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Sammanfattning 
Inledning: 

Hospitalitybranschen innefattar normativt stress, långa arbetspass och ogynnsamma 

arbetsförhållanden. Oavsett detta är det många oerfarna entreprenörer som startar 

verksamheter inom branschen. Kravet från kunderna ökar ständigt vilket medför att 

konkurrensen bland entreprenörerna likaså ökar. Vilka drivkrafter och fallgropar är viktiga att 

ha kunskap om för ett framgångsrikt entreprenörskap som bidrar med utveckling i branschen?  

 

Syfte: 

Syftet med studien är att identifiera vad entreprenörer drivs av och hur deras drivkrafter gör 

dem framgångsrika inom hospitalitybranschen. 

 

Metod och material:  

Studien bygger på en kvalitativ insamlingsmetod i form av sex semistrukturerade intervjuer. 

Respondenterna valdes ut genom ett målstyrt urval där de behövde arbeta inom 

hospitalitybranschen, besitta erfarenheter av entreprenörskap, samt driva företag. Vid 

litteratur och datainsamling har databasen Leisure tourism används och artiklarna som valdes 

ut skulle vara relevanta till studiens syfte och inrikta sig på hospitalitybranschen.  

 

Resultat:  
Respondenterna drivs främst av personlig utveckling och att i sin verksamhet dela vision och 

drömmar med sina anställda. Samtliga respondenter öppnade företag för att förverkliga en 

dröm. Ett framgångsrikt entreprenörskap innebär enligt respondenterna att ha tydliga visioner 

och mål. Enligt resultatet är problemlösningsförmåga en stor del av entreprenörskap. 
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Respondenterna arbetar även mot gynnsammare arbetsförhållanden för att inte tappa 

motivationen.  

 

Slutsats:  

Respondenterna motiverades att startade sin verksamhet för att förverkliga sin dröm där 

chefsrollen är central. Att göra en tydlig affärsidé, skapa värde för kunder och medarbetare, 

samt att vara målmedveten är viktigt för ett framgångsrikt entreprenörskap.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: motivation, entreprenör, utmaningar, effekter.  
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1. Inledning 
Hospitalitybranschen förknippas med stress, dåliga arbetsförhållanden och ojämställdhet. 

Trots det finns flera framgångsrika entreprenörer inom branschen som bland annat 

hotellmagnaten Petter Stordalen och hotelldirektören Ejnar Söder. Forskning visar att den 

främsta anledningen varför individer blir entreprenörer är att uppfylla sina drömmar. Ahmed 

& Arif (2016) förklarar denna motivation som en intern pullfaktor. År 2018 gick 385 företag i 

konkurs i Sverige (Visita, 2018), vad beror detta på? Vad är det för drivkrafter som gör att 

framgångsrika entreprenörer lever sina drömmar?  

 

Kravet och förväntan från kunderna ökar i takt med att nya verksamheter kommer till. 

Kunderna vill att måltidsupplevelsen eller vistelsen ska överträffa deras förväntningar, vilket 

leder till att kravet hos entreprenören likaså ökar. Entreprenörer behöver vara kreativa, 

organisationsskapade, generera ett betydelsefullare värde för dennes varor eller tjänster och 

lösa problem i större utsträckning jämfört med konkurrenterna (Deale, 2015). Denna studie 

presenterar olika modeller och ramverk som baseras på forskning och en kvalitativ insamling 

av författarna till föreliggande studie. Det är betydelsefullt att känna till sina drivkrafter då 

det leder till ett framgångsrikt entreprenörskap.  

 

 

2. Ämnesrelevans för Måltidskunskap och värdskap  

Entreprenörskap handlar om att bli eller vara egenföretagare och att känna till sina 

drivkrafter, eftersom det kan leda till smarta innovationer, kreativa idéer och lösningar som 

därmed lockar fler kunder till verksamheten (Lee, Hallak & Sardeshmukh, 2015). I 

hospitalitybranschen är det viktigt med ett motiverat entreprenörskap som kan stärka dina 

anställda, vilket i sin tur kan leda till nöjdare gäster och att gott värdskap bildas (Deale, 

2015). Därav kan drivkrafter användas som ett verktyg och som en konkurrensfördel. Att 

studera drivkrafter hos entreprenörer är viktigt för att finna lämpliga modeller för ett 

framgångsrikt entreprenörskap och är därför relevant inom Måltidskunskap och värdskap. 

Utifrån vad forskning visar och vad framgångsrika entreprenörer har för drivkrafter kan en 

större förståelse skapas för en oerfaren entreprenör avseende vilka drivkrafter och fallgropar 

man bör anpassa sig till och hålla ett uppmärksamt öga på. En ökad förståelse kan också bidra 

till att utveckla branschen.  
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3. Teoretisk bakgrund 
Hospitalitybranschen innefattar restauranger och hotell (Wood, 2015) och är en bransch som 

har stor tillväxt, framförallt i turism där antalet hotellgäster från Sverige har ökat med 21% 

sedan 2008 (Visita, 2016). Turismens kraftiga ökning leder till att 8030 nya arbetstillfällen 

tillkommer varje år (Visita, 2018). Hospitalitybranschen är en tuff bransch som förknippas 

med dåliga arbetsförhållande och stress (Andringa, Poulston & Pernecky, 2016). 

Konsekvensen av detta leder till att ett stort antal verksamheter blir tvungna att stänga ner. År 

2018 gick 385 företag inom hospitalitybranschen i konkurs (Visita, 2018). 

Hospitalitybranschen är även en konkurrenskraftig bransch och därmed blir det ännu 

viktigare att sticka ut från mängden, att överträffa gästens förväntningar och skapa original 

varor och tjänster (Deale, 2015).  

 

Till att börja med presenteras entreprenörskap och dess innebörd utifrån en helhetssyn, likaså 

drivkrafter och Entrepreneurial Self-Efficacy går att applicera hos variationen av 

entreprenörer. Därefter redogörs fallgropar som i större utsträckning avgränsas till 

hospitalitybranschen. De modeller och teorier som presenteras i kommande del är vad 

tidigare forskning har skrivit inom hospitalitybranschen.  

 

3.1 Entreprenörskap 
Entreprenörskap är ett komplext ämne. Det finns olika teorier och modeller som förklarar vad 

entreprenörskap innebär (Gartner, 1990). Gartner (1990) beskriver en teori som inkluderar 

åtta teman och menar att entreprenörer använder sig av ett eller flera teman i sitt 

entreprenörskap för att utvecklas och nå framgång.  

 

1. Entreprenören, handlar om att involvera individer med unika personligheter, 

attribut och förmågor.  

2. Innovation, mottaglig för förändringar i företaget, exempelvis kan det innebära att 

utveckla nya produkter, hitta på nya projekt eller omorganisation. 

3. Organisationsskapande, skildrar olika beteenden hos de anställda som arbetar i en 

organisation och hur entreprenören utefter det ska tillämpa sitt ledarskap. 

4.  Värdeskapande, fokuserar på att skapa ett värde för kunden. Genom att satsa på 

produkter som kunden eftersträvar.  
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5. Vinst kontra förlust, ett synsätt som fokuserar på vinstskapande organisationer.  

6. Tillväxt, handlar om entreprenörer som utvecklas på en personlig nivå för att sedan 

implementera det i företaget till följd att få företaget att expandera.  

7. Unikhet, genom att nischa sig och vara unik finns en möjlighet att sticka ut bland 

konkurrenterna och bli vald hos kunderna.  

8. Ägare-manager, att som entreprenör både vara ägare och manager i företaget. 

