerna är därmed 

medvetna om att de bör ha koll på marknaden. Både Entreprenör A och C menade att de 

ibland till och med ligger i framkant eller vill ligga före rådande trender. Entreprenör B 

menade att trender inte är långsiktiga och informanten försöker istället skapa något som är 

trendlöst. Detta pekar på att entreprenörer verkande inom hospitality-branschen vill vara mer 

unika i trendsammanhang. Det kan vara det som skapar konkurrensfördelar eftersom dessa 

informanter har blivit framgångsrika. Dock menar Oh och Kim (2004) att ett företag når 

konkurrensfördelar genom att reagera på nya trender, vilket då inte stämmer med vad 

resultatet visar. Entreprenörerna har koll på marknaden och trender, vilket Lee-Ross och 

Lashley (2009) menar är viktigt. Dock gör de det på ett eget sätt i och med att de väljer att 

inte följa alla trender. Trots det ansåg Entreprenör B att rollen som entreprenör handlar om att 

förnya sig, dock inte utefter de rådande trenderna. Resultatet visar därmed att entreprenörerna 
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arbetar med innovation och ständig utveckling, vilket är steg fyra i Irelands et al. (2003) 

modell. Webb et al. (2010) beskriver även att innovation är en viktig del av strategiskt 

entreprenörskap. En översikt av entreprenörernas strategiska egenskaper ses i figur 4, 5 och 6.  

Figur 4. Entreprenör A utifrån Irelands et al. (2003) modell om strategiskt entreprenörskap. 

Figur 5. Entreprenör B utifrån Irelands et al. (2003) modell om strategiskt entreprenörskap. 

Figur 6. Entreprenör C utifrån Irelands et al. (2003) modell om strategiskt entreprenörskap. 

 

Ireland et al. (2003) menar att strategiskt entreprenörskap innebär möjligheter och fördelar 

som leder till ett bra finansiellt resultat för företag. Att använda resurser på ett unikt sätt och 

ha en ständig innovation i företaget menar Enz (2010) är nyckeln till framgång för 

entreprenörer. Detta kan kopplas ihop med vad Webb et al. (2010) och Ireland et al. (2003) 

menar är strategiskt entreprenörskap. Entreprenör C, som efter resultatet kan ses som mest 

strategisk, är även den entreprenör vars företag har växt mest. Det kan därmed finnas ett 
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samband mellan att vara strategisk och nå framgång i branschen som litteraturen visat. Dock 

är övriga entreprenörer inte lika strategiska men har ändå nått framgång. Entreprenör B kan 

delvis sägas vara strategisk utefter vad resultatet visade och Entreprenör A kan sägas vara 

minst strategisk. Det går därmed att utläsa att även fast en entreprenör inte är strategisk kan 

denne nå framgång i branschen.  

 

Utmaningar i branschen 
Samtliga av entreprenörerna i studien ansåg att den största utmaningen i branschen handlar 

om personalen. Detta styrks av vad Enz (2010) menar, att utmaningar inom hospitality-

branschen kan vara rekrytering och hantering av personal. Entreprenör A och C ansåg att det 

var bristen på personalen som är det stora problemet, detta stämmer överens med vad både 

Dipietro och Condly (2007) samt Kang et al. (2015) menade med att personalomsättningen är 

en stor utmaning. Entreprenör B lyfte att den personal som kommer till företagen inte är 

motiverade att arbeta och anser att branschen är en så kallad ”mellanstation”. Detta styrks av 

vad både Kang et al. (2015) samt Dipietro och Condly (2007) menar med anledningar till 

varför personalen inte stannar inom företag. Det tyder på att personalen är en stor utmaning 

för entreprenörerna inom branschen. En annan utmaning som Enz (2010) tagit upp, 

utmaningen med det finansiella flödet, nämnde både Entreprenör B och C. Där ansåg 

Entreprenör C att det har med personalomsättningen att göra, vilket styrker vad Diepetro och 

Condly (2007) påstår. Entreprenör B var mer fokuserad på att det är viktigt att veta vilka 

resurser som finns och hur dessa ska användas för att göra företaget lönsamt. I samband med 

detta berättade Entreprenör B att det är viktigt med resurshanteringen då branschen är 

konkurrensutsatt, vilket stämmer överens med vad Enz (2010) beskriver.  

