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Varför vill man bli egenföretagare? 

Egenföretagares upplevelser av arbetstillfredsställelse och motivation  

Lillemor Kabuye 

Lilly Loi 

 
Att vara egenföretagare är en anställningsform som blir allt vanligare och 
genom att skapa en förståelse för varför denna anställningsform växer ökar 
även kunskapen om egenföretagarnas drivkraft och trivsel. Motivation har 
en nära koppling till arbetstillfredsställelse och är en viktig del i 
egenföretagarnas vardag.  Studiens syfte var att skapa en förståelse om vad 
som påverkar egenföretagarnas arbetstillfredsställelse och även att ta reda på 
betydelsefulla motivationsfaktorer. Denna kvalitativa undersökning är 
baserad på intervjuer av 15 egenföretagare. Resultatet visade att en god 
arbetsmiljö, utmaningar och självständighet har en positiv påverkan på 
arbetstillfredsställelsen medan en hög arbetsbelastning påverkade 
arbetstillfredsställelsen negativt. Variation och skapande i arbetet, 
erkännande och utveckling visade sig vara bland de starkaste 
motivationsfaktorerna för att egenföretagare skulle fortsätta driva sitt 
företag.  
 
Keywords: job satisfaction, motivation, entrepreneurial, self-employment, 
well-being. 

 
 

Inledning 

 
Att starta ett eget företag är i dagsläget aktuellt när det är lågkonjunktur och politikerna gör 
sitt yttersta för att lyfta fram och uppmärksamma denna anställningsform. Tidigare forskning 
har gjorts inom områdena arbetstillfredsställelse och motivation och ibland även forskning 
inom dessa två områden samtidigt för att studera vilka faktorer som påverkar dessa områden. 
Inom forskningsområdet arbetstillfredsställelse har en del studier tittat på arbetsmiljön och 
studerat olika faktorer i omgivningen som kan påverka arbetstillfredsställelse positivt och 
negativt. Forskare har även studerat koppling mellan arbetstillfredsställelse och 
självständighet där de har tittat närmare på varför självständighet är viktigt för egenföretagare 
och varför de föredrar det. Tidigare forskning inom området motivation har tittat på faktorer 
som motiverar egenföretagare att driva sina egna företag. Vanliga förekommande faktorer 
som har kopplats ihop med motivationsstudier har varit flexibilitet, pengar och utveckling. 
Denna studie avser att komplettera tidigare forskning genom att studera vad som främjar 
respektive hämmar arbetstillfredsställelse och vilka motivationsfaktorer som är mest 
betydelsefulla för egenföretagare. 
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Vad främjar arbetstillfredsställelse?  

Arbetstillfredsställelse syftar till en uppsättning känslor som individen känner gentemot sitt 
arbete.  En individ med en hög nivå av arbetstillfredsställelse innehar positiva känslor 
gentemot sitt arbete medan negativa känslor gentemot sitt arbete innehas av individer som inte 
är arbetstillfredsställda (Robbins, 2005). Lockes definition på arbetstillfredsställelse är 
“pleasurable emotional state resulting from the appraisal of one´s job as achieving or 
facilitating one´s job values. Job dissatisfaction is the unpleasurable emotional state resulting 
from the appraisal of one´s job as frustrating or blocking the attainment of one´s values” 
(hämtat från Weiss, 2002, s. 3). Innebörden av arbetstillfredsställelse är ”skillnaden mellan 
den mängd belöning (i vidaste betydelse) en arbetstagare uppnår och den mängd belöning som 
vederbörande menar att individen borde få” (Kaufmann & Kaufmann, 2005, s. 34). Vad som 
menas med belöning är att det oftast handlar om hur självständigt och flexibelt individen kan 
anpassa sig till sitt arbete, hur intressant individens arbete är och hur bra de sociala 
relationerna är (Kaufmann & Kaufmann, 2005).  
 

