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Sammanfattning 
Idag är det många fler i Sverige som startar företag än tidigare. Samtidigt kan det också vara svårt 
att livnära sig på egenföretagande, bland annat då företag beskattas hårt i Sverige, vilket kan minska 
incitamenten. Enligt rapporter ökar ändå antalet egenföretagare, också verksamma inom kreativa 
näringar, trots kända motsättningar. Detta indikerar att det finns många incitament till att bli 
egenföretagare, men vilka är dessa? Den här studiens syfte är att öka förståelsen för vad som 
motiverar designande och tillverkande egenföretagare inom textilbranschen att driva sina 
verksamheter. Undersökningen gjordes genom en kvalitativ fallstudie där sju olika företag 
verksamma inom den specifika yrkesgruppen intervjuades på ämnet motivation och vad som driver 
just dem att driva företag. Respondenternas svar sammanställdes och analyserades därefter med 
stöd av vetenskapliga forskningsteorier på området. Underökningen kom fram till att de 
medverkande egenföretagarna motiverades av få vara kreativa och skapande i sin yrkesroll, likaså 
av att få arbeta självständigt och med sina egna idéer. De motiverades också av att tjäna pengar så 
att de kunde få en större inkomst och för att deras verksamheter skulle kunna växa och utvecklas 
med tiden. Andra motiverande faktorer var också att känna bekräftelse och framgång, samt 
visionen om att kunna bygga upp någonting eget. De medverkande ansåg också att betydelsen av 
att få arbeta med något de brinner för var mycket stor, eftersom det i flera fall genererade en större 
upplevd meningsfullhet i deras arbetsliv.  
 
  
Nyckelord: entreprenöriell motivation, motivationsfaktorer, entreprenörskap, egenföretagare, 
kreativa näringar, textilbranschen.  
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Abstract 
Today, there are far more people in Sweden who are creating their own businesses than before. At 
the same time, it can also be difficult to make a living from self-employment. For example, 
companies are heavily taxed in Sweden, which can reduce incentives. However, according to 
reports, the number of self-employed workers increases each year, also in the field of creative 
industries, despite known contradictions. This indicates that there are many incentives to become 
self-employed, but what are these motives? The purpose of this study is to increase understanding 
of what motivates designing and manufacturing self-employed workers in the textile industry to 
operate their businesses. This survey was conducted through a qualitative case study in which seven 
different companies operating within the specific profession were interviewed on the subject of 
motivation and what makes them want to run their businesses. The respondents answers were then 
compiled and analyzed with the help of scientific research theories. The underlying finding was 
that the self-employed workers were motivated by being creative in their profession, as well as 
working independently and according to their own ideas. They were also motivated by earning 
money so that they could have a greater income and so that their businesses could develop over 
time. Other factors that the respondents found motivating were acknowledgement and success, as 
well as being able to build up a company of their own. The respondents also felt great importance 
of working with something they are passionate about, as it made them feel a greater meaningfulness 
about their careers. 
 
  
Key words: entrepreneurial motivation, motivation factors, entrepreneurship, self employment, 
creative industries, textile industry. 
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1 Inledning 
I detta kapitel beskrivs bakgrund och de problematiseringar som mynnar ut i de forskningsfrågor 
som ligger till grund för denna studie, också dess syfte och avgränsningar redogörs. Kapitlet 
avslutas med beskrivning av dispositionen i denna rapport. 
  

1.1 Bakgrund 
Enligt Bromander (2015) är det generellt sett många idag som startar egna företag i Sverige, detta 
i mycket större utsträckning än tidigare. Det blir också vanligare att personer blir så kallade 
kombinatörer, vilket innebär att de vid sidan om en traditionell anställning driver en egen 
verksamhet. Författaren menar också att det finns indikatorer på att vår samhällsstruktur vad gäller 
anställningsformer, samt tillgången på fast heltidsarbete på senare år förändrats vilket medför en 
ökad drivkraft till att starta eget företag. Också aktiva inom kreativa näringar ökar (Albinsson 
2016), där design och hantverksrelaterade yrken ingår (Kulturrådet 2017). Betydelsen av kreativa 
näringar förväntas också öka i takt med att tillverkningsindustrin förändras, och ses som en sektor 
som framöver kan skapa mer och mer tillväxt (Business Region Göteborg 2017). 

Samtidigt har en del egenföretagare problem med att överleva ekonomiskt då företag 
i Sverige beskattas hårt, vilket kan göra ersättningen liten i förhållande till omsättningen. Detta kan 
göra det svårt att finna sin verksamhet lönsam (Henrekson 2003). För att bli en framgångsrik 
företagare måste individen dessutom arbeta hårt under osäkra förhållanden och övervinna en rad 
utmaningar (Markman & Baron 2003). Författarna säger också att entreprenören eller 
egenföretagaren till en början ofta har begränsade tillgångar, ett okänt varumärke, begränsat 
produktutbud och svårigheter att ta sig in på marknaden. Till följd av dessa hinder läggs också flera 
nystartade företag ned redan under det första verksamhetsåret (Andersson 2007). 

Enligt rapporter är det dock ändå många entreprenörer och egenföretagare som driver 
verksamheter och försörjer sig på detta, helt eller delvis. De blir dessutom fler och fler (Bromander 
2015). Detta faktum ger indikationer på att det finns flera incitament som lockar till att vara 
företagsverksam trots de motsättningar som finns, men vilka är dessa? 
 

1.2 Problemdiskussion 
Mängden småföretagare i Sverige har ökat markant sedan början på 90-talet (Bromander 2015), 
under 2014 startade cirka 5 personer nytt företag per 1000 invånare (Entreprenörsutredningen 
2016). Det faktum att flera nya små företag startas tros påverka arbetsmarknaden positivt. Både 
med tanke på att företaget med tiden skulle kunna växa och därigenom anställa fler personer, eller 
som ett sätt att få människor utan arbete att genom företagsstartande ge sig själva ett jobb 
(Andersson 2007). Forskning visar på att entreprenörskap är en viktig del i samhällets ekonomiska 
tillväxt vilket också ger goda möjligheter för arbetstillfällen (Henrekson, 2003). Med anledning av 
detta tillsatte den borgerliga regeringen under 2014 en kommitté att utreda vilka åtgärder som borde 
vidtas för att främja entreprenörskap i Sverige. I sitt direktiv ville regeringen som främsta punkt 
undersöka om det fanns faktorer i skattesystemet och i reglementet för sociala avgifter som 
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påverkar förutsättningarna för entreprenörskap och företagsamhet negativt (Regeringen 2014). 
Målet med undersökningen var också att få information om hur Sverige ska skapa ett dynamiskt 
företagsklimat, med regler som gynnar konkurrensmöjligheter och ger företagen utvecklingskraft, 
vilket skulle ge högre ekonomisk utveckling och sysselsättningsgrad. Kommittén skulle avlägga 
rapport under 2016, men utredningen lades 2015 ned av den nuvarande regeringen för ersättas av 
ett nytt direktiv: ”Utveckling av innovations- och entreprenörskapsklimatet”. En enskild utredare 
utsågs, främst för att undersöka hur ramvillkor påverkar förutsättningarna för entreprenörskap, 
istället för hur svenska skatteregler gör det.  Utredningen undersökte även hur andra utvalda 
konkurrentländer hanterar beskattningen av företagare (Regeringen 2015). Utredningens övriga 
förhållningspunkter förekommer tämligen lika de punkter som sattes upp av den borgerliga 
regeringen 2014.  

Den senare utredningen kom bland annat fram till att man bör göra det enklare att 
rekonstruera företag för att ge dem en andra chans, vilket innebär att företag med 
betalningssvårigheter kan få lättnader som exempelvis skuldsaneringar (Entreprenörsutredningen 
2016). Det fastställs i samma utredning att Sverige har den allra högsta marginalskatten (ca 60%) 
utav de länder som ingått som jämförelser i utredningen. Därtill konstateras också att detta 
skattetryck kan påverka framför allt nystartade och mindre företag negativt då kostnaderna för 
arbetskraft är mycket höga. Med sämre möjligheter till kompetensanskaffning blir det även svårare 
att konkurrera på marknaden. Då det finns starka indikationer på att skatteläget i Sverige påverkar 
företagen negativt, kan det bli svårt för entreprenörer och egenföretagare att få lönsamhet i sin 
verksamhet, i synnerhet för de som driver mindre företag och för de som driver ett nystartat företag 
(Henreksson 2003). Detta hämmar också möjligheten att expandera verksamheten, då 
kapitalbehovet är stort för att verksamheten ska kunna växa och anställa personal. Vidare menar 
Henrekson (2003) är också den svenska välfärdsstaten uppbyggd kring att gynna några större 
etablerade aktörer snarare än att gynna entreprenörskap och nya ekonomiska möjligheter.  

 
Det finns som tidigare nämnts indikationer på att staten och samhället vill se en ökad entreprenöriell 
aktivitet, och antalet nystartade företag ökar i Sverige, trots den kända ekonomiska risken. Detta 
tyder på att många individer har andra eller fler incitament än rent ekonomiska vinningar för att 
driva sin verksamhet, det är således mycket intressant att ta reda på men vilka dessa incitament är. 
Carsrud och Brännback (2011) argumenterar för att länken mellan en insedd möjlighet och 
agerandet på den samma är just motivation. Således blir en individs motivation den gnista som får 
intentioner att övergå i ett verkligt agerande. Enligt forskning drivs också motivationen av faktorer 
som är kopplade till individens personliga egenskaper, vilka inom entreprenörsforskningen främst 
utgörs av behovet av att åstadkomma eller prestera något, inställning till risk, behov av 
självständighet och frihet, inställning till arbetsbelastning, samt passion.  

Carsrud och Brännback (2011) beskriver hur en del individer dras starkt till att nå 
sina uppsatta mål och motiveras därmed kraftigt av att uppnå sina egna visioner. Det är intressant 
att undersöka om egenföretagaren bygger en egen verksamhet för att känna en större 
tillfredställelse i att denne själv har åstadkommit någonting och om det är lockande att vara sin 
egen chef och bestämma allt själv. Forskning tyder på att personer som väljer att bli egenföretagare 
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ofta har ett positivare förhållningssätt till risker än andra individer (Andersson 2007, Douglas & 
Shepherd 2002). Denna faktor kan ju givetvis påverka och göra det enklare för vissa individer att 
våga starta eget, men det är relevant att ta reda på om det stämmer att de flesta företagare har denna 
förmåga. Det är också intressant att undersöka hur processen avseende riskavägande såg ut innan 
dessa individer vågade ta steget in världen som egenföretagare, om valet var enkelt eller svårt. 
Segal, Borgia och Schoenfeld (2005) menar att individer väger fördelarna av att vara 
egenföretagare mot fördelarna med att vara anställd vid sitt karriärsval. Vad som ses som fördelar 
och nackdelar är varierande för olika individer. Shane, Locke och Collins (2003) beskriver 
självständighet som en stark motivator till egenföretagande och Andersson (2007) säger att 
självständighet i vissa fall kan vara ett viktigare incitament för egenföretagare än hög inkomst. 
Naturligtvis får det förutsättas att verksamheten bär sig ekonomiskt om företagaren ska kunna 
fortsätta med den, men hur ställer sig dessa individer till det faktum att lönsamheten är liten, om 
den är det. Kan i så fall tillfredställelsen i att just ha sin egen verksamhet och därigenom få 
förverkliga en del av sina egna idéer väga tyngre än att ha en ekonomisk trygghet i en fast 
anställning. Arbetsbelastningen är ofta större för egenföretagare än för anställda (Andersson 2007, 
Douglas & Shepherd 2002), vilket kan leda till mer stress i arbetet. Frågan är hur individerna 
hanterar detta, och om de har förmåga att se mer positivt på arbetsbelastningen när de jobbar för 
sig själva och sin egen verksamhet. Shane, Locke och Collins (2003) säger att det inom 
entreprenörskapsforskningen ofta påstås att pengar driver entreprenörer och egenföretagare men 
hävdar att det också finns många i första hand drivs av ett brinnande intresse för vad de gör i sin 
verksamhet. Betydelsen av passion kan därmed se olika ut för olika individer.  
 
Betydelsen av kreativa näringar ökar, och detta i takt med att tillverkningsindustrin förändras. De 
kreativa näringarna är en framtidssektor som bör satsas på för att skapa tillväxt. Idag har de kreativa 
näringarna i Sverige en tillväxt på över fem procentenheter per år och utgör dryga tre procent av 
bruttonationalprodukten (Business Region Göteborg 2017). Också Foord (2008) anser att kreativa 
industrier är kopplade till förväntad tillväxt och innovation. Framöver förväntas det växa fram en 
mer realistisk och raffinerad syn på den kreativa industrin och dess bidrag till innovations- och 
produktionsprocesser också inom andra näringssektorer samt ekonomin i helhet. 