  

Med hjälp av ovannämnda teman identifierade Getz & Petersen (2005) olika typer av 

entreprenörer, dessa är: tillväxtföretagaren, självständighetssökaren, opportunistiska 

entreprenören och livsstilsentreprenören. Tillväxtföretagaren mäter framgång med 

affärsstorlek och tillämpar därför temat tillväxt samt vinst kontra förlust. 

Självständighetsökaren vill istället vara både ägare och manager i företaget och uppta sin 

egen plats. Opportunistiska entreprenören har en aversion mot risker och fokuserar på unikhet 

och organisationsskapande. Livsstilsentreprenören har små- eller familjeägda företag som 

fokuserar på tillväxt och värdeskapande. Något gemensamt för alla entreprenörer är att temat 

entreprenören samt innovation återkommer (Getz & Petersen, 2005). 

 

3.2 Drivkrafter 
Chen & Elston (2013) definierar tre drivkrafter till varför individer startar företag. Dessa är 

självförverkligande, en säkerhet för familjen samt ekonomisk avsikt. Abraham Maslows 

behovstrappa (Figur 1) beskriver en teori om hur olika typer av behov behöver tillfredsställas 

(Lindqvist et al, 2014). De fem behoven ordas i en hierarkisk ordning, när de mest 

grundläggande behoven tillfredsställs kan man successivt närma sig de högre uppsatta 

behoven.   
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Figur 1. Maslows behovstrappa (ordinsamling.marjabeckman.se, 2019). 

 

Det grundläggande steget i trappan innehåller de fysiologiska behoven, vilket inkluderar 

hunger, törst, sömn och sex. Därefter kommer trygghetsbehovet som innefattar säkerhet och 

stabilitet. Det tredje steget är behovet av kärlek från familj och vänner. Därpå placeras 

självhävdelsebehov, detta är självrespekt och uppmärksamhet från andra. Överst i trappan 

kan människan fritt kan utveckla sina idéer (Lindqvist et al, 2014). Behovstrappan kan 

appliceras i processen att bli och vara egenföretagare. Ett grundläggande behov för den 

oerfarna entreprenören att starta en verksamhet är en stabil ekonomi. För att lyckas med 

verksamheten är behovet av uppmärksamhet och uppskattning viktigt, detta för att komma 

högre upp i trappan och förverkliga en dröm (Chen & Elston, 2013). Teorin kan även 

appliceras att många egenföretagare har en vision om en önskvärd livsstil med 

självbestämmande vilket är det femte trappsteget, men för att nå dit behöver samtliga delar 

under tillgodoses (ibid).  

 

Drivkrafterna bakom kvinnors och mäns beslut att bli egenföretagare kan variera (Dawson & 

Henly, 2012). Bland kvinnor är de främsta drivkrafterna att kunna skapa något unikt, samt 

längtan efter ett flexibelt arbete. De uppmärksammade drivkrafterna hos män handlar om 

ekonomisk vinst (Dawson & Henly, 2012). Ahmed & Arif (2016); Stordalen & Forsang, 

(2016) har funnit en del gemensamma drivkrafter både hos män och kvinnor vilka är behovet 

i tre olika skepnader, dessa är acceptans, att utvecklas som person och självständighet. I 

studien av Chen & Elston (2013) framkommer att den vanligaste egenföretagaren är en man i 

medelåldern som är gift och tidigare har arbetat inom branschen för att berika sig på 

erfarenhet. Stordalen & Forsang (2016) menar sällan att pengar är en anledning till att starta 

en verksamhet, däremot är det en avgörande faktor både vid uppstart och även under driften 

av en verksamhet.  

  

Entreprenörskap handlar om risktagande och vikten av att balansera risker med säkerhet, i 

detta fall ekonomisk- och familjesäkerhet (Deale, 2015). För familjeägda företag är 

säkerheten för familjen en drivkraft, att man som entreprenör är framtidsorienterad (Getz och 

Petersen, 2015). För att våga ta risker kan det vara essentiellt med ett högt självförtroende. 

Utan risker har ett företag inte möjlighet att växa och det är tydligt kopplat till företagssuccé 

(Wagener, Gorgievski & Rijsdijk, 2010). Söder (2004) menar att entreprenörskap kräver mod 

och att man som entreprenör måste våga ta risker och lita på sina egna idéer. Utan risker är 
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det omöjligt att sticka ut i branschen och synas (ibid). Spendrups (2013) betonar även 

drivkraften att våga förverkliga sin affärsidé, En entreprenör måste våga vara nyfiken, och 

beredd på en motgång eller två (Spendrups, 2013, s.98). 

 
Att som entreprenör utveckla hospitalitybranschen menar Deale (2015) att man gör genom 

kreativitet och ständigt implementera nya förmågor i sitt företag. På liknande sätt menar 

Stordalen & Forsang (2016) att det är viktigt att verksamheten är förändringsbenägen. De 

menar att små förändringar blir betydelsefulla för gästens helhetsupplevelser som i sin tur 

leder till utveckling i verksamheten (ibid). Chen & Elston (2013) anser att god service och 

framgång börjar hos ledaren, ledaren behöver besitta en förmåga att delegera ut 

arbetsuppgifter och sprida motivation till sina anställda. Ledaren behöver skapa en slags 

“kultur” på arbetsplatsen där samtliga anställda är involverade (Stordalen & Forsang, 2016).  

 

3.3 Entrepreneurial Self-Efficacy 
Lee et al, (2015) menar att innovation är essentiellt inom entreprenörskap och kan definieras 

som processen av att använda sig av problemlösningar. Det handlar om att vid varje tillfälle 

upptäcka nya och kreativa lösningar vid uppkomna problem. Teorin Entrepreneurial Self- 

Efficacy, även kallad ESE, handlar om att organisera och genomföra åtgärder för att nå sina 

mål (Lee, et al. 2015).  

 

ESE handlar om huruvida individer kan anpassa sitt entreprenörskap till att hitta kreativa och 

nya lösningar för att kunna nå sina mål. Man kan antingen ha ett högt eller ett lågt ESE. 

Entreprenörer som har ett högre ESE har en fördelaktigare motivation, en högre uthållighet 

och är stresståligare (Lee, et al. 2015). De är självsäkrare i deras förmåga att i större 

utsträckning sätta utmanande mål. Vilket motiverar dem till att arbeta för att uppnå målen och 

implementera nya och kreativa innovationer, i jämförelse med entreprenörer med ett lägre 

ESE (Lee, et al. 2015). De kreativa innovationerna leder i sin tur till nya tillvägagångssätt och 

strategier (Wagener et al, 2010). Både personer med högre och lägre ESE kan sätta upp mål, 

men generellt har personer med ett högre ESE lättare att uppnå sina mål, vilket leder till 

framgångsrika resultat. Detta eftersom personer med ett lägre ESE har ett lägre 

självförtroende i sin förmåga att uppnå mål och konsekvenserna av detta blir känslor av 

misslyckande (Wagener, et al. 2010). 
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Det är inte definitivt vilken kategori du som person ligger i, utan det skiftar beroende av 

situationer både i privat- och arbetslivet. Till exempel kan det vara en period i företaget med 

dålig försäljningen och personalen känner sig omotiverad. Vid det tillfället kan vara svårare 

för en entreprenör att hålla upp motivationen och självsäkerheten, vilket leder till ett lägre 

ESE hos entreprenören. Om företaget har en god försäljningen och personalen är motiverade, 

kan det vara lättare för en entreprenör att se möjligheterna och styrkorna i företaget och 

därmed medföljer ett högre ESE. Stressiga dagar kan också leda till ett lägre ESE, medan 

dagar med nöjda kunder kan leda till ett högre ESE. Som entreprenör använder man sig av 

både ett högre och ett lägre ESE i sitt företagande, beroende på vilka situationer som dyker 

upp och hur självsäker du känner dig i din problemlösningsförmåga (Lee, et al). 