   Belöning och gruppdynamik. Det finns många olika faktorer som kan påverka en individs 
trivsel i arbetet. En sådan faktor är upplevelsen av belöning för ens ansträngningar där lön och 
extraförmåner anses vara en form av belöning som individer kan få. Kuratko, Hornsby och 
Bishop (2005) utförde en kvalitativ studie där 523 chefer i USA deltog. Deras syfte var att 
undersöka vad som skapar en företagsmiljö, belysa varför ett företag existerar och hur 
kundansvariga uppfattar arbetstillfredsställelse. Forskningens resultat tyder på att belöning 
leder till högre upplevd arbetstillfredsställelse som i sin tur ökar antalet uppgifter som 
entreprenörerna tar på sig. Entreprenörernas specifika ökning sker i antalet förslag på nya 
idéer som genomförts. Resultatet visade att det är viktigt att ge positiva belöningar och positiv 
feedback i arbetet för att öka chefers arbetstillfredsställelse.   
   Förutom konkreta prestationsbelöningar var social gemenskap en viktig trivselfaktor som de 
flesta individer vill vara delaktiga i. En av de socialt betydelsefulla faktorer som främjade 
arbetstillfredsställelsen på arbetsplatsen var kamratandan enligt Englund, Sandberg och 
Sundström (2004). I enkätundersökningen gjord av Lee och Brand (2005) undersöktes 
relationer mellan arbetstillfredställelse, distraherande omständigheter, flexibilitet på 
arbetsplatsen, individens kontroll över arbetsplatsen, gruppdynamik, att arbeta ensam och 
arbetsprestation på fem olika organisationer. Forskarna kom fram till att gruppdynamik, det 
vill säga samspel mellan människor, hade en stor betydelse för märkbara prestationer när det 
gäller arbetstillfredsställelse (Lee & Brand, 2005).  
   Fenwick (2006) utförde en kvalitativ undersökning i Kanada med 31 deltagare som bedriver 
portfolioarbete i olika yrkesgrupper. Syftet med studien var dels att utforska portfolioarbete, 
som är en ny arbetsform hos flexibla egenföretagare och dels att utifrån företagarnas 
erfarenheter undersöka utmaningar och fördelar med portfolioarbetet. Det visade sig att de 
flesta portfolioarbetare njöt av den kreativa friheten att bestämma över sin egen miljö och 
arbetsprocess. Portfolioarbetare har en direkt och personlig relation med individen eller den 
organisationen som eftersöker deras service och portfolioarbetarna njöt av att bygga upp 
relationer. Portfolioföretagare anstränger sig för att tillgodose kundens önskan och att se till 
att kunden är nöjd eftersom det är viktigt för ryktet och kommande kontakter. Mycket arbete 
ligger bakom skapandet av dessa relationer men det genererar också en djup känsla av 
personlig tillfredsställelse. 
 

   Personlig känsla. En välfungerande arbetsplats skapas enligt Angelöw (2002) genom att ha 
ett arbete som är hälsosamt och ger en arbetsglädje. Det är viktigt att ett arbete är meningsfullt 
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och att ett gott samvete medföljer av det jobb som utförs samt att det finns en chans till att 
utvecklas både personligt och yrkesmässigt. Att vara nöjd med sina arbetsuppgifter och att ha 
chansen att påverka dem är några faktorer som bidrar till välbefinnande. I en studie gjord av 
Wells (2000) undersöktes 338 anställda på 20 kontor och sedan ytterligare 23 deltagare som 
blev intervjuade och fick sina arbetsplatser observerade. I undersökningen visade det sig att 
över hälften av de anställda som deltog i studien dekorerade sin arbetsyta så att det blev mer 
personligt. Detta gjordes av en rad olika anledningar: att skapa en känsla på sin arbetsplats 
som visade att arbetsplatsen tillhör en själv, att visa sin status inom företaget eller helt enkelt 
för att alla andra gjorde det. Undersökningen visade att de som gjorde sin arbetsplats mer 
personlig trivdes mer i den fysiska arbetsmiljön, vilket stöds av andra resultat som antyder att 
om individen är tillfredställd med den fysiska arbetsmiljön så påverkas 
arbetstillfredsställelsen positivt. Resultatet i Wells (2000) undersökning visade även att 
företag som tillät de anställda att göra sin arbetsplats personlig hade en mer positiv stämning 
på företaget generellt, socialt och i moralisk bemärkelse vilket har ett stort inflytande på 
arbetarnas välbefinnande. 
 