Foord (2008) säger även att antalet studier på just kreativa näringar också är mer 
begränsat. Dessa yrken är sådana som kan vara svårt att uteslutande försörja sig på, dock har 
konstnärens personliga egenskaper många likheter med entreprenörens (Albinsson 2016). Detta 
faktum kan ge mycket intressanta aspekter på vad som motiverar dessa entreprenörer och 
egenföretagare till att driva sin verksamhet utöver att tjäna pengar. För att få en djupare förståelse 
för vad som motiverar designande och tillverkande egenföretagare inom textilbranschen att driva 
sina verksamheter är det därför relevant att vidare undersöka detta område.  
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1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är; Att genom en fallstudie få en större förståelse för vilka incitament en 
grupp designande och tillverkande egenföretagare inom textilbranschen har, vilka motiverar dem 
att driva sina verksamheter. 
 

1.4 Frågeställningar 
Problemdiskussionen ovan mynnar ut i följande frågeställningar: 
 
F1: Vad motiverar en grupp designande och tillverkande egenföretagare inom  
      textilbranschen att driva sina verksamheter? 
 
F2: Hur väl matchar företagarnas personliga egenskaper, ur motivationssynpunkt, 
      med de som tillskrivs dem inom entreprenörskapsforskningen? 
 

1.5 Avgränsningar 
Undersökningen behandlar enbart motivation och incitament för att driva verksamhet hos 
entreprenörer och egenföretagare som designar och tillverkar textila produkter, och om samma 
individer visar indikationer på att de besitter de personliga egenskaper som ofta tillskrivs dem i 
rådande vetenskapliga teorier inom entreprenörskapsforskningen. Denna bransch ingår i kreativa 
näringar som sin tur innefattar yrken inom exempelvis design, hantverksarbeten, modedesign och 
konst. Den vetenskapliga bakgrund och teori som i denna studie används för att analysera denna 
grupp företagare inriktar sig dock till allra största del på entreprenörskap i generella termer och är 
inte knuten till någon särskild bransch. 

Studien fokuserar inte på om de medverkande företagen är lönsamma eller ej. 
Huvudfrågan är vad som ligger till grund för egenföretagarens motivation att driva sin verksamhet. 
Dock finns det relevans i att frågan ställs, om de företag som intervjuats kan leva på sin verksamhet. 
Detta för att kunna se eventuella skillnader i attityder till sin företagsverksamhet beroende av olika 
ekonomiska förutsättningar. 
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1.6 Upplägg och disposition 
I den här studiens inledande kapitel beskrivs bakgrunden till varför denna studie gjorts, därtill har 
en problemdiskussion formulerats som leder fram till syfte och forskningsfrågor. 
 
I det andra kapitlet behandlas tidigare forskning som utgör den teoretiska grunden för denna studie, 
från teorin har också en teoretisk referensram konstruerats. 
 
Tredje kapitlet beskriver de metoder som används i undersökningen för att komma fram till resultat 
och slutsatser. 
 
I det fjärde kapitlet sammanställs  den empiriska data som har samlats in under de intervjuer som 
gjorts i denna studie. 
 
I det femte kapitlet analyseras de resultat den empiriska datainsamlingen har gett. 
 
I det sjätte kapitlet dras slutsatser om det analyserade materialet, samt beskriver huruvida denna 
studies syfte är uppfyllt.   
 
Det sjunde och avslutande kapitlet innehåller förslag på vidare forskning.   
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2 Teori 
Det finns en stor mängd tidigare forskning kring ämnet entreprenörskap och vad som utgör en 
entreprenör. I detta kapitel följer den grund av teori som behövs för att vetenskapligt kunna 
analysera empirin i senare kapitel. Under den sista rubriken i detta kapitel finns också en 
analysmodell som bygger på studiens referensram. 
 

2.1 Teoretisk bakgrund: forskning om entreprenörskap och egenföretagande 
För att få en grundläggande förståelse för vad entreprenörskap och egenföretagande innebär, är det 
relevant att behandla detta ämne. Här förklaras också vad forskning anser vara typiskt för motiv 
till företagande inom kreativa näringar, där bland annat design- och hantverksrelaterade yrken 
ingår. 
 

2.1.1 Vad är en entreprenör? 

Det är av vikt att reda ut vad begreppet entreprenör innebär och hur det definieras av vetenskaplig 
teori. Definitionen av vad en entreprenör är har beskrivits och beskrivs än i dag på olika sätt. 
Schumpeter (1911) beskriver redan under förra seklets början entreprenörer som en grupp individer 
med förmåga att inse nya möjligheter och agera på dem. Enligt Markman och Baron (2003) är de 
framgångsrikaste entreprenörerna de som är mest alerta och bra på att registrera och processa ny 
information för att se förändringar på marknaden. Shane, Locke och Collins (2003) förklarar 
entreprenören som en individ som omstrukturerar resurser på ett kreativt sätt, vilket leder till nya 
kombinationer (affärsidéer). Graden av kreativitet utgör hur originell och nydanande affärsidén 
blir. Författarna menar att entreprenörskap uppstår genom att vissa individer agerar utefter 
upptäckta möjligheter. De skriver vidare att människor har varierande förmåga för och vilja att 
agera på möjligheter. Det faktum att människor är och tänker olika är avgörande för vem som blir 
entreprenör. Således kopplas alltså entreprenörskapet till personligheten. Enligt Mckelvey och 
Zaring (2016) har entreprenörer förmågan att ta till sig och upptäcka ny information och kunskap 
som de sedan applicerar på en innovationsprocess. Entreprenören står således för innovationer i 
samhället och utveckling av marknaden, denne är dessutom beredd att stå för risken under 
innovationsprocessen, vilket anses vara ett särskiljande drag hos entreprenörer. Ytterligare ett 
synsätt har Winter (2016) som ser entreprenören som en upptäcktsresande, vilken har till uppgift 
att utforska nya områden för att finna nya lösningar. Utforskandet är en process, och det handlar 
inte främst om att direkt finna perfekta lösningar, det krävs en rad misslyckanden innan verklig 
framgång kan uppnås. Det är entreprenörens funktion i samhället. Enligt Henreksson och Stenkula 
(2016, s.27) definieras entreprenörer bland annat som riskbärare, innovatörer, företagsledarare, 
organisatörer, företagsägare och koordinatörer. De menar att det att det inte råder någon direkt 
koncensus om hur begreppet entreprenör ska definieras.    

 
Henreksson och Stenkula (2016, s.51-54) säger också att entreprenörskap många gånger anses vara 
synonymt med att vara egenföretagare, vilket fallet ofta kan vara, men att vara egenföretagare 
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behöver inte betyda att man är entreprenör, och är man entreprenör måste det inte innebära att man 
är egenföretagare. Entreprenörskap är inget yrke utan förklarar snarare en individs beteende och 
agerande angående affärsmöjligheter. Det som utgör entreprenöriell verksamhet är att en individ 
inser en möjlighet, en affärsidé och har sedan ambitiösa visioner om hur verksamheten ska växa. 
Det är kärnan i entreprenöriellt tänkande och måste inte nödvändigtvis ha något med 
egenföretagande att göra, dock är detta en vanlig och betydelsefull kanal för entreprenörer att 
förverkliga sina idéer. De flesta framgångsrika företag har en gång startat som verksamheter där 
entreprenören varit egenföretagare. Det finns också entreprenörer som arbetar inom anställda i 
företag och kallas då istället för intraprenörer. Dessa agerar dock på samma sätt som en entreprenör, 
genom att utforska nya möjligheter på marknaden. Vidare beskriver Henreksson och Stenkula 
(2016, s.52) att individer kan vara egenföretagare av flera anledningar, och verksamheter kan också 
inneha olika grader av entreprenöriella inslag. Graden av dessa kan sedermera förändras över tid 
allteftersom egenföretagarens ambitioner växlar åt det ena eller andra hållet, exempelvis genom att 
egenföretagaren upptäcker en ny möjlighet och exploaterar en ny affärsidé genom att 
vidareutveckla sin verksamhet, något som förändrar marknaden och gör således egenföretagaren 
till en entreprenör. I det omvända fallet kan det vara så att egenföretagaren driver en verksamhet 
med ett redan välkänt och beprövat koncept, utan visionen att expandera och utveckla 
verksamheten nämnvärt. Företagaren ser verksamheten som sitt levebröd och trivs med tillvaron 
som småföretagare, dock drivs verksamheten utan eller med låg grad av entreprenöriella inslag. 
 
2.1.2 Entreprenörer av möjlighet eller nöd? 

Henreksson och Stenkula (2016, s. 51) beskriver att det inom entreprenörsforskningen talas om 
”Pull-” och ”Push-faktorer”, vilket  innebär att man antingen ”dras” till entreprenörskapet eller att 
man ”knuffas” till det. Med detta menas att man delar in motiven till att bli entreprenör eller 
egenföretagare i två grenar. Ena grenen kallas möjlighetsentreprenörskap och  innebär att man blir 
entreprenör på grund av att man inser en möjlighet som man dras starkt till och väljer därför att 
agera på den. Den andra grenen benämns som nödvändighetsentreprenörskap och innebär i sin tur 
att en individ i brist på andra försörjningsmöjligheter känner sig nödgad att bli företagare för att 
helt enkelt skaffa sig själv ett arbete och en drägligare inkomst. Om en individ är arbetslös så kan 
egenföretagande framstå som ett mycket attraktivt alternativ även om inkomsterna därifrån inte 
förväntas vara höga. Dock kan dessa företag bli eller vara minst lika framgångsrika och lönsamma 
som vilka företag som helst (Andersson 2007). Nödvändighetentreprenörskap kan svänga till att 
bli möjlighetsentreprenörskap om entreprenören får bra affärsidéer och inser nya möjligheter till 
att utöka sin verksamhet (Henreksson & Stenkula 2016, s.52). 
 
2.1.3 Entreprenöriell motivation 

Enligt Carsrud och Brännback (2011) är det just den personliga motivationen hos entreprenören, 
som utgör den gnista till att gå från att ha en intention till att faktiskt agera på den möjlighet 
entreprenören upptäckt. De menar att motivation är starkt länkat till en stor del av entreprenöriella 
handlingar och varför entreprenörer handlar som de gör. Författarna menar också att entreprenörer 
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kan ha inre motiv som därmed är kopplade till individens intressen och livsmål, eller yttre motiv 
som är kopplade till belöningsfaktorer som kommer med vissa typer av prestationer, som 
exempelvis rikedom och status. En entreprenör kan ha både inre och yttre motiv till sin verksamhet.       

Det som är avgörande för att en individ ska vilja bli egenföretagare utgörs enligt 
Douglas och Shepherd (2002) av huruvida den förväntade nyttan är större, med hänsyn taget till 
inkomst, självständighet, risktagande och arbetsbörda, än vad nyttan blir som anställd. Också 
Segal, Borgia och Schoenfeld (2005) är inne på liknande spår då de menar att valet att bli 
egenföretagare utgörs av en process i tre steg, där det första är att individen jämför fördelarna med 
att vara egenföretagare mot fördelarna med att vara anställd. Nästa steg är att individen utvärderar 
om denne har de förmågor, kunskaper och möjligheter som krävs för att starta verksamheten. Det 
tredje steget utgörs av att individen beslutar sig för om denne är villig att utsätta sig för de risker 
det innebär att vara egenföretagare.  
 
2.1.4 Entreprenöriella motiv ur ekonomiska och icke ekonomiska perspektiv 

En del av målbilden för att bli egenföretagare består allra oftast i att gå med ekonomisk vinst, men 
forskning pekar på att det vanligen inte är det enda motivet med att driva sin verksamhet, och 
framgången för ett företag ska inte enbart mätas i pengar (Kuratko, Hornsby & Naffziger 1997). 
Författarna menar att en entreprenörs motiv för att driva sin verksamhet är en komplex 
komposition, vilken är unik för varje individ. Villkoren för att en entreprenör eller egenföretagare 
ska driva sin verksamhet vidare består i de mål som denne själv har satt upp, så länge de uppfylls 
kommer individen vara fortsatt motiverad. Också Carsrud och Brännback (2011) menar att motiv 
kan ha både ekonomiska eller icke-ekonomiska aspekter. Även om de anser att större delen av den 
entreprenöriella forskningen drar slutsatsen att entreprenörer motiveras av pengar, makt och status, 
vilket är ett ekonomiskt perspektiv av vad som motiverar människor, så finns det många fall som 
visar på motsatsen. Det finns enligt författarna en rad individer som engagerar sig i entreprenöriella 
aktiviteter just för att de har ett djupgående intresse för vad de arbetar med och tillfredställelsen 
ligger framförallt i att få hålla på med det individen tycker är roligt och intressant. Det primära 
målet är alltså inte att tjäna pengar på sin verksamhet även om flertalet av dessa personer gärna 
skulle se sig gå med vinst på att utöva sitt intresse. Albinsson (2016) betonar att det inte bör 
förutsättas att de flesta entreprenörer och egenföretagare främst drivs av ekonomiska motiv och 
menar att många inte alls gör det. Dessa är snarare ute efter att skapa andra värden för både sig 
själva och andra människor, vilket för dem har större betydelse än pengar. 
 