  
3.4 Push- och pullmotivation 
Andringa, Poulston & Pernecky (2016) visar att det första steget i processen av att starta en 

verksamhet är motivation. Det måste finnas en lust att skapa, bygga eller köpa ett företag. Det 

finns olika variationer av motivation som förekommer när en icke-entreprenör blir en 

entreprenör. Den mest framträdande formen är push- och pullmotivation (tabell 1) (Ahmad & 

Arif, 2016).  

 
Tabell 1. En illustration av pull- och pushmotivationer baserat på forskning utvecklad av 
författarna till innevarande studie.  

Pullmotivation  Pushmotivation 

Självbestämmande  Otillfredsställda arbetsförhållanden 

Pengar  Begränsad familjesituation 

Vara sin egen chef Svårt att hitta jobb 

Möjligheten dök upp  Tidigare inkomst  

 

Dawson & Henley, (2012) menar att man kan skilja på interna och externa pull- och 

pushfaktorer. De interna faktorerna har en tydligare koppling till individer på ett personligare 

sätt, exempelvis är en intern pullfaktor viljan att vara sin egen chef på grund av personliga 

mål och självuppfattning. Ett exempel på en intern pushfaktor är en begränsad 

familjesituation och otillfredsställande arbetsförhållanden (Dawson & Henley, 2012). När 

man talar om externa faktorer är en möjlighet som dök upp, en pullfaktor och brist på andra 

möjligheter är istället en pushfaktor (Dawson & Henley, 2012).  
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Pushmotivation kan generellt ses ur en negativ synvinkel, sammanfattningsvis innefattar det 

arbetslöshet, dåliga arbetsavtal och missnöje. Pullmotivation ses ur ett positivt perspektiv 

vilket innefattar mål att vara sin egen chef och viljan att besitta ett större arbetsansvar 

(Ahmed & Arif (2016); Segal, et al, (2005). Pullmotivation är den främsta faktor till varför 

icke entreprenörer väljer att bli entreprenörer. Även kombinationen av pull och push är 

vanligt förekommande, som till exempel självbestämmande och otillfredsställda 

arbetsförhållanden (Dawson & Henley, 2012). 

 

3.5 Fallgropar hos entreprenörer 
Av olika anledningar lägger entreprenörer ner sina företag. Andringa et al, (2016) har 

definierat orsakerna bakom detta och kommit fram till: upplevd stress, långa arbetspass, ett 

för omfattande ansvar, samt verksamhetens storlek, placering och konkurrenskraftig täthet. 

Familjesituationen kan också vara en orsak till att avsluta sin karriär som egenföretagare, på 

grund av att inte riskera att vara närvarande vid barnens uppväxt och istället besitta ett arbete 

där inkomsten är garanterad. Andra har svårt att skilja på jobb och privatliv, vilket resulterar i 

ett försämrat och ostruktuerat privatliv (Andringa et al, 2016). Stress kan förknippas med 

försämrad hälsa, vilket går ut över kunderna samt de anställda och leder till en negativ 

stämning (Andringa et al, 2016). Stillastående är ytterligare en orsak till avyttring. Många 

egenföretagare under sina första år i verksamheten arbetar själva då att anställda personal inte 

är aktuellt i det tidiga skedet. Detta kan beskrivas som en form av isolering, vilket närmare 

innebär att egenföretagare inte har några kollegor att reflektera idéer och tankar med. Detta 

kan leda till att motivationen blir svag och den personliga utvecklingen blir stillastående 

(Andringa et al, 2016). Även Söder (2004) betonar vikten av att kunna ge råd mellan 

varandra, diskutera investeringar och skapa kontakter. Andra väljer att avveckla sin 

verksamhet på grund av åldern, generellt är det personer över 50 år (Andringa et al, 2016).  

 

3.6 Modell   
Det finns olika modeller och figurer som illustrerar varför personer blir framgångsrika 

entreprenörer, ovan i bakgrunden beskrivs teorier, som Gartner, Maslows behovstrappa, Pull– 

och pushfaktorer och Entrepreneurial Self-Efficacy. Överlag är det flera av teorierna som 

överlappar varandra. Maslows behovstrappa utgår från dig som person, hur du kan utvecklas 

som individ, uppfylla dina mål och drömmar genom att successivt bygga dig uppåt. ESE 
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handlar om att ha ett självförtroende i bland annat din problemlösningsförmåga, i takt med ett 

högre självförtroende får du ett du högre ESE. Push- och pullfaktorer handlar om vad som 

motiverar individer till att starta företag. Nedan presenteras en tabell som visar hur dessa 

olika teorier och modeller kompletterar varandra, som ett hjälpmedel till resultat och 

diskussion (tabell 2).  

 

Tabell 2. Modell för ovannämnda delar inom entreprenörskap, skapad av författarna 
Entreprenörskap  Drivkrafter  Push/Pull 

faktorer 
Maslows 
behovstrappa 

Fallgropar  ESE 

Tillväxt företagaren Ekonomisk 
vinst  

Pengar Trygghetsbehovet  Stress Lägre ESE 

Självständighetssökaren Förverkliga 
en dröm eller 
idé. 

Att bli 
egenföretagare.  

Självförverkligande  Konkurrens Högre ESE 

Opportunistiska 
entreprenören 

Risktagande 
och skapa 
något unikt 

Förverkliga en 
idé  

Självförverkligande  Stress Lägre ESE 

Livsstilsentreprenören  Säkerhet för 
familjen 

Familj 
begränsning 

Gemenskap  Stillastående  Högre ESE 

Modellen är sammanställd för att kunna ge en tydlighet i hur de olika teorier i bakgrunden 

påverkar och är beroende av varandra.  

 

 

4. Syfte och frågeställningar 
 4.1 Syfte 
Syftet med studien är att identifiera vilka drivkrafter entreprenörer har och hur deras 

drivkrafter gör dem framgångsrika inom hospitalitybranschen. 

 
4.2 Frågeställningar 
– Vad är det som driver entreprenörer att starta företag inom hospitalitybranschen? 

– Hur skapas ett framgångsrikt entreprenörskap inom hospitalitybranschen?  

– Vilka fallgropar förekommer och bör man undvika inom hospitalitybranschen? 
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5. Metod och material   
5.1 Metodval 
Studien bygger på en kvalitativ insamlingsmetod där intervjuer har genomförts  

(Bryman, 2008). Syftet var att samla in ett berättande resultat med utförliga och detaljerade 

svar, därav valdes intervjun att göras semistrukturerad där en intervjuguide med tillhörande 

teman användes (Bilaga 3). Intervjuguiden innehöll öppna frågor som gav möjligheten för 

respondenten att lägga tyngd på dennes egna uppfattning, tolkning och synsätt (Patel & 

Davidsson, 2015). För att berika det insamlande materialet ställdes lämpliga följdfrågor. I 

resultatet benämns respondenterna med bokstäver för att inte kännas igen vid namn.   

5.2 Material              
För att vidga förståelsen av ämnet har redan existerade litteratur granskats av 

uppsatsförfattarna. Materialet som har samlats in öppnade upp för nya frågeställningar. Med 

användning av nyckelord i databassökningar avgränsas sökningen och därmed blev det 

enklare att hitta relevant litteratur kopplat till studiens syftet (Bryman, 2008). 