   Arbetsmiljö: fysisk omgivning och relationer. Arbetsmiljön är viktig för individerna 
eftersom de vill vara bekväma när de utför sitt jobb (Robbins, 2005). Att den fysiska 
omgivningen är trygg, säker, ren och bekväm är faktorer som individer föredrar, om dessa inte 
finns så kan det distrahera arbetet. Veitch, Charles, Farley och Newsham (2007) genomförde 
en enkätundersökning på 799 anställda i fem stora städer inom den offentliga och den privata 
sektorn som handlade om olika faktorer som påverkar arbetstillfredsställelse. De kom fram till 
att tillfredställelse i hög grad hängde ihop med hur belysningen var på arbetsplatsen och att de 
anställda som var mer tillfredsställda med sitt jobb var just tillfredsställda med miljön runt 
omkring sig. 
   Enligt Angelöw (2002) gäller det att arbeta med framgångsfaktorer för att skapa en bättre 
arbetsmiljö. Kompetensutveckling är en faktor som bidrar till framgång och detta går att satsa 
på genom exempelvis arbetsrotation eller att skapa ett nätverk där nya idéer tas fram 
(Angelöw, 2002). Det är även ett måste med att försöka förbättra arbetsmiljön kontinuerligt 
menar Robbins (2005). Individer föredrar jobb där det finns frihet, där individer får feedback 
på hur väl arbetet utförs och där individerna har möjligheten att använda sig av sina kunskaper 
och färdigheter i olika uppgifter (Robbins, 2005). 
   I en kvantitativ undersökning av Parasuraman och Simmers (2001) studerades vilken roll 
arbete och familjen spelar i konflikter och vilka uttryck dessa konfliktfaktorer kan ta gällande 
psykologiskt välbefinnande bland organisatoriskt anställda och egenföretagare. Studien 
baserades på 386 universitetsstudenter från USA som antingen var anställda på företag eller 
drev sina egna företag och arbetade minst 20 timmar per vecka samt ingick i en 
kärleksrelation. Resultatet från studien visade att egenföretagare hade högre självständighet, 
ett mer flexibelt schema och högre nivåer av engagemang i sina arbeten än de som var 
anställda på ett företag. Resultatet visade dessutom att även om egenföretagare hade högre 
nivåer av konflikter inom familj så upplevde de en högre arbetstillfredsställelse, men på 
bekostnad av lägre tillfredsställelse med familjen, jämfört med företagsanställda. Ytterligare 
två undersökningar utfördes där den ena (Andersson, 2007) utfördes i Sverige under 2 år där 
syftet var att ta reda på om välbefinnandet var större bland egenföretagare än löntagare. I den 
andra undersökningen (Clark, Colombier & Masclet, 2008) var syftet att testa om 
egenföretagare i England och Frankrike generellt var mer tillfredsställda än anställda på 
företaget. Båda studierna kom fram till att egenföretagare var mer tillfredsställda med sitt 
arbete än anställda. Den ena undersökningen (Andersson, 2007) visade att egenföretagare kan 
njuta mer av sin frihet, av att vara oberoende och inte behöva vara en del av en hierarki. 
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Egenföretagare har också en mer positiv inställning till arbetet än anställda och detta trots att 
egenföretagare har lägre inkomster och arbetar i genomsnitt 10 timmar mer per vecka. Det 
enda riktigt kraftfulla som visade sig i resultatet var att vara egenföretagare ökade trivseln i 
arbetet. I den andra undersökningen (Clark et al., 2008) kom man fram till att egenföretagare 
var mer tillfredsställda än anställda med både arbetsförhållande och lön medan anställda var 
mer tillfredsställda än egenföretagare när det gällde anställningstrygghet. 
   Hundley (2001) gjorde en kvantitativ studie där han analyserade spridningseffekter mellan 
arbetet och hemmet, inkomst och jobbattityder hos 2967 personer som var fördelade på 
organisatoriskt anställda och egenföretagare i USA. Studien visade att både män och kvinnor 
som var egenföretagare arbetade mer intensivt på marknaden och i arbete relaterat till 
hemmiljön. Manliga egenföretagare arbetade flest timmar per vecka på marknaden medan 
kvinnliga egenföretagare arbetade minst timmar per vecka. Studien visade även att kvinnliga 
egenföretagare som har barn i förskolan är förknippade med färre arbetstimmar. 
   Ett positivt arbetsklimat bildas genom att ha ett välfungerande samarbete, satsa på att 
utveckla arbetsgrupper och att alla berörda självklart skapar arbetsglädje enligt Angelöw 
(2002). Med dessa faktorer främjas arbetstillfredsställelsen, engagemanget och 
prestationsförmågan i arbetet. 
 