Trots att entreprenörer och egenföretagare har flera olika motiv för att driva sina verksamheter är 
det inte att förglömma att det ekonomiska motivet kan spela en betydande roll för vissa individers 
vilja till att driva företag. I Sverige är beskattningen av företag mycket hög, vilket leder till att  
egenföretagens nettoersättning blir låg i förhållande till omsättning. Detta kan ha en direkt negativ 
inverkan på företagarens incitament till att driva sin verksamhet. Utöver ersättning blir det också 
svårt för företagaren att investera eventuella överskott för att på sikt växa och utöka sin verksamhet 
(Henreksson & Stenkula 2016, s. 252).  
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2.1.5 Kreativa näringar 

Konstnärligt och kulturellt betingade yrken kallas generellt för kreativa näringar, i denna grupp 
återfinns bland annat yrkeskategorier som design och hantverk. Designande aktörer inom 
textilbranschen hör alltså hemma i denna näringskategori (Kulturrådet 2017). Albinsson (2016) 
menar att det i dagens läge blivit lättare och mer vanligt att åtminstone delvis försörja sig inom 
kreativa näringar. Författaren menar vidare att många av de personliga egenskaper som ofta 
tillskrivs entreprenörer också passar bra in på konstnärliga individer såsom skaparlust, passion, 
kreativt och självständigt tänkande. De incitament till att driva sin verksamhet kan i vissa fall vara 
rent ekonomiskt betingade i denna näringskategori, men vanligtvis drivs individen av helt andra 
motiv som snarare är kopplade till den inre lusten att skapa. Vissa individer strävar också efter ett 
konstnärligt erkännande och högt anseende, vilket kan komma att påverka deras självkänsla 
positivt om detta uppnås, och räcka för att denne ska motiveras till att fortsätta sin verksamhet trots 
liten lönsamhet. Vidare menar Albinsson (2016) att det är ett faktum att kreativa verksamheter är 
svårt att helt försörja sig på, och många har därför ett annat jobb vid sidan om. Dock kan gott och 
väl de icke-monetära fördelarna med kreativ näringsverksamhet väga upp för låg lönsamhet.   

 
Det som kan skilja kreativt entreprenörskap från ”vanligt” entreprenörskap är just de primära 
motiveringsfaktorerna. Inom entreprenörskapsforskningen hävdas vanligen att yttre motiv som 
pengar, status och makt är de mest motiverande faktorerna. I de kreativa näringarna antas de inre 
motiven som exempelvis intressen och livsmål oftast spela en huvudroll, och de ekonomiska 
motiven ses som sekundära (Carsrud & Brännback 2011). Albinsson (2016) menar att de flesta 
egenföretagare inom kreativa näringar gärna ser att de tjänar pengar på sin verksamhet, och att vara 
aktiv i denna bransch behöver inte vara lika med att inte bry sig om ekonomiska incitament. Dock 
kan det i denna grupp vara vanligare att det primära målet är att ha en inkomst stor nog att leva av, 
i kombination med ett stimulerande arbete, än att uppnå rikedom genom verksamheten. Också 
Swedberg (2006) anser att aktörer inom kreativa näringar mycket väl kan ha rena vinstsyften med 
sin verksamhet, likaså finns det aktörer som är nöjda med att kunna leva på inkomsterna från sina 
företag och de som är verksamma uteslutande av ickemonetära anledningar. Incitamenten för att 
driva företag inom den kreativa sektorn ser således mycket olika ut för olika individer, precis som 
i andra branscher. Hartley (2015) säger att kreativa alltid varit aktörer inom ekonomin och på 
arbetsmarknaden. Det som i vissa fall skiljer dem från andra branscher är att de verksamma måste 
aktivt skapa och bibehålla en god relation till sina kunder, samt hålla sig välinformerade för att 
möta deras behov och önskningar. Eftersom kunderna inte vet om de kommer att gilla produkten 
förrän den lanseras är det på förhand viktigt att veta vad som säljer och inte. På den här punkten 
menar författaren att sociala medier hjälpt till för att företag lättare kan kommunicera med 
konsumenterna och samtidigt marknadsföra sig då spridningen av kommunikation är större och 
snabbare via sociala medier.  
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2.2 Teoretisk referensram: motivationsfaktorer kopplade till personliga egenskaper 
Dessa teorier fokuserar på området entreprenöriell motivation och de personliga egenskaper som 
forskarna anser vara kopplade direkt till entreprenörens förmåga att motiveras till att driva företag. 
Dessa personlighetsförankrade egenskaper innefattar: behovet av att åstadkomma eller prestera 
något, inställning till risk, behov av självständighet och frihet, inställning till arbetsbelastning, 
samt passion.  
 
2.2.1 Behov av att åstadkomma eller prestera något  

Forskning tyder på att det finns ett samband mellan behovet att åstadkomma något eget och 
personligt och drivkraften till att starta ett eget företag (Shane, Locke & Collins 2003). Författarna 
menar vidare att personer som har ett behov av att  prestera någon form av bedrift är mycket mer 
benägna att starta verksamheter än andra individer i samhället. Det kan finnas flera olika motiv till 
varför entreprenören känner en stark drivkraft till att lyckas, och det kan många gånger handla om 
att lyckas rent ekonomiskt, men det kan också flera gånger handla om att skapa något som har en 
mening i ett större sammanhang. Carsrud och Brännback (2011) tar som ett exempel på detta upp 
entreprenörskap inom biokemi, som arbetar med att ta fram olika mediciner för att bota eller lindra 
sjukdomar. Motivationen är alltså både ekonomiskt och humanitärt förankrad där viljan att kunna 
hjälpa eller göra skillnad också har stor betydelse.  

Prestation är även starkt kopplat till individens förmåga att sätta upp tydliga mål för 
sig själv. Forskning säger att genom uppsatta mål börjar entreprenörens strävan framåt och blir 
skillnaden mellan intention och handling (Carsrud & Brännback 2011). Naffziger, Hornsby och 
Kuratko (1994) är inne på liknande spår och menar att företagsprestationer ofta diskuteras ur ett 
rent vinstperspektiv men förespråkar att företagarens motiv är ett betydligt bredare spektra av olika 
mål, där motiven har unika betydelser för varje enskild individ, ekonomisk vinst är bara ett 
delmotiv. Även individens tro på sin egen förmåga att faktiskt kunna åstadkomma något och 
prestera bra resultat kan vara en avgörande faktor för entreprenörskap. En individ med hög tro på 
sin egen förmåga kommer också ha lättare att ta kritik och använda den till att göra sin tjänst eller 
produkt bättre (Shane, Locke & Collins 2003). 
 
2.2.2 Inställning till risk   

Att starta ett företag innebär vissa risker och framför allt en ekonomisk risk. Det ligger givetvis 
betydande vikt i att på förhand kalkylera hur stor denna risk är för att veta om satsningen har 
bärkraft eller inte. Mckelvey och Zaring (2016) benämner entreprenörer som risktagande och att 
det är något som särskiljer dem från andra individer. I ju med denna egenskap kan entreprenörer 
bli förmögna på lyckade verksamheter, men likaväl bli ruinerade på misslyckade projekt. Detta just 
på grund av sin förmåga att våga handla under osäkra omständigheter i mycket större utsträckning 
än andra aktörer. Enligt Douglas och Shepherd (2002) är människor i allmänhet inte villiga ta risker 
utan att vara säkra på att det finns något att vinna på detta, men det finns också individer som har 
en högre tolerans och en mer positiv attityd gentemot riskfaktorer. Dessa personer anses vara mer 
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benägna att våga ta steget och starta företag. Samma författare menar också att ju högre tröskel 
individen har gentemot att skrämmas av riskfaktorer desto högre blir också oddsen för att de skulle 
välja entreprenörskap som karriärsbana. Efter en underökning som gjordes på över hundratalet 
amerikanska affärsstudenter, kom Segal, Borgia och Schoenfeld (2005) fram till resultat som pekar 
i samma riktning. De bekräftar i sin rapport att det finns ett samband mellan positiv attityd gentemot 
risk och sannolikheten att bli entreprenör. Även Andersson (2007) hänvisar till detta fenomen och 
benämner det som en faktor till varför vissa individer väljer att bli egenföretagare. Det finns också 
forskning som visar på samband mellan viljan att åstadkomma något och på hög tolerans för 
risktagande. Att ha både behovet av att prestera någon form av bedrift och samtidigt vara mer 
benägen att ta vissa risker gör att dessa individer enkelt kan lockas av själva utmaningen i att driva 
en företagsverksamhet, och därför söker sig självmant till entreprenörskapet (Shane, Locke & 
Collins 2003). Inställningen till risker är också enligt Markman och Baron (2003) starkt kopplat 
till entreprenörens nivå av självförtroende, huruvida individen har förmågan att tro på sin egen 
förmåga att driva verksamheten till framgång. Att ha bra självförtroende påverkar individens 
förmåga positivt och får denne att vilja åtta sig utmanande uppgifter. Oddsen för att en individ ska 
agera entreprenöriellt är också som högst när självförtroendet är stort och personen i fråga tror 
starkt på att dennes handlingar kommer att leda till en framgångsrik verksamhet. Baron (1998) 
framställer i sin hypotes att entreprenörer har större fallenhet för att känna ånger över missade 
affärsmöjligheter och att dessa individer av den anledningen skulle vara mer benägna att agera även 
under osäkra förhållanden. Detta för att de ser en missad möjlighet som ett större problem, än vad 
risken satsningen skulle innebära. Därför är entreprenörer troligt mer alerta och bättre på att 
identifiera affärsmöjligheter än andra individer.    

 
Enligt Carsrud och Brännback (2011) ges det inom forskningen indikationer på att entreprenörer 
egentligen inte har någon direkt positivare syn på risk i allmänhet, men dessa individer kan däremot 
vara mer benägna att känna större rädsla för att misslyckas. Detta snarare än att personerna skulle 
vara mer våghalsigt lagda än andra individer. Rädslan för misslyckandet kan vara kopplat till 
känslor som att inte vara bra nog och att personen upplever det pinsamt och skamfullt att inte klarat 
av en uppgift. En rädsla för att misslyckas i kombination med ett stort behov av att prestera en 
bedrift kan motivera en person att ta större risker för att ”till varje pris” nå sitt mål och den prestige 
som det innebär. Även Palich och Bagby (1995) säger att entreprenörer inte har en större vilja att 
ta på sig direkta risker. Däremot anser författarna att entreprenörer har en större förmåga att väga 
av situationen, genom att jämföra styrkor och svagheter, möjligheter och hot, det vill säga att de är 
ofta bättre på att göra adekvata SWOT-analyser än andra individer. Enligt Mcmullen och Shepherd 
(2006) ses också de individer som agerar entreprenöriellt som individer som har en precisare 
verklighetsuppfattning än andra, och till skillnad från dem så utarbetar entreprenören en plan för 
vad denne ska göra i nästa steg, istället för att skrämmas av ovissheten och drabbas av tvivel så 
som andra individer i större utsträckning gör.  
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2.2.3 Behov av självständighet och frihet 

Det framkommer av flera studier att många entreprenörer har valt sin bana för att de känner ett 
starkt behov av att ha mer frihet, att själva kunna kontrollera och bestämma över sitt arbete. Borgia 
och Schoenfeld (2005) anser att en individs intention till att bli egenföretagare är starkt kopplat till 
dennes önskan om att få arbeta självständigt och oberoende av någon annan part. Många 
entreprenörer känner helt enkelt en tillfredsställelse i att inte behöva ha någon chef och att kunna 
göra som de själva vill, något som blir svårare att få göra som anställd. Dessutom visar också 
forskning på att många egenföretagare känner sig i större grad nöjdare med sitt arbete och sin 
tillvaro, i jämförelse med vad anställda känner inför sina arbeten (Andersson 2007).  

Lågt eller inget utbud av arbetsgivare och arbetsplatser som erbjuder intressanta 
tjänster har också en motiverande kraft till att starta sitt eget företag och på så sätt själv skapa den 
arbetsplats man faktiskt vill jobba på (Carsrud & Brännback 2011). Det anses ha en berikande 
effekt på livet i helhet att själv få designa sin arbetssituation (Andersson 2007). Självständighet 
innebär också för många att man har tilltro till sitt eget omdöme istället för att följa med strömmen 
och förlita sig på andra. Entreprenören kan på så sätt ses som en individ som tar tag i sin egen 
livssituation och startar ett företag som denne sedan ansvarar för. Det är i förlängningen ett sätt att 
skapa kontroll över sitt eget liv (Shane, Locke & Collins 2003).     
 