 

För att ta sig an utmaningarna i branschen ansåg både Entreprenör B och C att det krävs ett 

lyft för att locka personalen. Detta kan kopplas ihop med att de båda är av den sociala 

motivationstypen, som vill bidra till samhället (Jayawarna et al., 2013). Entreprenör C ville 

specifikt arbeta med frågor om personal och ledarskap inom sitt företag medan Entreprenör B 

ville få en nytändning inom hela branschen. Entreprenör A tolkade frågan annorlunda och 

berättade att nyfikenheten för ta sig an utmaningen i sig är den bakomliggande drivkraften.  
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Entreprenörernas drivkrafter 

 
Figur 7. Entreprenörernas specifika drivkrafter i hospitality-branschen. 

 

Figur 7 ovan är en sammanställning av de koder och kategorier från innehållsanalysen som 

resulterar i temat ”Drivkrafter hos framgångsrika entreprenörer i hospitality-branschen”. 

Vissa av koderna är gemensamma nämnare för samtliga entreprenörer medan vissa gäller för 

en enskild individ. De drivkrafter som entreprenörerna lyfte vid frågan vilka deras främsta 

drivkrafter var blev svaren: passion, nyfikenhet, äventyr, kreativitet, utmaningar, medarbetare, 

service och kvalité. Med hjälp av dessa enskilda ord kunde uppsatsförfattarna antingen 

utesluta eller koppla ihop studiens entreprenörer med IPUs (2016b) drivkrafter och 

Jayawarnas et al. (2013) motivationsfaktorer. De drivkrafter som uteslöts ur IPUs (2016b) 

teorier var den traditionella, harmoniska och teoretiska drivkraften. Ur motivationsfaktorerna 

från Jayawarna et al. (2013) finns ingen koppling till de motvilliga och prestige-och 

kontrollentreprenörerna. Istället kunde det ses att studiens entreprenörer har IPUs (2016b) 
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Utveckla sig själv, sätta mål
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entreprenör / PullfaktorFrihet

Ekonomisk entreprenör 
/ Praktisk-ekonomisk 
drivkraft / Pullfaktor
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sociala drivkrafter och Jayawarnas et al. (2013) sociala motivationsfaktorer som båda 

motiveras av att hjälpa andra, ge av sig själva till andra människor och bidra till samhället. 

 

Samtliga informanter berättade att de drivs av att göra sina gäster nöjda och överträffa 

förväntningar i olika aspekter. En parallell kan återigen dras till IPUs (2016b) sociala person 

och Jayawarnas et al. (2013) sociala motivationsfaktor. För att göra detta togs koder fram ur 

den kvalitativa innehållsanalysen som senare blev drivkraftskategorier. Koder som 

medmänsklig motivationsfaktor, motiveras av gästerna och att utveckla andra som drivkraft 

kunde då kopplas ihop med den sociala personen från IPU (2016b). Även andra 

drivkraftsfaktorer som att drivas av att lyfta och utveckla branschen samt att vara 

tävlingsinriktad med fokus på utveckling kan kopplas till Jayawarnas et al. (2013) påstående 

om den sociala entreprenören. Den sociala drivkraften och motivationsfaktorn var en 

gemensam nämnare för informanterna i denna studie vilket kan tyda på att entreprenörer inom 

hospitality-branschen ofta drivs av sociala faktorer. 

 

De enskilda entreprenörerna hade även andra drivkrafter utöver det sociala. Entreprenör A 

blev entreprenör för att få frihet i arbetet vilket kan kopplas till bekvämlighetsentreprenören 

som motiveras av flexibiliteten i entreprenörskapet (Jayawarna et al., 2013). Entreprenör B 

däremot berättade om att utveckla sig själv, sätta mål och utmaningar som starka drivkrafter 

vilket stämmer överens med lärande- och tjänande entreprenören som enligt Jayawarna et al. 