 
5.2.1 Urval av respondenter  
Respondenterna till denna studie valdes ut genom ett målstyrt urval, personerna behövde 

arbeta inom hospitalitybranschen, besitta erfarenheter av entreprenörskap och driva företag. 

Totalt intervjuades sex personer, varav fyra män och två kvinnor. R1, R4, R5 och R6 driver 

restaurangverksamheter, medan R2 och R3 driver hotellverksamheter. Kontakt med 

respondenterna gjordes via mail och när respondenterna ville delta i studien, skickades ett 

informationsblad (Bilaga 2). Nedan presenteras en tabell som beskriver respondenternas 

befattning (tabell 3).  
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Tabell 3. Befattning av respondenter. 
Respondent  Befattning 

R1  VD på en lunch- och bistro restaurang i Örebro.   

R2 VD av hotellverksamhet i lantlig miljö, Svenljunga.  

R3 VD av hotell- och restaurangverksamhet med 41 rum 
på Öland.  

R4 Restaurangägare av en lyxkrog i Örebro.  

R5 Restaurangägare på ett flertal lyxkrogar runt om i 
Sverige.  

R6 En av delägarna på en lyxkrog i Stockholm. 

 

5.2.2 Pilotstudie 
Att pröva upplägget av intervjuguiden och genomförandet av intervjun motsvarar den 

egentliga undersökningen (Patel & Davidsson, 2008). Att genomföra en pilotstudie där ett 

frågeschema ska användas kan ge författarna vana och säkerhet hur intervjuguiden ska 

komma att användas (Bryman, 2008). Detta säkerställdes genom att genomföra en pilotstudie 

med två personer. Utifrån pilotstudien justerades frågorna och på det viset blev de relevanta 

för studien (Bilaga 3).  

 
5.2.3 Genomförande  
Det har samlats in information dels via personliga intervjuer men också genom 

mailintervjuer. Med respondent R1 och R6 genomfördes personliga intervjuer i de 

verksamheter som entreprenörerna bedriver och med R2, R3, R4 och R5 genomfördes 

intervjun över mail. Vid de personliga intervjuerna bestämdes att frågorna inte skulle fördelas 

mellan författarna för att skapa en så avslappnad miljö som möjligt. Intervjuerna spelades in 

och transkriberades därefter. Att spela in intervjuerna är lämpligt för att inte bli distraherad 

under intervjun och istället fokusera på att föra givande samtal och diskussioner med 

respondenten. Egna tolkningar av författarna utifrån vad som sagts under intervjun undviks 

genom det inspelade materialet (Bryman, 2008).  

 

5.2.4 Analysmodell  
För att få fram skillnader, likheter och sammanhang i det insamlade materialet har en 

kvalitativ innehållsanalys tillämpats (Graneheim & Lundham, 2003). I innehållsanalysens 

första steg lästes det transkriberade materialet för att sedan plocka ut de meningsskapande 
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enheterna som liknar varandra i samtliga intervjuer. Därefter kondenserades meningarna till 

de mest väsentliga. Utifrån detta skapades koder för att kunna sammanställa, åtskilja och 

organisera datan. Efter det gjordes underkategorier för att lyfta fram det centrala innehållet. 

Utifrån underkategorierna skapades kategorier för att skapa en förståelse av det centrala 

innehållet. Till sist hamnar kategorier under samma tema (Tabell 4). 

 
Tabell 4. Innehållsanalys, Graneheim & Lundham, 2003 

Meningsskapande enhet Kondenserad 
mening  

Koder Underkategorier Kategorier Tema  

 
5.2.5 Litteratur och datainsamling 
Insamlade artiklar nämns i uppsatsens bakgrund och återkommer i diskussionen, där de 

jämförs med resultatet av genomförda intervjuerna. För att avgränsa sökningen till 

hospitalitybranschen användes databasen Leisure Tourism. De sökord som användes vid 

databassökningar var följande: entrepreneurship, motivation, owners, driving force och 

hospitality industry. De artiklar som inte är funna via digitala databaser hittades genom 

manuell sökning, via intressanta artiklars referenslista eller med hjälp från handledare. 

Artiklarna kombineras med relevant övrig litteratur. I denna studien används böcker skrivna 

av bland annat Stordalen & Forsang (2016), Spendrups (2013) och Söder (2004). Författarna 

till böckerna besitter en stor kunskap om hospitalitybranschen och entreprenörskap. Stordalen 

är hotellägare över hela Europa, Spendrups är hotellägare samt ägare av ett känt ölbryggeri 

och Söder är hotellägare med flera hotell runt om i Sverige.  

 

För att avgränsa sökningen av vetenskapliga artiklar tillämpades inklusions– och 

exklusionskriterier. 

 

Inklusionskriterier för vetenskapliga artiklar  

– Artiklarna ska vara relevanta till studiens syfte. 

– Artiklarna ska vara vetenskapligt granskade och vara publicerade i vetenskapliga tidskrifter. 

– Artiklarna ska finnas i fulltext. 

– Artiklarna ska fokusera på hospitalitybranschen. 

  

Exklusionskriterier för vetenskapliga artiklar  

– Artiklarna är skrivna på annat språk än engelska eller svenska. 
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– Artiklar som endast kan läsas mot en avgift. 

 

 

6. Etisk planering för studiens genomförande 
För att skydda medverkande respondenter har vi tagit ställning till fyra etiska principer 

(Bryman, 2008) dessa är frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet. De fyra 

etiska principer kan i sin tur delas upp i olika krav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna har vi tagit hänsyn till genom att 

tillämpa ett informationsblad, som innefattar information om studien, respondenternas 

deltagande samt kontaktuppgifter till författarna och handledaren till studien (Bilaga 2). 

Respondenterna blev både muntligt och skriftligt informerade om att allt intervjumaterial och 

personuppgifter är skyddade och kommer endast användas till denna studie, vilket 

överensstämmer med informations- och nyttjandekravet. Deltagarna har vidare själva fått 

godkänna om de ville delta i studien eller inte och fått förklarat att de kommer vara anonyma 

i arbetet, vilket innefattar samtycke– och konfidialitetskravet (Bryman, 2008).  

 

Författarna har tagit hänsyn till GDPR lagen. På Örebro universitets hemsida har det 

publicerats en checklista för examensarbeten, då personuppgifter samlas in. För att 

genomföra detta på korrekt sätt har de sju stegen lästs igenom om hur personuppgifter 

behandlas konfidentiellt.  

 

 

7. Resultat 
Samtliga intervjuer har analyserats, kategoriserats och presenteras i resultatet. Till att börja 

med redovisas resultatet för respondenternas drivkrafter, därefter nämns vilka faktorer som 

fick dem att starta en verksamhet, sedan presenteras vad respondenterna anser är viktigt för 

ett framgångsrikt entreprenörskap. För att sedan berätta om vilka fallgropar de menar att man 

bör försöka undvika och slutligen redogörs entreprenörernas framtida visioner.  

 
7.1 Drivkrafter hos entreprenören  
Att bygga upp ett team där alla i verksamheten delar synsätt av vad en optimal 

måltidsupplevelse är för gästen visade sig vara en återkommande drivkraft. De framkom att 

vilja och nyfikenhet är drivkrafter också. Respondenterna uttryckte även envishet, energi och 
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glädje som drivkrafter (Tabell 5). Respondent 3 uttrycker sig att viljan att förändra normer 

och struktur i branschen länge har varit en drivkraft.  