 

Vad är hämmande för arbetstillfredsställelse? 
 
Englund et al. (2004) nämnde tidigare att gemenskap kunde bidra till en högre 
arbetstillfredsställelse men det fanns en del individer som känner välbehag med att arbeta 
ensam, utan att ha någon eller känna behov av att behöva gemenskap. Att driva eget företag är 
en anställningsform som inte passar alla individer. En studie gjord av Kim, Sharpe och Kim 
(2002) hos arbetstagare i ett koreanskt företag undersöktes egenskaper som bidragit till viljan 
att lämna egenföretagande. Resultatet från 713 tidigare egenföretagare visade att de faktorer 
som avgjorde att egenföretagare lämnade sitt arbete som egenföretagare påverkades av 
inkomsten men även andra viktiga skäl såsom hälsa och personlighet bidrog till att de 
lämnade sitt arbete. 
 

   Ergonomi. I den tidigare nämnda studien om portfolioarbetare utförd av Fenwick (2006) 
som är en ny form av flexibla egenföretagare visade resultatet att de inte enbart kände 
tillfredsställelse utan även ångest och stress som kunde genereras från två olika aspekter av 
portfolioarbetet, nämligen hur arbetsuppgifterna var utformade och kundrelationer. För att en 
arbetsplats ska vara så ergonomisk som möjligt så bör den ansvariga enligt Englund et al. 
(2004) fundera på att individer inte fungerar på samma sätt. Det vill säga att individer 
exempelvis var olika snabba, tåliga, stora, starka och ihärdiga. Arbetsutrymme, arbetstyngd, 
rörelsemönster och arbetsställning är de olika ergonomiska omständigheterna som har verkan 
på individen. Ur det ergonomiska synsättet är det problematiskt att skapa en arbetsplats inom 
vissa yrkesområden som är i balans med individens behov och villkor (Englund et al., 2004). 
 