(2013) motiveras av att prestera, ta sig an utmaningar och lära sig av dem. Entreprenör C ser 

pengar som en självklar drivkraft i sitt företag, vilket kan kopplas till Jayawarnas et al. (2013) 

ekonomiska entreprenörstyp och IPUs (2016b) praktisk-ekonomiska drivkraft som båda 

motiveras av pengar och avkastning i företaget. Detta tyder på att trots att det sociala är 

dominerande kan andra aspekter driva entreprenörer att verka inom hospitality-branschen. 

 

Det kan även dras en parallell mellan det strategiska entreprenörskapet och drivkrafter. 

Entreprenör C, som hade den ekonomiska drivkraften, är även den som är mest strategisk av 

entreprenörerna. Detta kan vara för att informanten följer samtliga fyra delar i Irelands et al. 

(2003) modell som leder till ekonomisk framgång. Den som är minst strategisk, Entreprenör 

A som är av bekvämlighetstypen, använde sig endast av två delar i modellen, vilket kan ha ett 

samband. Entreprenör B som var mellanstrategisk och lärande- och tjänande entreprenören, 

använde sig av tre delar ur Irelands et al. (2003) modell, med stort fokus på utvecklingen av 

företaget.   
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I en jämförelse med entreprenörernas mål och deras drivkrafter kan även där ett samband ses, 

i enlighet med vad Jayawarna et al. (2013) menar. Entreprenör A som har en social drivkraft 

och är av bekvämlighetstypen berättar att ett långsiktigt mål är att kunna ha ett självgående 

företag. Detta så att A inte är lika låst vid sin verksamhet, vilket stämmer överens med den 

typ av entreprenör personen är (Jayawarna et al., 2013). Entreprenör B vill främst fokusera på 

nuet men ser även att företaget kommer ha expanderat i framtiden, vilket stämmer överens 

med lärande- och tjänandetypen som vill ta sig an utmaningar (Jayawarna et al., 2013). Det 

långsiktiga mål som Entreprenör C däremot har är att göra avtryck i branschen och skapa hög 

nöjdhet hos sina gäster och anställda. Detta kan kopplas ihop med den sociala entreprenörens 

mål med att bidra till samhället (Jayawarna et al., 2013). 

 

Push- och pullfaktorer 
När det kom till varför entreprenörerna valde att bli egenföretagare fanns även där ett 

samband, då alla drevs av pullfaktorer. Dessa faktorer motiverar till entreprenörskapet enligt 

Gilad och Levine (citerad i Segal et al., 2005) och detta var vad som visades i resultatet. I 

figur 8 redovisas de mest framträdande pullfaktorerna hos entreprenörerna i denna studie. 

 

 
Figur 8. Entreprenörernas pullfaktorer utifrån resultatet. 

 

Studiens entreprenörer hade olika pullfaktorer som motiverade dem till att starta eget, vilket 

även kan kopplas till deras motivationsfaktorer. Entreprenör C, som har en ekonomisk 

motivationsfaktor och praktisk-ekonomisk drivkraft, är även den som blev entreprenör för att 

bli sin egen chef och tjäna pengar. Detta menar Kirkwood (2009) samt Lee-Ross och Lashley 

(2009) är pullfaktorer. Dawson och Henley (2012) samt Kirkwood (2009) menar att en stor 

pullfaktor är självständigheten och kontrollera sin egen arbetstid, vilket kan kopplas ihop med 

Entreprenör A, som är av bekvämlighetstypen och startade företaget för friheten. Att ha en 

personlig utveckling och lära sig nya saker, återfinns hos Entreprenör B som är av lärande- 

och tjänandetypen. B startade företag för att utmana sig själv och lära sig nya saker, vilket 

stämmer överens med vad både Kirkwood (2009) samt Lee-Ross och Lashley (2009) menar 

är pullfaktorer. 
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De entreprenörer som har medverkat i studien är framgångsrika i uppsatsförfattarnas 

definition och motiverades till att starta eget av pullfaktorer. Detta kan stämma överens med 

vad Kirkwood (2009) menar med att pullfaktorer ofta ger en finansiell framgång. Dock 

berättade ingen av entreprenörerna i studien om externa faktorer, pushfaktorer, när de beskrev 

varför de valde att bli entreprenörer. Detta kan då ifrågasätta vad Kirkwood (2009) menar, att 

en kombination av push- och pullfaktorer är nyckeln till framgång.  