 
Tabell 5 Drivkrafter hos respondenter utifrån insamlat material.  
Respondenterna  Drivkraft  

R1 Vilja. 
Energi. 
Envishet. 

R2 Vilja. 
Arrogans. 
Envishet. 

R3 Scenen för sig själv. 
Förverkliga en dröm. 
Team med samma dröm.   

R4 Göra avtryck. 
Utvecklas.  
Skapa en wow känsla hos gäster.  

R5 Nyfikenhet.  
Jobba med det som är roligast.  
Glädje.  

R6 Nöjda gäster.  
Skapa riktigt bra rätter.  
Att arbeta tillsammans med team.  

 

Det framkom att den personliga utvecklingen är viktig och respondenterna menar att den 

finns med i drömmen. R1 uttryckte sig: Jag vill inte att det ska stå still, jag föredrar 

omväxling, jag hatar när man står och gör samma saker, det klarar inte jag. För att skaffa sig 

större kunskap och erfarenhet krävs det att man arbetar mycket beskriver R3. Att hela tiden 

sträva efter att göra saker som utvecklar en själv och sitt företag och våga ta de risker som 

dyker upp poängteras.  

 

7.2 Push- och pullfaktorer  
Samtliga respondenter menar att de startade företag för att förverkliga en dröm, även strävan 

efter att bli sig egen chef uppmärksammades. Ett flertal av respondenterna blev tillfrågade att 

öppna en verksamhet vilket lade grunden till deras entreprenörskap.Respondent 1 säger: Jag 
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anser att man kan starta företag på två sätt, antingen kan man göra det om man är 

businessman, ett fött geni som gillar att göra affärer eller så är man den typen som vill bygga 

upp någonting från grunden. Respondent 6 menade att alla kockars dröm är att öppna en egen 

verksamhet där man får laga sin egen mat och inte besitta en underordnad position.   

  

7.3 Entreprenörskap 
Att hålla fast i sin idé, vision och sina mål uppvisas vara essentiellt för ett framgångsrikt 

entreprenörskap. För att uppnå sina mål är det väsentligt med ett stort engagemang, R3 och 

R5 betonar vikten av att se möjligheter vid uppkomna problem istället för att gräva ner sig i 

motgångar. R6 och R4 berättar att det är viktigt med en tydlig affärside genom att veta vad 

man vill samt vad man vill uppnå, då finns möjligheten att alltid titta tillbaka till sin affärsidé 

när man tvivlar. Att vara uppmärksam på vad marknaden eftersträvar benämns också som 

viktigt men att samtidigt säljer varor och produkter som man står för och tror på själv.  

 

7.3.1 Problemlösningsförmåga    
Problemlösningar visas vara en stor del i entreprenörskap, en god problemlösningsförmåga 

leder till ett högre självförtroende och blir en drivkraft. R5 uttrycker en annan åsikt och 

menar att problemlösningar inte är det viktigaste, han menar att man kan vara entreprenör 

utan att vara innovations orienterad. R4 beskriver att man måste ha en viss självsäkerhet när 

det kommer till sina mål, att man vet vad man vill uppnå och åstadkomma och jobbar 

effektivt med detta. R1 uttrycker sig på följande vis: En del bestiger mount everest och andra 

startar en egen verksamhet, jag tror det är lite samma drivkraft. Att man hittar lösningen, 

kämpar och inte ger upp. När man ställs inför problem menar R6 att det är viktigt att kunna 

föra diskussioner med någon man litar på. Det kan medföra en argumentation som inte slutar 

förens den ena ger sig. Samtliga respondenter menar att det är viktigt med en bred kunskap 

om branschen, allt från produkter, kunder, affärsplaner till budge,t därmed blir man 

självsäkrare i det man gör.  

 
7.3.2 Förebilder  
Respondenterna blev tillfrågade ifall de har någon förebild som inspirerar dem till att vara 

entreprenörer. Svaren blev varierande. Tre av respondenterna hade tydliga förebilder, de 

menar att deras förebilder har givit dem ett tänk om hur man bör arbeta i allt ifrån lagarbete 

och utvecklingsarbete till problemlösning. R5 uttrycker sig: Framförallt har jag lärt mig att 
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tänka annorlunda och att allt är möjligt. R2 anser att all tidigare utbildning, erfarenhet, 

arbetsplatser, kollegor och chefer tillsammans blir en förebild. R1 berättar att många i 

familjen var duktiga entreprenörer och tycker att framförallt mamma och mormor är stora 

förebilder. R3 beskriver att hans chef har varit en stor förebild. Min period på en av hans 

restauranger, har format mycket av mitt tänkt i alltifrån hur dem arbetade med teamet där 

alla var involverade i utvecklingsarbetet, att lyfta fram varandra och att vara mentorer för 

att personal inom organisationen utvecklas och sedan kan gå vidare och skapa sin grej- R3.   

 
7.4 Fallgropar  
Tid, utmattning och omfattande arbetsansvar är de främsta faktorerna till varför 

respondenterna tappar motivationen. R2 uttrycker sig: Jag satte upp ett mål att jag skulle 

köra all in, dygnet runt i ett år från kl 06.00 till kl 03.00. R4 säger: Att ha en egen restaurang 

betyder mycket jobb över de vanliga tiderna 7–16, jag har gjort det valet. R3 menar 

följande:...det gäller att inse att alla dagar inte alltid är 100 % motiverade och det helt okej 

att det är så.  

 

Ett flertal av respondenterna menar att det är viktig att man vet vart man har sin familj och 

sina vänner, R1 menar: Det är viktigt att man har någon i sin närhet som hjälper en. R5 

betonar vikten av privatlivet och att livet inte bara handlar om att arbeta. Skall man bli en 

glad, lycklig och välmående människa så skall man se till att ha ett rikt privatliv också. 

Privatlivet ger distans till arbetslivet som är livsviktigt– R5.  

 

Forskning visar att stress, långa arbetspass, familj och ensamhet är vanligt förekommande 

faktorer till varför företag stängs ner. R3 håller med om detta och menar att det är normen i 

branschen, men att han ständigt arbetar för att förändra och förbättra arbetssituationen till en 

sund arbetsplats. R3 berättar: Idag i vår verksamhet så påverkas det mycket att inte vara fullt 

bemannade i teamet på grund av att vi inte har hittat rätt personer att anställa på 

nyckelroller…. Det sätter all personal i en situation där dem skall överprestera varje dag 

vilket långsiktigt leder till för mycket och för pressad arbetssituation. R6 håller med om att 

det är viktigt att inte låta sina medarbetare jobba allt för långa arbetspass och menar: För oss 

är det viktigt att man håller sina arbetspass, för gör man det kan man vara mer på hugget 

när man jobbar, jobbar du långpanna blir du trött och gör ett sämre jobb. R1 och R4 

överensstämmer att stress är en faktor som ofta leder till dålig motivation, R4 menar att han 
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på grund av lång erfarenhet har lärt sig att hantera stressen. R2 berättar att stress har påverkat 

henne på ett positivt sätt, det motiverade henne att arbeta hårdare och mer för att kunna nå 

resultat.  