2.2.4 Inställning till arbetsbelastning 

Studier visar på att egenföretagare överlag jobbar mer och hårdare än vad många anställda gör 
(Andersson 2007). Det kan ses som en indikation på att många entreprenörer har en högre tolerans 
för arbetsbelastning och en positivare attityd gentemot hårt jobb. Där kan också finnas en extra 
drivkraft i att ju större arbetsinsats entreprenören bidrar med, desto större möjlighet till framgång 
för företaget och entreprenören själv (Douglas & Shepherd 2002). Dock kan den höga 
arbetsbelastningen ha en baksida då den i förlängningen kan leda till ohälsosamma stressnivåer, 
särskilt eftersom egenföretagare många gånger tar mindre ledigt och har mer begränsade 
möjligheter att sjukskriva sig. Däremot skriver författaren vidare att det efter undersökningar visat 
sig, att många egenföretagare känner sig mer nöjda med sitt liv och tillvaro, vilket gör att det inte 
påvisas några större skillnader i hälsotillståndet mellan egenföretagare och anställda. Det som 
skilde sig åt var att egenföretagare hade en tendens att känna sig tröttare än andra på grund av för 
lite sömn (Andersson 2007). 
 
2.2.5 Passion 

Ur en ekonomisk synvinkel bör motiv som pengar, status och kanske rent av makt vara några av 
de självklara för att driva en verksamhet. Men det finns också de som har rent intressegrundat motiv 
till varför de startar ett företag, där kärnan är en brinnande passion för det som verksamheten bygger 
kring (Shane, Locke & Collins 2003). Individen i fråga reagerar på sina instinktiva intressen och 
ser möjligheten till att få utöva sin talang eller hobby som det största värdet och primära målet med 
sin verksamhet. Just detta faktum kan göra att personen fortsätter med sitt företag även om det går 
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finansiellt dåligt (Carsrud & Brännback 2011). Baron (1998) menar att entreprenörer har en mycket 
större känslomässig relation till sitt arbete än vad andra individer i allmänhet har till sina jobb. 

Mål och motiv med sin intressebaserade verksamhet kan också ändras med tiden i 
händelse av att företaget går bra. Ett exempel skulle kunna vara en musiker som efter ett tag får ett 
genombrott och bra betalt för sitt arbete, vars mål kan förflyttas till att bli mer kommersiellt och 
ekonomiskt orienterade (Carsrud & Brännback 2011). Entreprenörskap är vanligen en process och 
sällan ett yrke som någon hoppar på från en dag till en annan, där motiv och mål är i ständig 
förändring (Shane, Locke & Collins 2003).  
 

2.3 Analysmodell  
För att förklara och förtydliga sambandet mellan de teoretiskt förankrade faktorer som påverkar 
entreprenörens eller egenföretagarens motivation har denna analysmodell framtagits. Illustrationen 
nedan visar på hur personliga egenskaper som; behovet av att åstadkomma eller prestera något, 
inställning till risk, behovet av självständighet och frihet, inställning till arbetsbelastning, samt 
passion tillsammans eller delvis är faktorer som kan påverka entreprenörens eller egenföretagarens 
motivation och incitament till att driva verksamhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fig.1, Analysmodell  
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3 Metod 
I detta kapitel beskrivs de tillvägagångssätt som har använts för att genomföra denna studie, hur 
data har samlats in, hur intervjuer har genomförts, samt vilka företag och respondenter som ingår i 
studien och hur dessa har valts ut. I detta kapitels slut finns också beskrivningar om hur data har 
analyserats, om reliabilitet och validitet, samt metodkritik. 
 

3.1 Metod, ansats och forskningsdesign 
Eftersom denna studie avser undersöka vad som motiverar designande och tillverkande 
egenföretagare inom textilbranschen att driva sina verksamheter, har en kvalitativ metod tillämpats. 
Detta då kvalitativ metod lämpar sig väl när en undersöknings frågeställning inleds med ”vad” 
(Silverman 2010, s.111-112). Att välja en kvalitativ metod styrks också av att studiens insamlade 
empiriska data uteslutande består av ord och text, vilka varit föremål för den analys som återfinns 
i senare kapitel (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010, s.70). Eftersom denna studie också 
utgått från det empiriska materialet har den därmed en induktiv ansats (Eriksson & Wiedersheim-
Paul 2014, s. 85). Då det empiriska materialet bygger på intervjuer med ett mindre antal 
respondenter, lämpar sig en forskningsdesign i form av en fallstudie väl (Christensen, Engdahl, 
Grääs & Haglund 2010, s.81), och därför har denna undersökning baserats på en just en fallstudie.   
 

3.2 Sekundär- och primärdata 
Studien inleddes med att samla in sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar, webbaserade 
nyhetsartiklar och böcker på temat entreprenöriell motivation och egenföretagande. Detta för att 
utifrån dessa data identifiera och formulera problematisering och bakgrund till undersökningen. 
Därefter har studiens syfte och forskningsfrågor formulerats som återfinns i det första kapitlet. 
Inför studiens andra kapitel som berör tidigare teoretisk forskning om entreprenörskap och 
motivationsfaktorer har kompletterande sekundärdata samlats in i form av vetenskapliga artiklar 
och böcker. De databaser och sökmotorer som har använts för att finna samtlig sekundärdata har 
varit: Primo, Google Scholar, Gotlib och Google.  
 
De sökord som användes var följande:  
   
Svenska  Engelska 
Entreprenörskap Entrepreneurial motivation 
Egenföretagande Self-employment 
Kreativa näringar Creative industries 
Företagsskatt  
Entreprenörskapsutredningen  

Tab. 1, Sökord 
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Studiens primärdata har uteslutande samlats in genom semistrukturerade intervjuer (Christensen, 
Engdahl, Grääs & Haglund 2010, s.169) som gjorts med egenföretagare som alla är verksamma 
aktörer inom textilbranschen. Dessa valdes ut genom en urvalsprocess som beskrivs närmare i 
stycke 3.3. För att finna företag som stämde in på den förutbestämda profilen ”designande och 
tillverkande egenföretagare inom textilbranschen” användes sökmotorn Google och webbplatsen 
alaondon.se, vilken är hemsidan till en designmarknad som äger rum två gånger om året, där många 
kreativa egenföretagare samlas för att visa upp och sälja sina produkter (á la London, 2017). 
Designmarknadens deltagarlista studerades och för studien passande företag antecknades, därefter 
kontaktades de via epost med en förfrågan om att medverka i en intervju för den här studiens 
räkning.  
 

3.2 Intervjuer 
I denna undersökning har empiriskt material uteslutande insamlats genom intervjuer. Eftersom den 
här studiens syfte var att få en större förståelse för vad som motiverar designande och tillverkande 
egenföretagare inom textilbranschen att driva sin verksamheter, har det varit naturligt att individer 
inom denna grupp tillfrågats om deras syn på ämnet genom att intervjua dem (Christensen, 
Engdahl, Grääs & Haglund 2010, s.170). Valet att intervjua individer kommer sig också av att 
möjligheten var större till att få mer utvecklade och beskrivande svar på frågeställningarna än vad 
som kunde förväntas av exempelvis en enkätundersökning. Den personliga kontakten med de 
medverkande respondenterna skulle vid en enkätundersökning också helt utebli. Den personliga 
kontakten har i den här studien varit en betydande faktor till att det insamlade empiriska materialet 
blivit både mer detaljerat och beskrivande. I enlighet med Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 
(2010, s.171) är det personliga mötet något som ofta genererar ett större förtroende mellan 
människor, vilket resulterar i en bättre kommunikation och mer utvecklade svar.    
 

3.3 Val av företag och respondenter 
Studien har ämnat undersöka vad som motiverar designande och tillverkande egenföretagare inom 
textilbranschen att driva sina verksamheter. Därför har ett antal företag som passat in på denna 
profil valts ut och tillfrågats att medverka i de intervjuer som gjorts. Därmed har ett strategiskt 
urval gjorts, men det kan även hänvisas till bekvämlighetsprincipen då endast de som tackat ja till 
att medverka i en intervju ingår i denna undersökning (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 
2010, s.130 -132). Förfrågan om att medverka i intervju för den här studiens räkning skickades via 
e-post till tolv olika företag, varav sju stycken tackade ja till att ställa upp på intervju. De företag 
som ingår i studien arbetar alla utefter egen design och med textila material. Vad de tillverkar är 
dock olika. Några designar och syr kläder, en trycker dekorativa tryck på T-shirtar och två andra 
screentrycker tyg. En annan företagare designar och tillverkar textila heminredningsprodukter, och 
ytterligare en är lädermakare som designar och tillverkar väskor och accessoarer. Några av 
företagen är också återförsäljare av andra småskaligt tillverkade produkter. Respondenterna för 
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respektive företag är den person som antingen själv äger eller deläger bolaget, och därmed driver 
företaget. Således besvaras frågor om vad som motiverar dem att vara egenföretagare.  

I urvalet av företag och respondenter har också hänsyn tagits till hur länge de varit 
företagsverksamma. Bedömningen i denna studie är att det kan förväntas att den företagare som 
varit verksam åtminstone några år har ett bredare perspektiv på vad som ligger bakom drivkraften 
och motivationen till att driva sitt företag. Därför har förstagångsföretagare undvikits då risken är 
att motivationen i detta läge främst baseras på ”nyhetens behag” och entusiasmen som det i sig kan 
bringa. Viktigt att omnämna är också att i denna studies urval av respondenter, har hänsyn tagits 
till hur länge respondenten varit företagsverksam som individ, och det har inte tittats blint på 
bolagets registreringsår. I en del av fallen har företagarna uppgraderat bolagsformen eller bytt 
bolagsnamn, därav kan företaget ha ett registreringsår som inte ligger flera år bak i tiden.  

I denna studie har anonymisering av företag och respondenter tillämpats, och dessa 
omnämns i denna rapport med fingerade företags- och personnamn. Detta görs i etiskt syfte för att 
bibehålla den personliga integriteten hos alla medverkande individer (Christensen, Engdahl, Grääs 
& Haglund 2010, s.38). Inspiration till respondenternas fiktiva förnamn har hämtats ur olika verk 
av Astrid Lindgren. Eventuella karaktärsdrag ur dessa verk ska dock inte förknippas med 
respondenternas verkliga personligheter. Det kan också tillägas att de medverkande respondenterna 
består av sju kvinnor och en man, någon jämn genusfördelning råder alltså inte. Genom iakttagande 
av företag som passat in i undersökningens urvalsprofil kan dock konstateras att dessa typer av 
företag övervägande drivs av kvinnor, därför har bedömningen gjorts att genusfördelningen mellan 
de olika fallen i den här studien kan antas vara trovärdig för denna kategori av företagare. 
 
I tabellen nedan följer en kort presentation av de sju medverkande företagen och dess respondenter, 
dock med fingerade namn: 
 
1. 
Företag:   Nr 1, etablerat 2014 
Respondent:   ”Lotta” 
Företagsverksam sedan:  2005 
Bolagsform:   Aktiebolag 
Anställda:   0 
Tillverkar/ Säljer:  ”Lotta” är modedesigner, har sitt egna klädmärke, och driver en butik. Hon är också 

återförsäljare av småskaligt tillverkade kläder och smycken från andra svenska 
designers. Hållbarhet och återbruk är väsentliga ledord för företaget.  

2. 
Företag:   Nr 2, etablerat 2010 
Respondent:   ”Pippi” 
Företagsverksam sedan:  2010  
Bolagsform:   Enskild firma 
Anställda:   0 
Tillverkar/ Säljer:  ”Pippi” är modedesigner och har sitt egna klädmärke. Hon skapar sina kläder i den 

ateljé som också finns i butiken och utöver det egna märket är hon också 
återförsäljare av mode och smycken från andra självständiga designers. 
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3. 
Företag:   Nr 3 , etablerat 2017 
Respondent:   ”Annika” 
Företagsverksam sedan:  2010 
Bolagsform:   Enskild firma 
Anställda:   0 
Tillverkar/ Säljer:  Egendesignade och handsydda inredningsdetaljer som prydnader i form av bland 

annat färgglada ugglor och pingviner. ”Annika” har sin studio hemma och säljer sina 
produkter genom att ta upp beställningar och medverkar på marknader för hantverk 
och design. 

4. 
Företag:   Nr 4, etablerat 2010 
Respondent:   ”Kajsa” 
Företagsverksam sedan:  2010 
Bolagsform:   Enskild firma 
Anställda:   0 
Tillverkar/ Säljer:  Modedesigner och sömmerska som tillverkar kläder och accessoarer av klassiskt 

snitt med tidlös design. Kläderna tillverkas i små fabriker i Sverige och Estland. Alla 
kollektioner är limiterade och säljs endast i begränsat antal. 

5. 
Företag:   Nr 5, etablerat 2014 
Respondent:   ”Alfred” 
Företagsverksam sedan:  2013 
Bolagsform:   Enskild firma 
Anställda:   0 
Tillverkar/ Säljer:  ”Alfred” arbetar själv med grafisk konst och trycker på både papper och på T-

shirtar. Han är också återförsäljare av andra lokala designers produkter som kläder, 
accessoarer och grafiska konsttryck. 