 

 

Metod- och materialdiskussion 
Intervju som metod gjorde att uppsatsförfattarna erhöll innehållsrika svar från informanterna 

vilket Trost (2005) ser som fördelen med metoden. Trots att endast tre intervjuer genomfördes 

gav svaren ett omfattande material som gick att bearbeta utifrån studiens syfte. I enlighet med 

May (2013) och Trost (2005) gav intervjuerna en djup insikt i entreprenörernas värderingar, 

attityder och handlingsmönster. Valet av en semistrukturerad intervju gjorde att informanterna 

besvarade frågorna i egna termer. Detta underlättade resultatet och jämförelsen mellan svaren, 

vilket överensstämmer med Mays (2013) teori. Då studien startades var ambitionen att 

genomföra fyra intervjuer. Uppsatsförfattarna räknade med att det skulle ske ett bortfall på 

ungefär en till två personer och därför skickades förfrågan om medverkan till fem potentiella 

informanter. Tre av dessa kunde medverka och uppsatsförfattarna bedömde att det var 

tillräckligt för att kunna besvara studiens syfte.  

 

Tillförlitlighet 
Uppsatsförfattarna försökte i så stor utsträckning som möjligt förhålla sig till Brymans (2011) 

fyra tillförlitlighetskriterier, dock uppstod en del svårigheter på vägen. Det upptäcktes att det 

är en svår process att omvandla beskrivningar om informanterna utan att avslöja deras 

identiteter och kriteriet överförbarhet blev därmed en utmaning. En annan utmaning var 

svårigheten att bedöma vad läsaren tycker är lätt att förstå. Uppsatsförfattarna såg därför till 

att en utomstående person läste igenom uppsatsen för att se om denne hade förståelse för 

innehållet. Det som kunde uppfattas som otydligt omarbetades, vilket gjorde att både 

överförbarheten och pålitligheten stärktes. 
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Pilotstudie 
Inför studien genomfördes en pilotstudie via mail. Det var menat att göra flera, och då gärna 

öga mot öga, dock räckte inte tiden till och därför gjordes endast en. Det var bra att 

genomföra pilotstudien då felformulerade och överflödiga frågor kunde revideras eller tas 

bort. I enlighet med Bryman (2011) samt Patel och Davidson (2011) var det bra att testa 

intervjuns upplägg innan de verkliga genomfördes. Personen som medverkade i pilotstudien 

kunde endast svara via mail, vilket tog bort möjligheten för uppsatsförfattarna att testa 

eventuella följdfrågor och se hur informanten reagerade på vissa frågor. En pilotstudie öga 

mot öga hade troligtvis gett bredare förståelse kring intervjuns upplägg. Informanten gav dock 

sin åsikt kring frågornas upplägg samt hur de var ställda skriftligt, därför var den ändå 

användbar till studien. Detta upplägg gav uppsatsförfattarna möjlighet att testa hur fullständig 

informationen till informanten var, vilket är bra enligt Bryman (2011). 

 

Genomförande	 
Informanterna fick själva välja hur de ville genomföra intervjun utifrån uppsatsförfattarnas tre 

förslag, per telefon, via mail eller öga mot öga. Detta för att Trost (2005) menar att 

informanterna på så vis känner sig trygga. Av en slump genomfördes intervjuerna på alla tre 

sätt utifrån informanternas preferenser. Uppsatsförfattarna märkte efter genomförandet att det 

fanns för- och nackdelar med samtliga intervjumetoder och att ingen fanns att föredra. De 

olika metoderna skiljde sig exempelvis i hur informanterna svarade. När intervjuerna hölls per 

telefon och öga mot öga gav informanterna större utläggningar vid varje svar, jämförelsevis 

med mailintervjun där svaren var mer korta och koncisa. Detta var en fördel med 

mailintervjun, dock var en stor nackdel att invänta svaret, eftersom trots att uppsatsförfattarna 

gett informanten en sista svarsdag drog det över tiden.  