 
7.5 Entreprenörernas framtida visioner  
Samtliga respondenter ser sin verksamhet som stabil och växande inom kommande tid men 

deras visioner ser varierande ut. R3 menar: Jag har ett stort och starkt team av människor 

som jag är en del i att utveckla och där vi utvecklas tillsammans, där människor kan växa 

inom organisationen och skapa sitt eget entreprenörskap. R2 berättar att: Vi finns i 

bakhuvudet hos den gäst som verkligen önskar något utöver det vanliga. R1 uttrycker sig på 

följande vis: Det är viktigt att man gör gästerna nöjda och får deras förtroende. R5 menar: 

Jag driver Sveriges mest välskötta restaurangbolag, med fin kultur, härliga verksamheter och 

god lönsamhet. R6 säger: Jag hoppas verksamheten finns kvar på ett eller annat sätt, kanske 

att man öppnar något annat när man blir äldre men det är en jäkla process att öppna en 

krog. R4 hoppas att företaget kommer växa och bli framgångsrikt.  

 

 

8. Resultatdiskussion 
Nedan följer en diskussion av resultatet som ställs emot och jämförs med den teoretiska 

bakgrunden för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. För att förenkla och 

tydliggöra diskussionen finns tabell 1 som hjälpmedel, som utgår från den teoretiska 

bakgrunden. I resultatdiskussion diskuteras först drivkrafterna hos entreprenör, push– och 

pullmotivation och entreprenörskap för att sedan avsluta med fallgropar.  

 
8.1 Drivkrafter hos entreprenören 
I resultatet benämns olika faktorer som driver respondenterna till att vara entreprenörer. R4 

ser personliga utveckling som en drivkraft vilket kan kopplas till Ahmed & Arif (2016) som 

menar att personlig utveckling är en av de tre gemensamma drivkrafterna hos män och 

kvinnor. Dawson & Henley (2012) menar att de främsta drivkrafterna hos män är ekonomisk 

avsikt. Det stämmer inte överens med resultatet, dock menar R5 att pengar blir ett kvitto på 

att man lyckas. R1 säger att det kostar pengar att öppna en verksamhet vilket också visas i det 

grundläggande behovet i Maslow's behovstrappa (Figur 1), en stabil ekonomi. Det som driver 

R3, R4 och R6 är nöjda gäster, vilket återigen kan relateras till Maslows behovstrappa och 
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det fjärde steget, som innefattar uppmärksamhet och uppskattning. Nöjda och återkommande 

gäster blir en form av uppmärksamhet och uppskattning (Lindqvist et al, 2014). Andra 

drivkrafter hos entreprenörerna är bland annat vilja, energi, envishet och lagarbete. Dessa 

drivkrafter nämns inte i bakgrunden men flera av respondenternas uttryck är synonymer med 

självförverkligande, motivation och längtan som går att relatera till Chen & Elstron (2013) 

som definierar drivkrafter som självförverkligande. 

 

Att den personliga utvecklingen är en drivkraft menar majoriteten av respondenterna, vilket 

är det femte och sista steget i Maslows behovstrappa. Att se den personliga utvecklingen som 

en drivkraft, kan styrkas av Andringa et al, (2016) som påstår att den personliga utvecklingen 

är viktigt för att inte tappa motivationen. Respondenterna får den personliga utvecklingen på 

olika sätt, men det framkommer hos flera att lagarbete bidrar till utveckling.  

 

8.1.1. Företagskultur 
Ovan i drivkrafter nämner flera respondenter att lagarbete är viktigt för att utvecklas. 

Respondent 6 uttrycker sig: att arbeta tillsammans med personer som har samma dröm, att 

arbeta tillsammans som ett maskineri, samt att hitta lämpliga roller för lämpliga positioner i 

verksamheten för bästa service. Detta kan relateras till Stordalen & Forsang (2015) som 

menar att det är viktigt att skapa en slags kultur på arbetsplatsen. Chen & Elston (2013) 

beskriver att framgång börjar hos ledaren vilket kan jämföras med respondenternas svar. 

Även Deale (2015) påstår att entreprenörer ständigt ska implementera nya förmågor vilket 

stärker responderas åsikt gällande lagarbete, detta i sin tur menar Deale (2015) utvecklar 

verksamheten och personalen.  

 

8.2 Push– och pullfaktorer  
I resultatet framkom att respondenterna startade sin verksamhet med samma typ av  

motivationsfaktor, vilket var pullmotivation. Det kan relateras till Dawson & Henly (2012) 

som skriver att den främsta motivationen till varför oerfarna entreprenörer väljer att bli 

entreprenörer är pullmotivation. R1, R3 och R5 beskriver att det som motiverade dem var 

viljan av att vara sin egen chef, vilket är ett tydligt exempel på en intern pullfaktor (Dawson 

& Henly, 2012). R2, R4 och R6 beskriver att möjligheten dök upp och att de tog chansen att 

förverkliga sina drömmar, vilket också är pullmotivation (Dawson & Henly, 2012).  
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8.3 Entreprenörskap  
R3 påstår att de gärna anställer medarbetare med unika personligheter och förmågor utefter 

verksamhetens behov, vilket kan jämföras med temat entreprenören i Garters teori. R1 och 

R2 stärker temat innovation, som Gartner (1990) beskriver i hans teori om entreprenörskap. 

De påstår att det är viktigt att anpassa sina varor och tjänster och vara förändringsbenägna för 

gästens skull. Att skapa värde för kunderna och vara unik är återkommande svar hos 

respondenterna, vilket också kan relateras till Gartner (1990) som menar att entreprenörer 

använder sig av temat värdeskapande samt unikhet i ett framgångsrikt entreprenörskap. 

Utifrån Gartners (1990) tema har Getz & Petersen (2005) definierat olika typer av 

entreprenörer, respondenterna uppgav olika svar i vad dem anser att ett framgångsrikt 

entreprenörskap är och kunde därmed jämföra med dessa typer. Exempelvis berättar R1 att 

hon inte skulle kunna sälja en produkt som hon inte står för själv. Det handlar alltså om att 

respondenten vill skapa värde för sina gäster/kunder, vilket kan kopplas till 

livsstilsentreprenören (Getz & Petersen, 2005).  

 

Något som inte överensstämmer mellan resultatet och tidigare forskning är att flera av 

respondenterna nämner att det är viktigt att samla på sig kunskap om branschen, allt från 

budget, läge, affärsidé till detaljer. Detta kan bero på att Gartner (1990) lägger större fokus på 

entreprenören när verksamheten redan är igång och inte som respondenterna menar, innan 

verksamheten öppnat. Dock skulle dem delarna kunna appliceras och diskuteras utifrån 

Gartners (1990) teori för ett framgångsrikt entreprenörskap och verksamhet. Flera av 

respondenterna nämner bland annat: självsäkerhet, målmedvetenhet och att aldrig ge sig som 

viktigt inom ett entreprenörskap, även det hamnar utanför teman som Gartner (1990) nämner, 

men återigen är de relevanta i processen att använda sig av teman.  

 

Respondenterna blev tillfrågade om dem har några förebilder, R5 berättade att han har lärt sig 

av hans förebild att tänka annorlunda och att allt är möjligt. Detta är ett tydligt exempel på 

Gartners (1990) tema innovation och organisationsskapande, att man är mottaglig för 

förändringar och att man ska tillämpa sitt ledarskap till olika situationer. R3 beskriver att 

hans chef har varit en stor förebild och att det har format mycket av hans agerande och 

tankar. Även denna förebild kan kopplas till temat organisationsskapande, då R3 lärde sig 

mycket av att arbeta i team, samt att all personal inom en organisation ska ha möjlighet att 

utvecklas. Temat organisationsskapande handlar om att skildra de olika beteende i en 
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organisation (Gartner, 1990). R2 ser all tidigare erfarenhet och utbildning som förebilder, 

vilket ingår i  temat tillväxt, att man ska utvecklas på en personlig nivå för att implementera 

det i verksamheten (Gartner, 1990). R1 menar att hennes familj har varit en stor förebild och 

att hon har lärt sig mycket från sina föräldrar, vilket kan kopplas till temat värdeskapande 

(Gartner, 1990). 
 