   Utmaningar och stress. Det är viktigt att ett jobb innehåller måttligt med utmaningar, för 
mycket utmaningar kan leda till frustration och individen kan uppleva misslyckande medan 
för lite utmaning kan leda till att individen blir uttråkad. Finns det däremot lagom med 
utmaningar så kommer de flesta individer uppleva tillfredsställelse (Robbins, 2005). 
Lamberts, Hogans och Griffins (2007) studie tittade närmare på stress, arbetstillfredsställelse 
och organisationens engagemang hos 450 anställda. Undersökningen visade att upplevd 
överbelastning i ens arbetsroll visade sig ha den största effekten på arbetsstress vilket i sin tur 
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visade att stress från arbetet hade ett negativt inflytande på arbetstillfredsställelse. Denna 
studie visade även att anställda med en högskoleexamen var mer arbetstillfredsställda än 
anställda utan högskoleexamen (Lambert et al., 2007).  
   Enligt Angelöw (2002) är det viktigt att medarbetarna inte har en för hög arbetsbelastning 
eftersom det är en av dem faktorerna som bidrog till stress vilket leder till en hög 
sjukfrånvaro. För att skapa rätt mängd av arbetsbelastning så finns det olika faktorer som bör 
tittas på såsom balansen mellan en individs arbete och fritid samt mängden arbetstimmar. Det 
är även viktigt att begränsa övertidsarbete, underlätta för avlastning från krävande 
arbetsuppgifter och dylikt (Angelöw, 2002).  
 
 
Motivation 

Begreppet motivation handlar om vilka drivkrafter som får individer att agera (Kaufmann & 
Kaufmann, 2005). En tvåfaktorteori av motivation utvecklades av psykologen Frederick 
Herzberg (Robbins, 2005) som menade att individens relation till sitt arbete är grundläggande 
och att attityden som individen har mot arbetet kan manifesteras i både misslyckande och 
framgång (Robbins, 2005). Herzberg menar att faktorer som leder till vantrivsel och faktorer 
som leder till trivsel inte är desamma. Det är viktigt att skilja mellan motivationsfaktorer och 
hygienfaktorer; trivsel skapas när motivationsfaktorer finns men de orsakar inte vantrivsel när 
de inte finns (Abrahamsson & Andersen, 2005). Motivationsfaktorer består av prestationer, 
erkännande, själva arbetet i sig, ansvar, befordran och tillväxt av företaget. Hygienfaktorer 
består av hur organisationen fungerar, hur ledaren fungerar, arbetsförhållanden, förhållanden 
mellan personer, ekonomisk ersättning, status, trygghet och privatliv (Abrahamsson & 
Andersen, 2005). Herzberg menar att det är en inre drivkraft som ligger bakom det som får 
oss att utföra saker och får oss att vilja göra det (Abrahamsson & Andersen, 2005). Herzbergs 
teori har fått möta en del kritik särskilt angående lön. Lön är en av faktorerna som det 
debatterats om det är en faktor som påverkar motivationen eller inte. Kritik har riktats mot att 
Herzberg i linje med många andra behovsteorier antar att alla individer är lika istället för att ta 
hänsyn till att det kan finnas individuella skillnader. Att individer har lätt att koppla det 
obehag som upplevs på arbetet till saker som tillhör det som är utanför arbetssituationen och 
vad som uppfattas som motivationsfaktorer och hygienfaktorer är ytterligare exempel på kritik 
(Abrahamsson & Andersen, 2005). 
   Furnham, Petrides, Jackson och Cotter (2002) utförde en studie baserad på Hertzbergs 
tvåfaktorteori. I en av dessa studier undersöktes 250 arbetssökande där Furnham et al. (2002) 
ville värdera hur olika faktorer bidrog till deras trivsel. Resultatet visade att individer som 
hade ett högt resultat på social önskvärdhet tenderade att visa höga värden på både 
hygienfaktorn (relationer, lön, den fysiska arbetsplatsen, fördelar) och motivationfaktorn 
(ansvar, befordran och vad individen kan åstadkomma).  
 
 
Valet att starta eget. 