 

När intervjuerna via telefon och öga mot öga genomfördes la uppsatsförfattarna märke till att 

det var bra att ha en intervjuguide. Detta eftersom det fanns en stor frihet till att ställa 

oplanerade följdfrågor, i enlighet med vad Bryman (2011) menar. De öppna frågorna gjorde 

att informanterna svarade brett och på så vis fick uppsatsförfattarna svar på mer än vad frågan 

gällde. Detta gjorde att vissa frågor ibland kunde hoppas över då informanten redan svarat på 

den i en tidigare fråga, vilket visade på den semistrukturerade intervjuns flexibilitet. Dock 

fanns inte samma förutsättningar vid mailintervjun då frågorna skickades till informanten och 

denne fick i sin tur fylla i frågorna i lugn och ro för sig själv. Då fick inte uppsatsförfattarna 
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samma möjlighet att ställa följdfrågor vid själva intervjutillfället men informanten var tydlig 

med att eventuella följdfrågor kunde tas via telefon i efterhand. Genomgående i samtliga 

intervjuer var att informanterna svarade med sina egna ord, vilket blev tydligt i analysen. 

 

De intervjuer som genomfördes öga mot öga och per telefon spelades in för att minska risken 

för uppsatsförfattarna att göra egna tolkningar, vilket är viktigt enligt Silverman (2006). 

Eftersom intervjuerna blev långa samtal med många utläggningar var det bra att ha 

inspelningarna i efterarbetet så att uppsatsförfattarna kunde gå tillbaka och få med helheten. 

För att underlätta förståelsen i den flytande texten togs upprepade ord bort i citaten. I enlighet 

med det Trost (2005) menar fick mycket tid läggas på transkriberingen. 

 

Analys 
Efter att allt material hade samlats in erhölls en stor informationsmängd vilket kändes stort 

och otympligt i enlighet med vad Bryman (2011) menar. Därför var det bra att göra en 

kvalitativ innehållsanalys för att kunna sortera ut relevant information samt få en bra 

överblick av det insamlade materialet. Genom att dela upp informationen i olika steg blev det 

lättare att ställa resultatet mot den teoretiska bakgrunden och därmed besvara syftet. 

Uppsatsförfattarna upptäckte dock vid analysen av materialet från telefon- och öga mot öga 

intervjuerna att de öppna frågorna lätt gjorde att informanterna svävade iväg i sina svar. 

Därmed blev det en del irrelevant information som hade kunnat undvikas med hjälp av slutna 

frågor. Dock upplevdes inte samma problem i mailintervjun där svaren var mer koncisa. I 

efterhand reflekterade uppsatsförfattarna över att det kunde varit en fördel att ha en del slutna 

frågor där ett mer konkret svar önskades. 

 

 

Forskningsetisk uppföljning 
Innan studiens start tydliggjordes de forskningsetiska principerna till informanterna, genom 

ett informationsblad. Informationsbladet skickades ut till samtliga potentiella kandidater vid 

första kontakten med dem, så att de i sin egen takt kunde läsa in sig på studiens syfte och 

därefter bestämma om de ville medverka. Detta gjorde att informations- och samtyckeskravet 

uppfylldes, vilket är viktigt enligt Bryman (2011). Det gjorde att uppsatsförfattarna kände att 

deras informanter var väl informerade och tid åt dessa två principer inte behövdes tas upp 

under intervjutillfället. Under arbetet med materialet har även fiktiva namn getts åt 



36  

informanterna för att hålla dessa konfidentiella. I bearbetningen av det råmaterial som 

transkriberats har de namn, städer och andra identifierbara ting som kan kopplas till 

informanterna anonymiserats. Detta för att Trost (2005) menar att det är viktigt att resultatet 

inte ska kunna gå att koppla med en specifik individ. De två informanter som spelades in blev 

först tillfrågade för att ge samtycke innan själva intervjun sattes igång vilket gjorde att de inte 

blev överraskade av inspelningsapparaten. Det råmaterial som samlats in har endast använts 

av uppsatsförfattarna till studien och inte spridits till någon annan.  