8.3.1 Entrepreneurial Self-Efficacy  
Både R1 och R2 menar att problemlösning leder till ett högre självförtroende och att det även 

kan bli en drivkraft. Wagener, et al (2010) beskriver att ett högre självförtroende leder till ett 

högre ESE, vilket leder till att man blir mer motiverad. R5 berättar att han inte ser 

problemlösningar som det viktigaste och att man kan vara en entreprenör utan att vara 

innovationsorienterad. R4 berättar att han sällan känner sig stressad då han har lärt sig leva 

med det i många år. När man känner sig stressad kan det minska självförtroendet och därmed 

följer ett lägre ESE, vilket gör det svårare att hantera problem och uppnå sina mål (Wagener, 

et al. 2010). Respondent 4 och 5 anser inte att stress och problemlösningar är något negativt 

vilket inte stämmer inte överens med ESE. I denna situationen kan respondent 4 och 5 

fortfarande besitta ett högt ESE.  

 

R6 berättar att det är viktigt att det finns någon nära som man kan föra diskussioner med när 

problem dyker upp, det kan leda till att självförtroendet ökar eftersom man behöver övertyga 

den andra personen att iden är bättre än den andras. I detta sammanhang får man ett högre 

ESE, eftersom övertygelsen kan leda till flera kreativa lösningar och nya tillvägagångssätt 

(Wagener, et al. 2010). Teorin visar även att personer med ett högre ESE lättare kan uppnå 

sina mål, vilket leder till framgångsrika resultat (Lee, et al. 2015). Detta överensstämmer med 

respondenterna då de menar att det är viktigt med stor kunskap om branschen, allt från 

produkter, kunder, affärsplaner och budgetar. En riklig kunskap leder till att man blir 

självsäkrare i att nå sina mål. R4 påstår att man måste veta vad man vill uppnå och arbeta 

effektivt med detta för att kunna nå målen.  

 

I resultatet benämns även rubriken “Entreprenörernas framtida visioner”. Respondenterna har 

alla ett stort förtroende i att deras företag ska expandera. Respondenterna har satt upp tydliga 

mål för verksamheten, som till exempel att gästerna ska vara nöjda, att det ska vara en fin 

arbetskultur, god lönsamhet, att människor kan växa inom organisationen och att få gästernas 
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förtroende. Respondenterna har även här en självsäkerhet i att dessa mål ska uppnås, vilket 

också leder till ett högre ESE (Lee, et al. 2015).   

  

8.4 Fallgropar 
Utifrån respondenternas svar framkom att det var problematiskt att skilja på privatliv och 

arbete, vilket kan kopplas till Andringa et al, (2016) som menar att det är en anledning till 

varför verksamheter läggs ner. Respondenterna berättar att det blir problematiskt eftersom 

verksamheten ständigt finns med i huvudet. R6 menar att det har varit en fördel att öppna 

verksamheten tillsammans med en annan person, då det har medfört givande diskussioner 

som har utvecklat företaget. Andringa et al, (2016) menar att många egenföretagare i 

uppstartsskedet inte har några anställda, vilket resulterar i en lägre grad personlig utveckling 

och utveckling i företaget. Söder (2004) stärker detta och betonar vikten av att kunna ge råd 

och diskutera mellan varandra.  

 

Respondenterna menar att normen i hospitalitybranschen är stress och långa arbetspass, detta 

beskriver Andringa et al, (2016) som de främsta orsakerna till att verksamheter läggs ner, 

dock berättar två respondenter att de aktivt jobbar för att förhindra detta och kunna erbjuda 

gynnsamma arbetsförhållanden till sina anställda. Däremot uttrycker sig R2 och R5 att de 

båda gått in med inställningen att arbeta hårt i början eftersom verksamheten kommer att 

kräva det, samtidigt som R5 betonar att trötthet kan leda till dålig motivation.  

 

 

9. Metod- och materialdiskussion 

9.1 Metodval  
Att använda sig av en kvalitativ intervju för att samla in material till studien var lämpligt. 

Däremot skiljde sig svaren i den mån att dem var utförligare och djupare där intervjun hölls 

personlig till skillnad från de respondenterna som svarade via mail. Önskan var att genomföra 

samtliga intervjuer på plats men på grund av tidsaspekten var det inte genomförbart. Att hitta 

respondenter som ville delta i studien var en utmaning i sig. De material som samlades in från 

totalt sex respondenter ansågs av författarna vara ett tillräckligt material för att kunna föra en 

diskussion och besvara studiens frågeställningar och syfte.  
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9.2 Urval  
Det fanns ett målinriktat urval av respondenter och det var något som fullföljdes. Det 

genomfördes totalt sex intervjuer, där variationen på verksamhet skiljde sig åt, likaså ålder 

och kön. Vi fann det intressant att samla in information utifrån olika perspektiv och 

synvinklar.   

 
9.3 Intervju 
På grund av tidsbrist skickades fyra intervjuer till deltagarna på mail, som deltagarna kunde 

svara på i lugn och ro. Detta gav inte samma förutsättning för utvecklande svar, eftersom det 

inte fanns utrymme för diskussioner mellan respondent och intervjuare på samma sätt som 

vid en personlig intervju. En fördel med mail intervju är att svaren blir korta och distinkta, 

respondenten svävar inte iväg på andra spår. Svaren ansågs fortfarande vara lika relevanta 

och informativa till studien och kombinerat med de personliga intervjuerna kunde användas 

och i resultat och diskussion. Både intervjuerna genom mail och de intervjuer som gjordes 

personligt har behandlats likvärdiga i studien. Författarna har förhållit sig till de fyra etiska 

principer (Bryman, 2008) både under intervjuerna, vid resultat och diskussion. För att få en 

tydlighet i den insamlade data använde vi oss av en innehållsanalys. Med hjälp av de tema 

skapades i innehållsanalysen formade vi rubriker i resultat.  

 

9.4 Genomförande  

Innan intervjuerna genomfördes utfördes två pilotintervjuer öga mot öga, detta ansågs vara 

lämpligt eftersom en del frågor upplevdes svårtolkade. Sedan fick författarna även feedback 

från handledare på hur frågorna skulle struktureras upp, så att de även skulle vara tydliga när 

de skickas över mail, samt för att kunna få ut lika mycket från frågorna på mail som en 

personlig intervju. Generellt gav pilotintervjuer författarna en bredare förståelse för 

intervjuns upplägg och tidsperspektiv.   

 

Vid de intervjuer som genomfördes öga mot öga användes en intervjuguide som skapats 

tidigare i processen, den ansågs lämplig då intervjuerna lätt kunde sväva iväg, då var det ett 

hjälpmedel att återgå till intervjuguiden för att på så sätt byta samtalsämne. Vid 

mailintervjuerna skickades samma intervjuguide eftersom frågorna var formulerade på ett sätt 

där respondenten både kunde svara på dem öga mot öga eller via mail. Vi såg det som en 

fördel att använda samma frågor för att sedan analysera resultatet utifrån samma grundfrågor.   
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10. Etisk reflektion om studiens genomförande 
Respondenterna blev tydligt informerade om studiens syfte och innebörd, både genom 

mailkontakt och ett informationsblad (Bilaga 2). Under transkriberingen togs samtliga namn 

och platser bort, därav förblir respondenterna anonyma och inte igenkännbara. Vid de två 

intervjuerna som spelades in blev respondenterna först tillfrågade och gav samtycke innan 

inspelningen sattes igång. Därmed har de etiska principer fullföljts genom hela studien 

(Bryman, 2008).  