6. 
Företag:   Nr 6, etablerat 2015 
Respondent:   ”Ronja” 
Företagsverksam sedan:  2012 i Sverige, tidigare företagsverksam i Tyskland 
Bolagsform:   Aktiebolag 
Anställda:   1 
Tillverkar/ Säljer:  Är lädermakare och säljer egendesignade och egentillverkade väskor och 

accessoarer i läder. Driver en egen butik och har tillverkningen i samma lokaler. 
7. 
Företag:   Nr 7, etablerat 2016 
Respondenter:   ”Ida” och ”Alma” 
Företagsverksamma sedan:  ”Ida” : 2007, ”Alma”: 2011 
Bolagsform:   Handelsbolag 
Anställda:   0 
Tillverkar/ Säljer:  ”Ida” och ”Alma” är utbildade på HDK och de tillverkar själva screentryckta tyger 

som de också syr upp väskor och påsar av. Tygerna är ekologiska med hög kvalitet 
och deras design är färgstark och rik på mönster. 

Tab. 2, Företag och respondenter 
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3.4 Genomförande av intervjuer 
I intervjuerna som genomförts i denna studie har sju företag och åtta respondenter medverkat, detta 
eftersom ett av företagen är ett handelsbolag som ägs gemensamt av två personer. Intervjuer har av 
praktiska själ skett i göteborgsområdet då personliga intervjuer eftersträvats, dock har två intervjuer 
skett via telefon då detta önskats av respondenterna själva. Intervjuerna har varit semistrukturerade 
(Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010, s.169) och utgått från en frågelista som har 
utformats med både öppna och slutna frågor. Detta för att i vissa avseenden få friare och mer 
beskrivande svar, och ibland för att få svar på direkta frågor. När frågorna skrevs inför intervjuerna 
så formulerades de med åtanken att vara så enkla och tydliga som möjligt för att minska risken för 
missförstånd (Eriksson & Wiedersheim-Paul 2014, s.100). Flera av frågorna som ställdes 
formulerades också med hjälp av den teoretiska referensramen som utgångspunkt för att kunna dra 
paralleller och jämförelser mellan vetenskaplig teori och de studerade fallen i undersökningen. 
Frågelistan som använts under intervjuerna finns att läsa i sin helhet i bilaga 1. Alla respondenter 
har fått samma frågor ställda till sig, således ökar jämförbarheten mellan svaren. Dock har 
ordningen på frågorna i vissa fall anpassats för att följa de vägar som samtalet tagit. Frågorna har 
stundtals också följts upp av spontana följdfrågor med avsikten att uppmuntra respondenten till att 
utveckla eller förtydliga sitt svar. Intervjufrågorna har också i flera fall föregåtts av inledande 
samtal där respondenten har berättat lite om sig själv och företaget, dessa samtal har varit av 
ostrukturerad art. 
 
Intervjuerna ägde rum med respektive respondent under följande datum: 
 
Företag Respondent Utförande Datum Tid 

Nr 1 
 

”Lotta” Personlig intervju 2017-05-09 Ca 40 min 

Nr 2 
 

”Pippi” Telefonintervju 2017-05-09 Ca 25 min 

Nr 3 
 

”Annika” Telefonintervju 2017-05-10 Ca 40 min 

Nr 4 
 

”Kajsa” Personlig intervju 2017-05-11 Ca 60 min 

Nr 5 
 

”Alfred” Personlig intervju 2017-05-11 Ca 40 min  

Nr 6 
 

”Ronja” Personlig intervju 2017-05-12 Ca 40 min 

Nr 7 
 

”Ida” & ”Alma” Personlig intervju 2017-05-15 Ca 120 min 

Tab. 3, Intervjuöversikt 
 
Vid intervjutillfällena har respondenternas svar antecknats, detta så detaljerat som under 
omständigheterna varit möjligt. Inga inspelningar har gjorts då inte alla respondenter känt sig 
bekväma med detta och då det inte alltid heller varit möjligt. Istället har anteckningarna från 
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intervjuerna noga renskrivits med så kort tidsvarsel som möjligt, ofta inom samma dygn som de 
genomfördes för att detaljer i respondenternas svar inte skulle falla i glömska eller blandas ihop 
med varandra (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010, s.177). För att ytterligare försäkra 
sig om att inga missuppfattningar har skett avseende respondenternas svar, har efter renskrivningen 
dokumentet med den sammanställda intervjun skickats till respondenterna via e-post. Detta så att 
de själva kunnat läsa igenom svaren för att bekräfta att det som står är rätt uppfattat. I de fall 
någonting inte visat sig stämma har detta korrigerats för att sedan åter konfirmeras av respondenten. 
All transkribering från dessa intervjuer återfinns hos författaren till denna studie. 
 

3.5 Analysmetod 
Eftersom detta är en kvalitativ underökning så har fokus lagts på att analysera kontexten av det 
insamlade empiriska materialet. Innebörden av ordval och uttryck vid olika intervjuer kan ha olika 
betydelser och detta måste tas i beaktning, vilket innebär att fundera kring det enskilda uttryckets 
innebörd i relation till det sammanhang där det sades (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 
2010, s.297). Materialet har studerats för att finna möjliga svar på de angivna forskningsfrågorna, 
men också analyserats i förhållande till den teoretiska referensramen. Detta i syfte att jämföra vad 
tidigare forskning säger och vad de enskilda fallen i denna studie visar på. Således har genom denna 
underökning en arbetshypotes (Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund 2010, s.74) utformats som 
ämnar skapa en större förståelse för vad som motiverar de medverkande respondenterna att driva 
sina företag, och huruvida den entreprenöriella motivationen kan härledas ur deras personliga 
egenskaper eller inte. 
  

3.6 Reliabilitet och validitet 
Då denna kvalitativa undersökning baseras på en fallstudie och det empiriska materialet inhämtats 
från intervjuer som ägt rum med olika individer i specifika sammanhang, kan det vara mycket svårt 
att upprepa den här studien på ett identiskt vis. Detta också eftersom det är författaren till denna 
studie som enskilt genomfört studiens alla moment, och därigenom också själv agerat det 
mätinstrument som använts för att analysera den empiriska datan. Fenomenet är signifikant för 
kvalitativa undersökningar och därmed är faktorn av reliabilitet är i denna undersökning låg 
(Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund 2010, s.307).  
 För denna undersökning så har åtta stycken respondenter intervjuats, vilket är ett 
förhållandevis litet antal, men under omständigheterna avseende tid och resurser var detta det antal 
som undersökningen lyckades generera. I gengäld har mer tid kunnat läggas på utförliga intervjuer 
och analysering av de enskilda svaren. Genom det faktum att denna studie består av få studerade 
fall, så kan inte undersökningens resultat på något vis generaliseras, inga direkta slutsatser kan 
heller dras. Dock får det anses att utifrån det empiriska material som samlats in så har det gått att 
mäta det som studien avsett att mäta. Därigenom har undersökningens resultat lett fram till en 
arbetshypotes kring vad som mer konkret kan motivera individer som är verksamma inom 
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textilinriktade kreativa näringar (Christensen, Engdahl, Grääs, Haglund 2010, s.308-309), och har 
i bästa fall givit en något större inblick i frågan.  
 

3.7 Metodkritik 
Denna undersökning har gjorts som en kvalitativ fallstudie, dessa kan ur vissa infallsvinklar vara 
problematiska då dessa sällan leder till att några generaliseringar kan göras eller att slutsatser kan 
dras utifrån de undersökta fallen. Dock passar denna metod bra för undersökningar som avser att 
på ett djupare plan studera ett ämnes komplexitet och inte enbart statistiskt mäta det (Christensen, 
Engdahl, Grääs, Haglund 2010, s.82), därför har denna metod valts till denna undersökning. 
 Antalet intervjuer som gjorts för denna undersökning är förhållandevis få, fler 
studerade fall hade kunnat öka jämförbarhet och generalisering. Dock var intervjuerna till antalet 
så många som lyckades uppnås med den kapacitet och tidsfrist som har rådit under detta arbete. 
Alla intervjuer har också av praktiska skäl ägt rum i göteborgsområdet, vilket skulle kunna bidra 
till vissa begränsningar i svarsresultaten då intervjuerna inte får så stor geografisk spridning. Om 
det har någon direkt påverkan på resultatet är dock oklart.  
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4 Empiri  
I detta kapitel redovisas det empiriska material som insamlats i under de intervjuerna som gjorts i 
samband med den här studien. Företagen och respondenternas svar redovisas separat och i 
turordning. Företagsnamn och respondenternas namn är alla fingerade då anonymisering tillämpats 
i denna undersökning.  
 

4.1 Företag 1, intervju med ”Lotta”  
”Lotta” är i grunden utbildad inom mönsterkonstruktion och sömnad och har en passion för kläder 
och textil. Hon startade därför företag för att hon ville ha ett forum för sin passion och öppnade sin 
första butik 2007 i en annan stadsdel i Göteborg, då som en enskild firma. 2014 fick hon en 
möjlighet att överta en lokal i en betydligt centralare del av staden, dit hon flyttade sin butik och 
uppgraderade i samtidigt sin verksamhet till aktiebolag. Lotta berättar också att hon inte kände 
tveksamheter inför att starta sitt första företag, och beskriver det som ett självklart val. Hon säger 
att hon var yngre och hade i detta skede en helt annan livssituation än den hon har idag. Inför starten 
av det nuvarande företaget kände hon sig mer fundersam men upplevde det som att hon skulle 
ångra sig om hon  inte tog den här chansen, när hon dessutom fick tillgång till bra lokaler. När hon 
startade det första företaget så kände hon ingen större oro över det ekonomiska eftersom hennes liv 
såg annorlunda ut, hon berättar att hon förvisso levde snålt men att det inte bekom henne något 
nämnvärt vid den här tidpunkten. Idag lever hon på ett helt annat sätt och har dessutom två barn, 
därför känner hon att oron för det ekonomiska är snarare ständigt i det nuvarande företaget, 
ekonomin spelar en mycket större roll i hennes liv. Hon tillägger också att i ju med att hennes 
företag idag är ett aktiebolag så drivs det också på en helt annan nivå än innan. Verksamheten är 
större och detta göra att det är en helt annan nivå på hennes företagande med en större ekonomisk 
tyngd än tidigare. De beslut hon tar idag kräver mer av henne och får större ekonomiska 
konsekvenser än innan. 
 Det som främst motiverar henne att driva sitt företag är att hon får vara kreativ men 
hon säger också att hon drivs av att tjäna pengar. Hon skulle gärna se sig leva gott på sitt företag 
även om hon ser det mer som en dröm. Dock vill hon kunna lyfta en ordentlig lön och känna att 
hon har råd med mer saker, ”jag blir inte mätt på bara passion” tillägger hon. Förutom att vara 
kreativ så beskriver Lotta sig som också som en säljare och en organisatör och förklarar att det är 
viktigt att man som företagare förstår vikten av att både kunna sälja sina produkter och sälja in sig 
själv, samt att man inser hur stor del av företagande som i slutändan faktiskt handlar om ekonomi. 
Annars blir det svårt att driva ett företag tillägger hon. Det är också viktigt för henne att få arbeta 
med något som hon brinner för, hon vill ha ett arbete som hon har ett intresse för och vill ha 
möjligheten att styra själv. Hennes närmsta mål är att kunna anställa en person som kan sköta 
butiken, då hade hon själv fått mer tid till andra uppgifter och producera mer. Därtill vill hon kunna 
lyfta en vettig lön. Hon drömmer även om att längre fram ha större lokaler och kunna ta fram fler 
produkter, som bland annat damjeans och underkläder. Framför allt vill hon få mer tid och bättre 
ekonomi till sjösätta fler av sina idéer eftersom hon har många sådana. Lotta säger också att hon 
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älskar att vara sin egen chef, hon vill ha fria tyglar även om det är stressigt ibland och då har hon 
bara sig själv att förlita sig på. Det är också viktigt för henne att få bestämma saker och hon berättar 
att hon vill ha kontroll så att det som görs håller måttet och uppnår hennes uppsatta vision och 
standard. 
 På frågan om hon kan leva på inkomsterna från sin verksamhet säger hon att hon vill 
svara både ja och nej på den frågan, hon klarar sina kostnader och ser att affärerna går åt rätt håll 
men vill kunna ta ut mer lön. Lotta har inget annat jobb vid sidan om sitt företag och arbetar mer 
än heltid i sin butik vilket hon ibland kan se som ett problem. Hon säger att eftersom hon har två 
barn så är det jobbigt att vara borta från dem så mycket. Det kan kännas som en ångest och en stress 
över vart hon ska lägga sin energi då företaget tar mycket tid. Hon hänvisar åter igen till att hon 
hoppas på att snart kunna anställa någon som kan sköta butiken eller åtminstone leja bort sådant 
som hon anser inte vara hennes starkaste sidor, som viss typ av administration. På samma gång 
tycker hon att allt arbete är värt det på vissa sätt eftersom hon får göra det hon tycker om och hon 
har samtidigt svårt att se sig själv göra något annat. Men omständigheterna i hennes liv gör just nu 
att hon kan tycka det är svårt att få tiden att räcka till.  
 