 
   Vilka typer av individer startar eget? En del forskning har gjorts för att belysa varför 
individer väljer att bli egenföretagare. Bennett och Dann (2000) utförde en kvantitativ studie 
där 197 egenföretagare från Australien deltog.  Studiens syfte var att kartlägga kvinnliga 
entreprenörer från Australien för att se i vilken utsträckning kvinnornas beteenden och 
egenskaper återspeglar resultat från tidigare studier. Resultatet visade att individerna i denna 
studie främst motiverades av inre behov såsom självständighet, utveckling, behov av 
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tillfredsställelse och välbefinnande. Resultatet visade även att de främsta motivationsfaktorer 
för att starta eget företag var att kunna vara sin egen chef, ett behov av självständighet, trivsel 
och ekonomisk vinning. Ytterligare en undersökning, denna gång en kvalitativ på 12 
entreprenörer genomfördes av Marcketti, Niehm och Fuloria (2006) i USA i syftet att studera 
livsstilsföretagande, det vill säga individer som äger och driver företag som ligger nära deras 
personliga värderingar, intressen och passioner. De kom fram till att främsta anledningen till 
att individer startar företag var för att möta de personliga behoven av kreativitet. Resultatet 
visade även att när entreprenörerna hade nått en viss nivå av framgång så förstärktes deras 
välbefinnande. Enligt Englund et al. (2004) är frihet och kontroll viktigt för individen och 
maktkontroll uppifrån anses vara ett dåligt sätt att kontrollera sina anställda. För att öka 
motivationen hos de anställda på arbetsplatsen så krävs det ansvar, planering och styrning av 
sitt arbete och att de anställda själva kan styra sin arbetstakt.  
   Walker och Webster (2007) gjorde både en kvantitativ och kvalitativ studie av 
småföretagare baserade på 270 enkäter från både män och kvinnor i Australien och ca 15 
djupintervjuer utfördes för att kontrollera de empiriska resultaten. Studien handlade om att 
undersöka vilken betydelse ålder och kön hade för att starta företag. Studien visade att 
egenföretagande för både äldre män och kvinnor var snarare ett reaktivt än ett proaktivt beslut 
och att kvinnor var mindre villiga att aktivt söka egenföretagande som anställningsform. 
Studien kom fram till att äldre kvinnor är mycket mindre benägna än yngre kvinnor och äldre 
eller yngre män att ange att de startade sina företag eftersom de ville vara sin egen chef. Unga 
kvinnor anger fortfarande att de startar egna företag på grund av behovet av flexibla 
arbetsuppgifter som delvis beror på att de har ett behov att balansera arbetet och familjelivet 
(Walker & Webster, 2007). 
 
   Egenföretagarnas drivkrafter. Det finns många anledningar till varför individer väljer att 
arbeta. Arbete bidrar med aktivitet, en inkomst, stimulans, självtillfredsställelse, 
självförverkligande och sociala kontakter (Furnham, 2006). Men vilka drivkrafter finns hos 
entreprenörer? 