 

 

11. Slutsats 
Syftet med studien var att identifiera vilka drivkrafter entreprenörer har och hur deras 

drivkrafter gör dem framgångsrika inom hospitalitybranschen. Det som driver entreprenörer 

till att starta en verksamhet är en pullfaktor, samtliga respondenter öppnade sin verksamhet 

för att förverkliga sin dröm. Studien visar att ett framgångsrikt entreprenörskap bland annat 

handlar om att veta vad ens affärsidé är, vilket gör att entreprenören kan sprida sin vision till 

sina medarbetare. Detta resulterar i bättre service och ett stabilt arbetsteam. Att skapa värde 

för kunder genom att kreera wow upplevelser vid deras besök, samt att vara målmedveten för 

att utveckla och expandera verksamheten är också viktigt för ett framgångsrikt 

entreprenörskap. Forskning och respondenterna enas om att det är betydelsefullt att vara flera 

i en verksamhet, är man ensam kan det finnas en brist på kreativa innovationer, vilket medför 

ett lägre ESE. Hospitalitybranschen förknippas med dåliga arbetsförhållanden, stress och ett 

försämrat privatliv. De olika teorierna i bakgrunden tillsammans med respondenternas tankar 

och erfarenheter, kan bidra med en bredare förståelse för ett framgångsrikt entreprenörskap 

samt kan en utveckling ske i hospitalitybranschen.  

 

 

12. Praktisk användning och vidare forskning 
Denna studie berör många olika delar som innefattar entreprenörskap och drivkrafter inom 

hospitalitybranschen. Studien sammanväver flera faktorer som motivation, Entrepreneurial 

Self-Efficiency (ESE) och fallgropar för att kunna ge en tydligare bild av vad som driver 

framgångsrika entreprenörer. Denna studie inriktar sig på flera delar inom entreprenörskap 
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och kan därför användas för vidare forskning genom att fördjupa sig i någon av teorierna, då 

det finns mycket kvar att undersöka. Vidare forskning kan även fördjupa sig i sambandet 

mellan entreprenörskap och personer som arbetar i hospitalitybranschen, då vi fann att 

respondenterna menade att framgångsrika personer inom hospitalitybranschen inte alltid varit 

en självklarhet.   

 

Den praktiska användningen av studien ligger i att applicera entreprenöriska lärdomar i 

verkligenheten. Studien kan bidra med en tydligare förståelse för hur det är att starta 

verksamheter och arbeta i hospitalitybranschen, genom att få en insyn i vad framgångsrika 

entreprenörer har tagit för beslut i deras verksamheter. Både för oerfarna och erfarna 

entreprenörer kan det vara intressant att veta vad som driver entreprenörer, för att sedan 

kunna använda det i deras företagande.   
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Intervju med person 2 genomfördes den 6 maj 2019 över mail.   
Intervju med person 3 genomfördes den 12 maj 2019 över mail.  
Intervju med person 4 genomfördes den 12 maj 2019 över mail.  
Intervju med person 5 genomfördes den 14 maj 2019 över mail.  
Intervju med person 6 genomfördes den 15 maj 2019 öga mot öga.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1. Sökmatris 

Datum Databas Sökord Antal 
träffar 

Urval 
1 
Lästa 
titlar 

Urval 2 
Lästa 
abstract 

Urval 3 
Lästa 
artiklar i 
full text 

Urval 4 
Antal 
artiklar 
använda 
i studien 

3 april Leisure 
Tourism 

entrepreneurship* 1660 40 0 0 0 

3 april Leisure 
Tourism 

Entrepreneurship* 
motivation 

152 68 0 0 0 

3 april Leisure 
Toursim 

Entrepreneurship* 
motivation* 
owners* 

18 18 12 8 5 

3 april Leisure 
toursim 

“Driving force” 
“hospitality 
industry” 

52 52 4 2 1 

18 
april 

Web of 
science  

“Driving force” 
motivation  
entrepreneur*  

18 18 8 3 1 
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Bilaga 2. Informationsbrev 
  

Vi är två studenter, Ronja Verheij och Hanna Öholm, från Restaurang och hotellhögskolan, 

Örebro universitet i Grythyttan. Vi läser sista året på programmen hotell och värdskap samt 

kulinarisk kock och måltidskreatör. Under vårterminen skriver vi ett examensarbete om 

“Drivkrafter hos entreprenörer” inom hospitality branschen. Syftet med arbetet är att 

identifiera drivkrafter som entreprenörer har och analysera varför deras koncept är 

framgångsrika i hotell– och restaurangbranschen 

  

För att genomföra detta kommer vi att genomföra kvalitativa intervjuer och det är där vi 

behöver Din hjälp. Intervjun beräknas pågå mellan 30 till 40 minuter och kan genomföras 

både via skype alternativ via ett möte där vi träffas. Intervjuerna kommer att spela in för att 

sedan transkriberas. Deltagandet är frivilligt och som respondent har Du möjlighet att när 

som helst avbryta intervjun. All information och personuppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt. 

  

När arbetet är färdigt och godkänt kommer det att publiceras på forskningsarkivet DIVA och 

ni har även möjlighet att ta del av uppsatsen. 

  

Om du är intresserad, vill hjälpa oss eller har någon fundering finns våra kontaktuppgifter 

nedan. 

  

Mail:                                            Telefon: 

Ronjaverheij@hotmail.com      Ronja 070- 964 18 80 

Hannaoholm97@hotmail.com         Hanna 070- 683 17 34 

  

Handledare 

Mats Carlbäck, universitetlektor Restaurang- och hotellhögskolan, Örebro universitet. 

mats.carlback.oru.se 019- 30 20 23 
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Bilaga 3. Intervjuguide 
 
1. Inledande frågor: 
– Kan du berätta om vad som ledde fram till att du blev en entreprenör? 

Stämmer några av nedanstående faktorer in på dig?   

Push 

● Arbetslöshet  

● Otillfredsställande arbetsförhållanden  

● Egen tanke…  

Pull  

● Vara sin egenchef  

● Större arbetsansvar  

● Förverkliga en ide  

 

2. Entreprenörskap: 
– Vad anser du är viktigt för ett framgångsrikt entreprenörskap? 

● Innovation är essentiellt inom entreprenörskap och kan definieras som processen av 

att använda sig av problemlösningar, håller du med om det?  

● Hur ser du på din självsäkerhet i förmågan att sätta upp utmanande mål?  

 

 3. Drivkrafter: 
– Om du fick säga tre saker som driver ditt entreprenörskap vad skulle det då vara? 

● Risktagande är ett exempel på en drivkraft, hur ser du på detta?  

● Personlig utveckling är ytterligare ett exempel på en drivkraft, hur viktigt är det för 

dig, och varför?  

– Har du någon förebild, och hur har det påverkat ditt entreprenörskap? 

 

4. Fallgropar: 
– Finns det något tillfälle som du känner dig mindre motiverad, vad påverkas det av? 

– Några exempel på varför verksamheter stängs ner är: 

● Stress, långa arbetspass, familj, ensamhet. 

Håller du med om detta? Har det påverkat din verksamhet?  
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 Avslutade frågor: 
– Vart ser du dig själv och företaget om 10 år? varför ? 

– Om du fick ge ett råd till en blivande entreprenör och egenföretagare vad skulle det vara? 

 

Tack för din medverkan!  

 

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