4.2 Företag 2, intervju med ”Pippi” 
”Pippi” driver en butik i Göteborgs centrala delar och har ett eget klädmärke som hon säljer i 
butiken tillsammans med andra kläder och accessoarer. Vad som fick henne att starta sitt företag 
berodde på olika påverkande faktorer och hon berättar att hon var sjukskriven och kunde inte ta 
vissa typer av jobb. Hon blev erbjuden starta eget-bidrag från arbetsförmedlingen och halkade efter 
ett tag in på den butik som hon idag driver, men som drevs av två andra personer från början. Det 
började med att hon hade sin ateljé i deras lokaler, men då de ville lägga ner butiken så köpte hon 
istället ut dem. Hon säger också att hon inte brukar ha så långa processer när hon väl har bestämt 
sig för något som hon vill göra, och att hon fick starta eget-bidrag var en bidragande faktor till att 
hon startade sitt företag. Vad det gällde de ekonomiska så var hon försiktig och investerade inte i 
så dyra saker till en början, hon sålde dessutom andras varor mest på kommission. Generellt så 
anser hon att det känns lite stabilare numera men att det är en osäker bransch och det händer att 
felsatsningar görs, vilket kan få konsekvenser eftersom marginalerna är små.  
 Det som motiverar Pippi mest är att hon kan jobba med ett hållbart alternativ till hur 
modevärlden är dag. Hon berättar att hon arbetar med slow fashion och brinner för hållbara 
produktionsmetoder, både ur etiska och miljömässiga aspekter. Drivkraften ligger också i att tjäna 
pengar och hon hänvisar till att hon lever på inkomsterna från företaget och att det kan vara 
motiverande i sig. Det är många gånger tanken på att få ihop sin inkomst som driver på en och får 
en att ta tag i saker och fortsätta framåt. Hon vill gärna också få arbeta med något hon brinner för 
då hon upplever det som att hon kastar bort sin tid om hon inte gör något som känns meningsfullt 
för henne själv. Hon berättar också att hon ha lätt för att bli uttråkad och gillar inte när andra talar 
om för henne vad hon ska göra. Hennes mål förändras också hela tiden men just nu ser hon mest 
fram emot att kunna ha en anställd som kan sköta butiken så att hon kan lägga mer tid på annat och 
utveckla verksamheten. Drömmen är att hon ska kunna ägna sig åt lite fler grenar än bara textil, 
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tex fotografering. Det passar henne bra att vara sin egen chef men tycker att det kan vara lite ensamt 
ibland, då är det viktigt att ha ett nätverk omkring sig som man kan bolla idéer med. Det är också 
ganska viktigt för henne att få bestämma saker själv, hon säger att inte i alla lägen men i de flesta, 
sedan måste man ta hänsyn till andra personer ibland också, tillägger hon.  
 Pippi säger att hon lever på inkomsterna från sin verksamhet och arbetar enbart med 
den men att det inte blir nog stor lön, framför allt inte när hon jämför sig med vänner i samma ålder. 
Hon försöker hålla sig till att arbeta heltid, men ibland blir det mer. Hon säger att det ändå känns 
okej, ibland blir det perioder då jobbet hopar sig men då kan det ofta kompenseras genom att det 
kommer andra perioder som är lite lugnare där man kan jobba lite mindre. 
 

4.3 Företag 3, intervju med ”Annika” 
”Annika” har sin ateljé hemmavid, hon säljer sina produkter på marknader och tar beställningar via 
sociala medier. Hon har haft verksamheten under många år som bisyssla men har nyligen registrerat 
en enskild firma för att kunna sälja via en webbshop. Det som fick henne att starta sin verksamhet 
är i grunden att hon tycker att det är riktigt roligt att pyssla och sy. Beslutet att starta företag har 
inte varit svårt, däremot så upplever hon att det kommit mycket emellan som fått det att dra ut på 
tiden. Eftersom hon har verksamheten som bisyssla upplever hon inte att hon behövt fundera över 
ekonomiska risker, och säger att om det ger vinst så är det bara roligt och om det inte går så bra så 
gör det inte så mycket. Det som motiverar henne är att hon tycker det är kul och rogivande att 
skapa, det är så motiverande när människor gillar det jag gör säger hon. Pengar ser hon som mer 
oviktigt i sammanhanget, hon gör inte det här för att tjäna pengar utan för att hon gillar det. Att 
arbeta med något hon brinner för är också viktigt säger hon, fast hon inte alltid kunnat göra det så 
är det något hon strävat efter, och med hennes företag som hon har nu så får hon möjlighet att hålla 
på med det hon gillar mest, åtminstone på deltid. Hon har inga direkta mål med sitt företag men 
drömmer om att ha en större verkstad där hon kunde ha butik också, samtidigt poängterar hon att 
hon tänker realistiskt om sin verksamhet och vet att det är ett litet företag där möjligheterna är 
något begränsade.  

Verksamheten är inget hon kan leva på och hon har ett annat arbete där hon jobbar 
cirka 75%. Eftersom hon har en anställning som tar upp mer av tiden så upplever hon inte att hon 
riktigt känner av att hon är sin egen chef, men hon gillar att inte påverkas av andra och göra saker 
helt på sina egna villkor. Att göra precis det hon själv vill, enligt hennes egna idéer och strunta i 
om folk gillar det eller inte. Hon säger också att om hon ber om råd, så får hon råd från sin 
omgivning annars gillar hon att bestämma själv. I perioder jobbar hon mycket med företaget, i ju 
med hennes andra arbete så känns det ibland som om hela hennes fritid går åt. Men blir det för 
mycket så försöker hon lägga en del av arbetet på is då hon känner att det inte får bli en alltför stor 
press. Då skulle det roliga försvinna säger hon. 
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4.4 Företag 4, intervju med ”Kajsa”  
”Kajsa” har sitt eget klädmärke och har hållit på med sömnad hela livet, tidigare har hon gått en 
kvällskurs i mönsterkonstruktion. Hon berättar att det hela började med att hon sydde mycket till 
sig själv och att det var många kompisar som gillade det hon gjorde, det var helt enkelt väldigt 
roligt med det kreativa. Hon bestämde sig för att gå ner till halvtid från sitt jobb som lärare och 
testa att driva en verksamhet. Det var också för att hon ville ha ett sätt att kunna fakturera på och 
för att ta sin verksamhet ett steg längre än att bara ha det på hobbynivå. Hon säger att hon startade 
företaget för att få göra något kreativt. När hon tog steget till at starta sitt företag upplevde hon det 
som förhållandevis oproblematiskt då hon inte till en början gick in med massa pengar i företaget. 
Eftersom hon också arbetar halvtid som lärare och har sin man att dela privata kostnader med så 
går ekonomin ihop, men hon poängterar också att hon inte kan leva enskilt på inkomsterna som 
företaget genererar. Kajsa säger att det ekonomin är en ständigt fråga då hon anser modebranschen 
som en ekonomiskt svårt bransch. Däremot växer verksamheten varje år och det blir en liten vinst 
år för år. Hon säger att man också lär sig med tiden vad som säljer och vågar därmed göra större 
satsningar. Dock önskar hon att hon kunde satsa helt på sin verksamhet. 
 Kajsa motiveras till stor del av att kunna utveckla produkter som hon tycker saknas 
på marknaden och fylla dessa luckor. Hon tycker också det är väldigt roligt med design och att få 
en överblick över skapandeprocessen. Det är också ett arbete där hon får träffa och samarbeta med 
många människor vilket hon tycker mycket om. Viktigt är också att få delta i ett sammanhang där 
hon har möjlighet att påverka medvetenheten kring klädkonsumtion, även om hon säger att det är 
komplext på sätt och vis eftersom hon själv säljer kläder och på så vis driver kunder till att 
konsumera. Dock tänker hon mycket kring hur hon kan göra produkterna så hållbara och gångbara 
så länge som möjligt så att köparna inte måste konsumera så mycket kläder. Hon drivs också av att 
företaget ska växa på sikt och att människor ska köpa hennes produkter så att hon i framtiden kan 
försörja sig helt på företaget. Kajsa ser det som väldigt viktigt att få jobba med något som hon 
brinner för, hon ser det som ett kvitto på att hon gör ett bra jobb. Jag brinner för båda mina jobb 
säger hon och tycker om kombinationen av att får arbeta med det kreativa i företaget och med 
människor i sitt jobb som lärare. Målet med verksamheten är just att växa på sikt så att hon kan 
arbeta heltid med verksamheten, men hon säger också att det kan få ta sin tid. En viktig milstolpe 
som hon redan har passerat var när hon började producera i fabrik i Borås och Estland. Ett annat 
mål är att hon ska skaffa sig fler återförsäljare och få ut sina produkter i ett bredare sammanhang. 
Hon drömmer om att fler människor ska känna till företaget och hennes produkter, därtill skulle 
hon gärna vilja anställa någon då hon säger att hon inte riktigt tror på att jobba ensam. Det blir 
roligare och bättre tillsammans med andra och jag tror utvecklingsmöjligheterna ökar då säger hon. 
På frågan om hur hon ställer sig till att vara sin egen chef svarar hon att hon tycker det är ganska 
bra att vara det och säger att hon är strukturerad av sig. Dock önskar hon ibland att hon hade en 
samarbetspartner som kunde backa upp henne i en del processer, framför allt när det kommer till 
att fatta beslut i kreativa processer. Hon säger också att det var mer viktigt för henne att själv 
bestämma allt i början men att hon idag ser det som mycket bättre att få inputs från andra, även om 
det är hon som tar de slutgiltiga besluten. Ibland kan hon dock lämna vissa beslut lite åt slumpen 
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och låta folk hon litar på ta vissa beslut åt henne. Exempelvis vad det gäller små detaljer vid 
tillverkning av hennes plagg.  
 Kajsa uppger att hon periodvis arbetar mycket med sitt företag, ibland upp till heltid, 
plus hennes andra jobb, men mestadels arbetar hon ungefär halvtid med firman. Hon säger att det 
ibland kan vara problematiskt att få ihop det med familjetiden i de perioder där hon jobbar mycket. 
Däremot ser hon det inte enbart som ett problem att arbeta mycket och menar att hon valt det här 
livet, av anledningen att hon faktiskt gillar det hon håller på med. 
 

4.5 Företag 5, intervju med ”Alfred” 
”Alfred” är grafisk designer och driver en liten butik i en av Göteborgs stadsdelar där han säljer 
kläder med tryck, inredningsdetaljer och grafiska prints. Han startade sitt företag till en början mest 
för sin egen skull då han behövde en plats för att kunna sälja sina produkter, men efter ett tag föddes 
också idén att han skulle kunna sälja andra lokala designers produkter i sin butik, dels för att få ett 
större utbud i butiken men framför allt för att stötta andra. Vidare berättar han att han egentligen 
aldrig hade tänkt att starta företag, men han trivdes inte med sitt förra jobb och i samband med en 
föräldraledighet fick han möjlighet att fundera över situationen och då föddes idén, så det var 
förhållandevis oplanerat. Därtill hade han tankar om att hålla området där butiken ligger mer 
levande och valde därför att öppna just där. Från början viste han om att det inte skulle generera 
några stora pengar men säger att han inte direkt är sådan som oroar sig över pengar, det är nog 
snarare min sambo som gör det, tillägger han. Numera vet han ungefär hur mycket han får ut av 
verksamheten i månaden, och även om det inte är några stora summor så är det ändå pengar. 
 Det som motiverar honom är fortfarande samma saker som fick honom att starta 
företaget, att kunna sälja sina egna produkter någonstans och kunna stödja andra lokala designers. 
Han har kommit till insikt med att det är viktigt för hon att få arbeta med något han brinner för och 
han har lätt för att tröttna på jobb som inte är hans grej. Han har alltid skapat och det är en stor 
drivkraft. Det finns inget bestämt slutmål med hans företag men han säger att verksamheten 
utvecklas hela tiden och att han känner in vad kunderna vill ha för att kunna sälja bättre över tid. I 
övrigt så får han små idéer hela tiden och förändrar butiken då och då. Drömmen är att folk skulle 
vallfärda till hans butik. Han tycker också det är härligt att få vara sin egen chef, däremot har han 
svårare att föreställa sig hur han skulle känna sig som chef om han hade haft anställda. Den 
situationen känner han sig mycket ovan vid säger han. 
 Alfred säger att tack vare att hans sambo jobbar så klarar han att leva på sin 
verksamhet, men utan henne så hade det varit svårare. För att få in lite extra inkomster i företaget 
så gör han också en del uppdrag inom ramen för sin verksamhet, han trycker exempelvis upp T-
shirtar för företag och liknande. Han lägger också mycket tid på sin verksamhet då han både 
bemannar butiken och behöver tid till sitt eget skapande, men mycket gör han också för att han 
tycker det är roligt. Han tillägger att det dock under vissa perioder kan kännas lite ansträngande, 
framför allt kring julen då det är många julmarknader och även större rusch i butiken.  
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4.6 Företag 6, intervju med ”Ronja” 
”Ronja” kommer från Tyskland där hon yrkesutbildat sig till lädermakare och hade från början en 
verksamhet där. Det var kärleken som tog henne till Sverige och hon säger att det var en 
nödvändighet för henne att starta eget då det knappt existerar några tjänster som lädermakare här. 
Hon berättar att hon fick starta eget-bidrag och flyttade hela verksamheten från Tyskland, hon 
tillägger att det också var ett sätt för att kunna ställa ut fakturor. Eftersom Ronja anser att det inte 
fanns något direkt alternativ så var det inte heller något svårt val att starta ett företag. När hon 
pratade med Arbetsförmedlingen om det så avrådde de henne från att starta firman, men eftersom 
hennes sambo har en bra lön så fanns det utrymme för henne att ge det ett försök. ”Fungerar det 
inte så får jag ta ställning till det då”, säger hon. Som egenföretagare så måste man leva med den 
ekonomiska risken anser hon men tillägger att hon inte hade haft företaget om hon inte hade haft 
sin sambo.  