 

 

Slutsatser 
Studiens entreprenörer ställs ofta inför utmaningar gällande personalfrågor vilket tydligt visar 

att det är branschens främsta utmaning. Trots det är entreprenörernas starka vilja att ta sig an 

dessa utmaningar och lyfta branschen en stor drivkraft för dem. Att möta gäster, utveckla 

människor och överträffa förväntningar är andra tydliga drivkrafter som får samtliga 

entreprenörer att verka inom den komplexa branschen. Den sociala drivkraften är därmed den 

mest tydliga som återspeglas i resultatet. Utöver det motiverades alla entreprenörer av 

pullfaktorer och lockades därmed av entreprenörskapets fördelar snarare än puttades in i det 

då de startade företagen. I studien är det en entreprenör som visar tydliga strategiska 

egenskaper och denne har mest av den sociala drivkraften, likt de andra entreprenörerna. 

Dock framträder en annan drivkraft som skiljer den strategiska entreprenören från de andra, 

vilket är den ekonomiska. 

 

 

Praktisk användning och vidare forskning 
Denna uppsats tar upp och sammanväver tre faktorer för entreprenörer inom hospitality-

branschen: utmaningarna, det strategiska tänket och drivkrafterna bakom. Den visar att det 

finns en mängd olika motivationsfaktorer som driver entreprenörer att arbeta inom branschen, 

likaså gör en tidigare studie av Jayawarna et al. (2013). Eftersom uppsatsen belyser de olika 

delarna, visar på sambandet och kopplingen till framgång, kan den vara intressant för de som 

vill starta eget inom branschen. Både för att ge inspiration men även för att förbereda för 

utmaningar och hur de kan tas an. Den strategiska entreprenörskapsaspekten gör att denna 

uppsats kan vara intressant för både potentiella och verksamma entreprenörer för att påvisa 

hur viktigt det är med det strategiska tänket inom hospitality-branschen. Dock har studien 
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begränsningar, vilket är att endast tre entreprenörer deltagit och att de informanter som 

svarade var mer verksamma inom restaurang-delen av branschen.  

 

För vidare forskning finns en möjlighet att ta reda på hur drivkrafterna ser ut i större skala och 

även på hotellsidan för att se om det finns en gemensam nämnare för samtliga entreprenörer 

inom branschen. Detta för att se om den gemensamma nämnaren tydligt är social som denna 

studie visat. En annan intressant aspekt att forska vidare på kan vara att titta på entreprenörer 

inom branschen med olika framgång tillsammans med en tydligare frågeställning kring 

strategiskt entreprenörskap. Denna studie visar att den mest strategiska entreprenören drivs av 

pengar, något som de övriga entreprenörerna inte gör. Den strategiska entreprenörens företag 

har även växt mest. I vidare forskning skulle det därför vara intressant att bygga vidare på 

denna koppling i större utsträckning och då endast intervjua strategiska entreprenörer. Detta 

för att kunna se om framgång och strategiskt entreprenörskap hänger ihop.  
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Intervjuguide     Bilaga 2 
Inledande frågor 

• Vad har för utbildning?  

• Vad fick dig att intressera dig för hospitality-branschen?  

• Beskriv kort om din karriär inom hospitality-branschen. 

 

Företaget   
• Vad driver du för slags företag idag? 

• Har ni någon affärsplan, berätta kort. 

• Varför startade du eget företag? Var det något speciellt som lockade dig? 

 

Entreprenörskap 
• Hur ser du på din roll som entreprenör?  

 

Strategiskt entreprenörskap 

• När du bestämde dig för att starta eget- vad fick dig att göra det? Impuls eller 

genomtänkt?  

• Var det något som inspirerade dig, som du arbetar efter idag? 

• Har du några långsiktiga mål med ditt företag? Vilka?  

• Har du en bild över vart ditt företag är om tio år? Hur? 

• Utvecklar du ditt företag efter marknaden och trender? Hur? 

• Arbetar ni mycket med innovation och ständig utveckling av ert företag? Varför/ hur? 

 

Drivkrafter  
• Vad motiverar dig i arbetet med ditt företag?  

• Var får dig att tappa motivationen?  

• Vilken är den främsta utmaningen du ser i branschen? 

• Vad driver dig att ta dig an en svår utmaning i arbetet/ branschen?  

• Vad är det som får att gå upp på morgonen och gå till arbetet?  

• Om du fick välja tre saker som driver dig i ditt arbete, vad skulle det vara? 
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