Det som driver Ronja är hennes yrkesglädje, och hon säger att hon verkligen tycker 
om det hon gör. Hon säger att hon egentligen lika gärna hade kunnat vara anställd men att det 
knappt finns några sådana här typer av jobb. Så eftersom hon verkligen vill få jobba med det hon 
brinner för så startade hon eget. Det är också det som är både hennes främsta mål och drömmen 
med hennes verksamhet. Att kunna trivas varje dag så länge som det fungerar, och så länge det gör 
det så är hon nöjd säger hon. Hon trivs med att vara sin egen chef och känner att hon är van vid att 
kunna ta egna beslut och gå efter sina egna tankar om saker och ting. 

Utan sin sambo att dela privata kostnader med så hade hon inte kunnat leva på sitt 
företag, ändå arbetar hon mer än heltid. Hon säger att som egenföretagare med butik så måste man 
ofta arbeta fem till sex dagar i veckan, och tillägger att om man inte gillar det så borde man göra 
något annat. Hon gör ju det här för att hon trivs med det, säger hon.  

 

4.7 Företag 7, intervju med ”Ida och ”Alma” 
”Ida” och ”Alma” är båda utbildade på HDK i Göteborg driver tillsammans ett handelsbolag där 
de arbetar med att själva screentrycka tyg som sedan blir till väskor och påsar. Ida berättar att starta 
företag var ett sätt att skaffa sig själv ett jobb som formgivare, eftersom det var svårt då det ofta 
krävs mycket erfarenhet för att få anställning. Det blev mest att man skickade runt sin portfolio, 
säger hon. Det var också ett sätt att arbeta tillsammans och utveckla ett formspråk, dessutom var 
det en nödvändighet att ha ett företag för att kunna fakturera. Alma säger att de först såg sig som 
en duo och ett designkollektiv och ville ha ett gemensamt namn som de kunde kommunicera ut när 
de bland annat medverkade på mässor. Efterhand föddes också idén om att starta handelsbolaget 
som fick samma namn, men det tog ett tag att komma dit. Vidare berättar Ida att hon alltid drömt 
om att ha en egen verksamhet men att hon snarare trott att det skulle komma senare i hennes karriär 
som formgivare, men det har blivit ett sätt för dem att gå sin egna väg och stegvis jobba sig framåt. 
Alma säger att både deras egna och företagets identitet hela tiden utvecklas genom att de själva kan 
välja vad de vill göra, där utvecklingsprocessen kan få ta den tid som behövs för att resultatet ska 
bli bra. Hon ser det som att vitsen med att vara designer försvinner om processen jäktas så att 
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slutresultatet in blir så bra som det kunde ha blivit, vilket fallet ofta kan vara om man arbetar mer 
kommersiellt då tidspressen är större. Ida berättar att innan bolaget startades så pratade de mycket 
om vilken bolagsform de skulle välja och rådfrågade dessutom många människor i sin närhet, men 
när de väl startade handelsbolaget så kändes det som ett naturligt val även om det var en viss 
process att komma dit. Alma berättar också att det tog några veckor att komma fram till deras namn. 
I ju med att de är två så behöver saker och ting ofta diskuteras så att de kommer fram till 
gemensamma beslut, vilket hon säger ofta känns bra för när de kommit fram till något gemensamt 
så känner de sig väldigt trygga i det beslutet. De trivs båda bra med att arbeta tillsammans med 
någon.  
 Vad det gäller ekonomiska risker säger Alma att det kändes något obekvämt i början, 
mycket också för att det var flera som avrådde från att starta handelsbolag. De har dock gjort upp 
en plan och inte lånat några pengar, så de tar sig succesivt framåt och är försiktiga med 
investeringar. Ida säger att de gör dyrare inköp först när det finns pengar i företaget och menar att 
saker får lösa sig efter hand. Hon säger att det finns väldigt många strategier och idéer kring 
företagande vad det gäller ekonomi, marknadsföring med mera. Att sätta sig in i all denna teori 
kräver mycket tid och det är ju en utbildning i sig. ”Vi valde i stället att börja arbeta praktiskt med 
vårt företagande och lära oss saker efter hand av det som händer, både av bra och dåliga 
erfarenheter”. Alma säger också att de inte vill ge upp det som har varit en stor dröm och nu när 
de väl har startat sitt företag så får de helt enkelt leva med den ekonomiska risken eftersom 
alternativ saknas. 
 En stor drivkraft säger Alma är att få arbeta med kreativiteten och tillägger att hon 
har lätt för att bli uttråkad på andra jobb. Ida säger att hon upplever det som att de också kommer 
mycket längre på att arbeta tillsammans än vad de hade gjort om de arbetade enskilt. Det är 
motiverande att få utforska vad vi vill göra och får arbeta med våra idéer, säger hon. De båda säger 
att de gillar dynamiken med att driva företag och att det är flera olika uppgifter som ska göras. Det 
känns meningsfullt lägger Alma till och menar att de drömt om sitt eget ställe och är måna om att 
ta hand om det. Vidare säger hon att det ligger mycket i att få se sina kreativa processers framgång, 
det blir ett sorts triggande av egot som är mycket motiverande när människor gillar det jag gör, 
säger hon. På frågan om det är viktigt för dem att få arbeta med något de brinner för så svarar Alma 
”Ja! Annars hade jag inte suttit här” och förklarar att hon kom underfund med det när hon 
utbildade sig och att det är ett sätt för henne att utrycka sig vilket hon känner ett behov av. Ida 
svarar att hon känner att hon har turen att det hon brinner för också går ihop med något som hon 
kan arbeta med, hon har alltid skapat och vill ta det vidare. Båda säger också att om de hade haft 
andra heltidsjobb, och endast kunnat jobbat med verksamheten på fritiden, så hade risken varit stor 
att de inte hade orkat skapa så som de gör nu. Ida säger att det känns som att de behöver företaget 
som sammanhang för att saker ska bli gjorda, annars blir det lätt inte av när det kommer för mycket 
annat emellan. Målet är att de ska kunna livnära sig på sitt företag och tanken är att de ska kunna 
arbeta mer och mer med företaget, fler och fler dagar i veckan och framöver kunna anställa någon. 
Mest så att de kan koncentrera sig på att göra det de är bäst på. Drömmen är att de ska trycka 
metervara och kunna sälja. Därtill vill de gärna göra fler projekt som ett större gestaltningsuppdrag 
och exempelvis arbeta med offentliga lokaler i ett konceptuellt sammanhang. De tycker att det 
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känns bra att vara sina egna chefer även om de måste ta i bitar som man slipper som anställd, 
”ibland saknar jag någon att vända mig till” säger Alma. Annars känns det lyxigt att få bestämma 
allt själv säger Ida. När det kommer till att bestämma och ta beslut säger Ida att det viktigaste är att 
det blir bra, eftersom vi är två så får man ge och ta lite och det brukar jämna ut sig mellan gångerna. 
Alma säger att det också är viktigt att man inte jäktar beslut då idéerna ibland kan behöva gro lite 
grann inom man beslutar sig för vilket förslag som är det bästa. 
 Ida och Alma kan inte leva på sin verksamhet, de berättar att de återinvesterar 
inkomsterna i företaget och lyfter inte ut någon lön. De har båda arbeten vid sidan av sitt företag 
för att få sin privata inkomst. Oftast lägger de två arbetsdagar i veckan på företaget men ibland 
jobbar de mer, exempelvis inför projekt och mässor. De perioder när de jobbar mycket så känner 
de att det kan vara lite tufft mycket på grund av att de har sina andra jobb, det blir då inte alltid så 
mycket tid till att återhämta sig. På samma gång säger de att det kan vara härligt att få se sina 
projekt som de jobbat hårt för färdiga, även om det kan vara ansträngande i perioder. 
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5 Analys 
I detta kapitel följer analys av det empiriska material som samlats in under de intervjuer som gjorts 
med designande och tillverkande egenföretagare inom textilbranschen. Analysen utgår från att 
besvarade forskningsfrågor som ställdes i den här studiens inledande kapitel och drar paralleller 
till den vetenskapliga teorin i kapitel två. Den analysmodell som i kapitel två baserades på 
vetenskaplig teori, kommer i detta kapitel att användas till att visualisera resultaten i kapitel fyra. 
Då denna undersökning baseras på en fallstudie med sju studerade fall så kan ingen statistisk 
generalisering av denna yrkesgrupp göras, denna analys kan endast appliceras på de undersökta 
enheter som ingått i studien. 
 

5.1 Motiveringsfaktorer 
Det som framkommit i den här studien är att alla respondenter anser det mycket motiverande att få 
skapa och vara kreativa i sitt yrkesliv. En av respondenterna uppger att det är ett sätt att uttrycka 
sig, andra säger att de tycker skapandet är roligt och flera svarar att de alltid skapat. Detta ligger 
helt i linje med vad Albinsson (2016) säger är en mycket vanligt förekommande drivkraft inom 
kreativa näringar. Flertalet av respondenterna uppger också att de motiveras av att tjäna pengar på 
sin verksamhet, endast en respondent uppger att pengar inte alls har någon större betydelse i 
sammanhanget. Några hänvisar till att de vill kunna leva på inkomsterna från sitt företag och inte 
behöva någon annan inkomstkälla, en respondent utrycker också en vilja om att tjäna mycket 
pengar så att denne kan leva gott på dessa inkomster. Således kan det hänvisas till både Swedberg 
(2006) och Albinsson (2016) som menar att många företagare inom kreativa näringar drivs av att 
ha en inkomst stor nog att leva av, men att de också finns de som har högre vinstsyften. Detta 
faktum visar således tendenser till att motsäga Carsrud och Brännback (2011) som säger att 
ekonomiska motiv inom kreativa näringar vanligen ses som sekundära. Ett par respondenter säger 
också att de motiveras av att bidra med alternativ på marknaden, med mer fokus på hållbarhet 
avseende både material och tillverkningsmetoder. Det här skulle kunna ses som ett sätt att utveckla 
nya affärsidéer och modeller och därmed visas det på entreprenöriella inslag i deras verksamheter 
i enlighet med Henreksson och Stenkula (2016). Två stycken uppger också att de sporras av när 
människor som ser deras arbete gillar vad de gör och ger dem komplimanger för detta. Detta 
fenomen skulle kunna kopplas till det Albinsson (2016) säger, att en del människor strävar efter 
erkännandet som i förlängningen kan skapa bättre självkänsla hos individen, vilket genererar 
drivkraft. Flera respondenter nämner också en önskan om att få se sin verksamhet växa och bli 
större vilket kan indikera på entreprenöriella intentioner (Henreksson & Stenkula 2016). 
 
Genom att besvara den första forskningsfrågan ur studiens inledande kapitel kan en mer kortfattad 
summering av ovanstående analys göras. Den första frågan löd således: 
 
F1: Vad motiverar en grupp designande och tillverkande egenföretagare inom textilbranschen  

att driva sina verksamheter? 
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Att få utrymme till kreativitet och skapande inom yrkeslivet driver egenföretagarna i denna studie. 
Likaså motivet att tjäna pengar och att bidra till eller förändra marknaden. Fler motiveringsfaktorer 
är att få bekräftelse och att få se sin verksamhet växa med tiden. 

 

5.2 Motiveringsfaktorer kopplade till personliga egenskaper 
Några av respondenterna ger indikationer på att de har en drivkraft inom sig att åstadkomma eller 
bygga något eget, detta yttrar sig bland annat genom att en av respondenterna säger att det länge 
varit en dröm att starta ett eget företag, och en annan säger att denne har svårt att se sig själv göra 
något annat. Således får Shane, Locke och Collins (2003) i den här undersökningen visst belägg 
för sin teori att individer som känner behov av att bygga något eget kan vara mer benägna att starta 
företag. Flera uppger också att de har mål och visioner med sina verksamheter vilket kan kopplas 
till Carsrud och Brännbacks  (2011) teori om att strävan efter prestation är kopplat till individens 
förmåga att sätta upp mål för sig själv.  
 Utifrån respondenternas svar finns det inget belägg för att de skulle vara uppenbart 
risktagande som individer, så som Mckelvey och Zaring (2016) benämner entreprenörer. Däremot 
syns vissa tendenser till att en några av respondenterna inte känner stor oro över pengar och 
ovisshet, åtminstone inte i den grad att de skrämts bort från egenföretagande. Några känner 
ekonomisk oro men väljer att ändå vara egenföretagare. Ett par personer säger också att ovisshet 
och ekonomisk risk är något man som egenföretagare får leva med, och får därmed ses som ett 
nödvändigt ont. Detta skulle i viss mån kunna länkas till Douglas och Shepherds (2002) teori om 
att entreprenörer inte är direkt risktagande, men kan ha en högre tolerans för, eller en mer positiv 
inställning till riskfaktorer. Därför skulle dessa individer vara mer benägna till att starta företag. 
Respondenternas svar ger på samma gång också en bild av försiktighet och eftertänksamhet vad 
det gäller ekonomiskt avgörande beslut i deras verksamheter. Några uppger att de inte gör 
investeringar förrän det finns pengar att tillgå och lånar inte stora belopp, de flesta av 
respondenterna säger att de låtit sina företag växa succesivt och avancerat efterhand som 
möjligheterna utökats. Flera uppger att de av olika anledningar lockats av att driva eget företag, 
och därmed bestämt sig för att göra ett försök för att se hur det går. De ekonomiska insatserna har 
dock i de flesta fall inte varit stora i det begynnande skedet av företagsstarten. 
 Det framkommer i intervjuerna att flertalet gillar att få vara sina egna chefer och 
tycker om att själva kunna styra sitt arbete, vilket går helt i linje med Borgia och Schoenfelds 
(2005) teori om att egenföretagare ofta har en stark önskan om att få arbeta självständigt och 
oberoende av någon annan part. Några av respondenterna uppger att de vill kunna göra som de 
själva vill och vill själva ha kontrollen över deras arbetssituation så att arbetet känns givande, vilket 
kan sammanlänkas till Carsrud och Brännbacks (2011) teori om att i brist på intressanta 
arbetsplatser eller tjänster, så är en del individer benägna att skapa sina egna lukrativa 
arbetstillfällen genom att starta företag. Flera uppger också att de upplever sig som att de har lätt 
för att känna sig uttråkade av arbeta som anställda, eller att de inte trivts med det. De har därför 
dragits till att starta sitt eget företag då de känner behov av att arbeta med något som intresserar 
dem för att finna en större meningsfullhet i sina yrkesliv. Således kan kopplingar göras till Shane, 
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Locke och Collins (2003) teorier om att det finns de som har ett rent intressegrundat motiv till att 
vara företagsverksamma, men också till Baron (1998) som menar att entreprenörer och 
egenföretagare ofta har en mer känslomässig relation till sitt arbete än vad andra individer i 
allmänhet har till sina jobb. En person säger dessutom att denne ser det som ett kvitto på att arbetet 
blir väl utfört när det finns ett verkligt engagemang för uppgiften. Det är också flera av 
respondenterna som uppger att de har andra jobb vid sidan av sitt företag för att få in nödvändiga 
inkomster, de är dock glada att kunna lösa situationen på det sättet så att de åtminstone på deltid 
kan få arbeta med det som de brinner för. Således får Albinsson (2016) belägg för sin teori att 
kreativa näringar kan vara svårt att enskilt livnära sig på. Denna teori styrks ytterligare av att nästan 
alla respondenter uppger att de inte kan leva på inkomsterna från enbart företaget, och de som inte 
har ett arbete vid sidan av hänvisar ofta till att det finns en levnadspartner som de delar sina privata 
kostnader med, utan partnern hade det blivit betydligt tuffare att få ekonomin att gå ihop.  

De flesta av respondenterna uppger också att de arbetar mycket i sina företag och 
periodvis överskrider antalet arbetade timmar det som normalt brukar ses som heltidsarbete, 
antingen i enbart firman eller i firman inklusive de arbetade timmar som görs i jobbet vid sidan av. 
Flera anger att de stundtals kan känna sig stressade och ibland önskar att de kunde arbeta lite mindre 
än vad de gör. Några säger att de känner att den stora arbetsinsatsen på sätt och vis är värt besväret 
eftersom de får hålla på med det som de tycker om. En säger att som egenföretagare så får man 
acceptera att arbeta mycket, annars borde man inte välja den yrkesbanan.  Detta ger delvis belägg 
för Douglas och Shepherds (2002) teori som säger att en del företagare kan ha en högre tolerans 
för hårt arbete eftersom deras arbetsinsats i förlängningen gynnar dem själva och verksamheten. 
På samma gång får också Andersson (2007) visst belägg för att hög arbetsbelastning kan leda till 
ohälsosamma stressnivåer eftersom egenföretagare ofta har begränsad möjlighet att ta ledigt eller 
sjukskriva sig. Andersson (2007) säger också att egenföretagare trots allt ändå känner sig nöjdare 
med livet i helhet och mer tillfredsställda med tillvaron än vad många anställda gör. Detta fenomen 
skulle kunna bekräftas för några av fallen i undersökningen som anger att de valt att vara 
egenföretagare för att de tycker om det och att de blivit en livsstil för dem.  
 
En mer kortfattad summering av ovanstående analys kan göras genom att besvara den andra 
forskningsfrågan från studiens inledande kapitel. Frågan löd följandevis:  
 
F2: Hur väl matchar företagarnas personliga egenskaper, ur motivationssynpunkt,  
      med de som tillskrivs dem inom entreprenörskapsforskningen? 
De undersökta fallens personliga egenskaper som kan kopplas ihop med förmågan att motiveras 
till att driva företag stämmer helt eller delvis på vissa punkter men inte på alla. Av resultaten i 
undersökningen framkommer vissa belägg för att behovet av att åstadkomma något kan generera 
motivation till att starta företag. Påståendet att egenföretagare och entreprenörer är risktagande kan 
inte bekräftas i denna undersökning, dock finns tendenser som visar på att några individer i studien 
har en möjligt positivare inställning till ekonomisk risk och ovisshet. Tendenser till att känna behov 
av frihet och att själv kunna ha makt över sin arbetssituation kan bekräftas i flera av fallen, likaså 
upplever de flesta att det är viktigt för dem att få arbeta med något de brinner för, självständighet 
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och passion är därmed faktorer som spelar roll för incitamenten. Resultaten ger delvis belägg för 
att de undersökta fallen har en positivare inställning till arbetsbelastning, men då endast i avseende 
att egenföretagaren själv gynnas av denna arbetsinsats.   
 

5.3 Resultatmodell 
För att visualisera de resultat som den här studien har kommit fram till så används en modifierad 
version av Fig.1(se kap. 2). Denna figur avser visa på de motivationsfaktorer som framkommit som 
de viktigaste för de egenföretagare som medverkat i denna studie. Storleken på ”mynten” avser 
visa hur betydande faktorn är, ju större mynt desto större betydelse har faktorn för motivationen. 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 2, Resultatmodell 
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5.4 Miljöaspekter 
Avseende miljöaspekter i denna studie, är dessa mer svårdefinierade. Bedömningen är att 
ekosystem inte bör påverkas, varken negativt eller positivt av den här studien, eftersom 
undersökningsämnet snarare handlar om psykologiska faktorer som motiverar egenföretagare. 
Möjligen skulle resultaten av denna undersökning kunna ha en viss betydelse för arbetsmiljön, då 
den studien ämnat skapa en större förståelse för vad som påverkar individer inom egenföretagande 
och vad som motiverar dem. Dock är bedömningen att påverkan är liten, både på lång ock kort sikt. 
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6 Slutsats 
Eftersom detta är en fallstudie kan inga direkta slutsatser dras eller några statistiska 
generaliseringar göras, dock leder den här undersökningen till en arbetshypotes (Christensen, 
Engdahl, Grääs, Haglund 2010, s.74) kring vilka faktorer som kan ligga bakom designande och 
tillverkande egenföretagares förmåga att motiveras till att driva företag.  

Den här studien har kommit fram till att de medverkande egenföretagarna motiveras 
starkt av få vara kreativa och skapande i sin yrkesroll, likaså av att få arbeta självständigt och med 
sina egna idéer. De motiveras också av att tjäna pengar så att de kan få en större inkomst och för 
att verksamheten ska kunna växa och utvecklas. Vidare är motiverande faktorer också bekräftelse 
och framgång, samt visionen om att bygga upp någonting eget. De medverkande anser också att 
betydelsen av att få arbeta med något de brinner för är mycket stor, detta för att skapa en större 
upplevd meningsfullhet i arbetslivet.  
 Vad som i övrigt också framkom är att respondenterna inte kan antas vara några 
risktagande individer, snarare hanteras ekonomiska beslut med eftertänksamhet och försiktighet. 
Utefter det som framkommit i intervjuerna kan ytterligare ett antagande göras, att incitamenten för 
egenföretagande kan stärkas av att individen har en viss trygghet i att det finns en livspartner som 
arbetar, och således dras det in mer pengar till hushållskassan. Om man inte har en partner att dela 
kostnader med så kan det finnas en större nödvändighet i att ha ett annat jobb vid sidan av sin 
verksamhet. 
 
Syftet med denna studie löd följandevis: ”Att genom en fallstudie få en större förståelse för vilka 
incitament en grupp designande och tillverkande egenföretagare inom textilbranschen har, vilka 
motiverar dem att driva sina verksamheter.” Bedömningen är att detta syfte har uppnåtts utifrån 
perspektivet att det genererats en större insikt om vad som motiverar de egenföretagare som 
medverkat i studien till att driva sina verksamheter. Fullt medvetandes om att resultaten inte kan 
generaliseras och endast kan appliceras på de egenföretagare som medverkat i studien, så kan 
resultaten ses som en fingervisning på vad som skulle kunna ligga bakom entreprenörers och 
egenföretagares motiv och incitament till att driva företag i denna bransch.   
   Resultatet som denna undersökning genererat kan vara till nytta för textilbranschen 
på det sätt att medvetenheten kan ökas kring vad som vad som kan ligga bakom drivkraften till att 
starta ett eget företag. För vetenskapen och framför allt för entreprenörskapsforskning som inriktar 
sig på kreativa näringar, kan resultaten vara nyttiga som ytterligare exempel på motiverande 
faktorer hämtat från verkliga fall inom denna näringskategori. Det kan tänkas att denna studie har 
en ringa betydelse för allmänheten, men om särintresset finns för ämnet kan rapporten förefalla 
läsvärd för den intresserade.    
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7 Förslag på vidare forskning 
Denna studie kan genom sina få undersökningsenheter förefalla endast ha ”skrapat på ytan” i det 
undersökta ämnet. För att få djupare förståelse för vad som ligger bakom motivation till att driva 
företag i kreativa näringar och textilbranschen så behöver fler studier göras. Exempelvis större och 
mer omfattande undersökningar där fler respondenter svarar i mer djupgående intervjuer. Det 
skulle också kunna göras fler jämförande studier, där egenföretagare inom olika branscher jämförs 
med varann för att se om det finns några skillnader mellan dem. En aspekt som framkommit under 
arbetats gång och i intervjuer är att det finns en till synes felaktig bild av att kreativa individer inte 
bryr sig om pengar, och att deras arbete enbart ”är för konstens skull”. Det vore intressant att vidare 
undersöka varför det har blivit så och hur verkligheten faktiskt ser ut avseende den aspekten. Flera 
av respondenterna i denna studie har också uppgett att de vill erbjuda mer hållbara 
produktalternativ på marknaden och på sikt förändra denna genom att producera nära, småskaligt 
och miljömedvetet. En närmare undersökning skulle kunna göras för att se hur marknaden tar emot 
dessa produkter, och hur villiga kunder på marknaden är till att ändra sina konsumtionsmönster.       
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Bilagor  
 
Bilaga 1, Intervjufrågor 
 
1 .Vad fick dig att starta företag? 
 
2. Var det ett enkelt val att starta företaget eller var det en process som tog längre tid? 
 
3. Hur såg du på de ekonomiska risker som det kan innebära att ha eget företag innan du startade 
det? 
 
4. Hur känner du för dessa risker nu? 
 
5. Vad motiverar dig att driva din verksamhet? 
 
6. Är det viktigt för dig att få arbeta med något du brinner för? 
 
7. Har du ett bestämt mål med din verksamhet? 
 
8. Har du någon dröm för ditt företag? 
 
9. Kan du leva på inkomsterna från ditt företag? 
 
10. Har du ett annat arbete vid sidan om din verksamhet? 
 
11. Hur känner du inför att vara din egen chef?  
 
12. Är det viktigt för dig att få bestämma allt själv? 
 
13. Lägger du mycket tid på ditt företag? 
 
14. När du jobbar mycket, upplever du det som ett problem?  	  
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