   En kvantitativ studie gjordes för att ta reda på motivationens betydelse för prestation hos 
företagare och chefer (Stewart & Roth, 2007). 3272 personer deltog från bland annat USA, 
Sverige, Ryssland, Irland och Indien. Resultaten visade att motivation i högre grad var 
kopplad till prestation hos egenföretagare än chefer och att denna skillnad påverkades av 
entreprenörernas mål som är mer risktagande. Studien visade även att sambandet mellan 
motivation och prestation överensstämde med kraven på entreprenörens roll, då det lockar 
mer prestationsmotiverade individer. Detta hängde ihop med möjligheten för individerna att 
uppnå tillfredställelse i en vänlig miljö på företag där ett sammanhang finns som ger en 
utmaning, självständighet och flexibilitet för att nå insikt. Entreprenörer hindras mindre av 
styrda system och strukturer.  
   I en annan undersökning gjord av Apospori, Papalexandris och Galanaki (2005) där 
resultatet handlade om motivation kopplat till prestation deltog 47 framgångsrika 
egenföretagare. Den kvalitativa studien syftade till att lyfta fram en motiverande profil hos 
entreprenörer jämfört med professionella VD: ar i Grekland. Resultatet visade att 
entreprenörer skiljde sig från annat yrkesfolk när det gäller motivation kopplat till prestation 
och motivation kopplat till makt. Entreprenörer visade sig vara mer motiverade av prestation 
och detta var dessutom anslutet till att makt var en motivationsfaktor medan för 
företagsanställda var ansvar den starkaste faktorn som var länkad till att man motiverades av 
makt.                  
   Självständighet har visat sig vara en betydelsefull faktor för egenföretagare. Prottas (2008) 
gjorde en kvantitativ undersökning på 25974 personer i USA och i Europa. Undersökningen 
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gick ut på att ta reda på om sambanden mellan upplevd självständighet på jobbet och attityder 
var starkare bland egenföretagare än anställda. Deltagarna kategoriserades till: ägare till 
företag som anställer andra, fristående entreprenörer och anställda. Resultaten över båda 
kontinenter visade att båda typerna av egenföretagare hade mer självständighet i arbetet än 
anställda. 
   I en kvantitativ studie i 23 Rumänska organisationer utförd av Analoui (2000) ville 
forskaren få en bättre förståelse för högre chefers motivation för bättre prestation och 
effektivitet i arbetet. Det som hamnade högst upp på listan var psykologiska faktorer såsom 
erkännande och uppskattning men också ekonomisk stimulans (pengar och lön). De främst 
motiverande drivkrafterna bakom högre chefers attityder till ökad effektivitet tycks vara 
ansvar, typ av arbete, uppskattning, erkännande och behovet av prestation. I den offentliga 
sektorn där de högsta cheferna befann sig hittades alla svårigheter som visade sig vara 
hygieniska faktorer såsom låga löner, sämre arbetsvillkor, långa arbetsdagar, för mycket 
ansvar utan befogenheter och en medvetenhet om sitt värde (Analoui, 2000). 
   Angelöw (2002) menade att det ibland krävs förändringar inom organisationen för att kunna 
uppnå den eftersträvade hälsosamma arbetsplatsen och för att medarbetarna ska känna sig 
motiverade. Detta förutsätter dock att medarbetarna är delaktiga i förändringsprocessen. En 
förändringsprocess handlar inte om att avskaffa det gamla och ta in det nya utan det handlar 
om att bygga vidare på de faktorer som fungerar bra på företaget för att lyckas skapa 
arbetstillfredsställelse (Angelöw, 2002). 
   Vad som krävs för att en individ ska bli motiverad kan variera från person till person. 
Wallgren och Johansson Hanse (2006) gjorde en kvantitativ studie för att testa en strukturell 
modell av förhållandet mellan arbetet och upplevd stress. En grupp av 167 IT-konsulter i 
Sverige deltog i studien. Det visade sig att jobbefterfrågan och kontroll är de två viktigaste 
faktorerna för framväxten av upplevd stress bland IT-konsulter. För att exempelvis motivera 
en IT-konsult måste ett arbete vara utmanande och ha utrymme för berikning. 
   Ett behov som inte tillfredsställs skapar spänning som i sin tur stimulerar individens 
drivkrafter (Robbins, 2005). Drivkrafterna leder till att hitta specifika mål som kommer att 
tillfredställa behovet och reducera spänningen. Individer som är motiverade befinner sig i en 
spänningsfas och för att individerna ska kunna reducera spänningen så engagerar de sig i 
aktiviteter. Hur stor spänningen är avgör hur mycket engagemang individen lägger ner. Ju 
större spänningen är desto mer kommer individen behöva engagera sig i aktiviteter för att 
känna lättnad. Med detta menar Robbins (2005) att när en individ som engagerar sig och 
jobbar hårt med en uppgift så kan en slutsats dras att individernas drivkraft uppstår från deras 
önskan att uppnå betydelsefulla mål. 
 

Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna studie var att få en ökad förståelse för anställningsformen egenföretagare i 
betydelsen av upplevd arbetstillfredsställelse och motivation. Studien hade två 
frågeställningar: Vad upplever egenföretagare som främjande respektive hämmande för deras 
arbetstillfredsställelse? Vilka motivationsfaktorer är betydelsefulla för att egenföretagare ska 
fortsätta att driva sitt företag?   
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Metod 
 

Deltagare 

 
Respondenterna i denna undersökning var egenföretagare från Eskilstuna och Stockholm. De 
bestod av 5 män och 10 kvinnor i åldrarna 24-53 år. Dessa 15 respondenter valdes ut genom 
ett heterogent urval, vilket innebär att alla respondenter var egenföretagare men verksamma 
inom olika branscher. De kontaktades dels via mejl och dels via besök på arbetsplatsen. Av de 
13 som kontaktades via mejl deltog 9 i intervjuer, vilket ger ett bortfall på 4 personer. De 
resterande sex respondenterna kontaktades via besök på arbetsplatsen och alla dessa ställde 
upp. Innan ett samtycke att delta inhämtades tog deltagarna del av ett missivbrev som innehöll 
kontaktuppgifter, syftet med undersökningen, att intervjuerna bandas och etiska regler som 
består av informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 
Respondenterna informerades även om att denna undersökning kommer att publiceras i 
databasen DIVA. Efter att de hade tagit del av missivbrevet hade de möjlighet att ställa frågor 
innan de gav sitt samtycke. Här förtydligades att respondenternas uppgifter behandlas 
konfidentiellt, att ingen annan än försöksledarna har tillgång till de inspelade banden som 
förstörs direkt efter kodning av materialet och att ingen ersättning utgick för medverkande i 
denna undersökning.  
 

 

Material 

 

Vid denna undersökning användes en intervjuguide skapad av författarna som inspirerades av 
Herzbergs tvåfaktorsteori. Intervjuguiden bestod av bakgrundsfrågor om kön, ålder och hur 
länge individen har varit egenföretagare och ett antal huvudfrågor som berörde olika aspekter 
av arbetstillfredsställelse och motivation. En huvudfråga handlade om vad som främjar 
arbetstillfredsställelse och en annan om motivationsfaktorer som kunde följas av bifrågor som 
”På vilket sätt har självständighet en påverkan på din trivsel”? och ”Hur upplever du 
möjligheten att få företaget att växa och hur påverkar det din motivation?” beroende på deras 
svar på huvudfrågan. Intervjun spelades in med hjälp av en diktafon för att sedan transkribera 
materialet som är till fördel för studiens validitet eftersom inget material går förlorat. 

 

 

Procedur 
 

Efter att respondenterna som ville ställa upp på undersökningen hade hört av sig bestämdes en 
tidpunkt som passade för båda parter då intervjun skulle utföras. Alla intervjuer utfördes i ett 
avskilt rum, exempelvis i ett mötesrum med stängda dörrar där endast intervjuarna och 
intervjupersonen befann sig för att undvika störningsmoment. Det fanns en överenskommelse 
att missivbrevet skulle vara läst och frågor kopplade till intervjun skulle vara besvarade innan 
intervjun påbörjades. För att minska missförstånd klargjordes begreppet 
arbetstillfredsställelse. För de som var osäkra på begreppet förklarades det som trivsel kopplat 
till arbetet. Respondenterna intervjuades var för sig för att undvika påverkan av andra och de 
hade möjligheten att känna sig fria att dela med sig av det de ville utan att känna sig 
begränsade. Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter. Båda författarna till denna uppsats 
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deltog under samtliga intervjuer för att säkerställa att intervjuerna utfördes på ett likvärdigt 
sätt varje gång. 
 
 
Databearbetning 

 
Intervjuerna transkriberades och lästes igenom ett flertal gånger för att skapa en förståelse av 
materialet. Frågeställningarna och övergripande teman skapades efter att ha tagit del av teori 
inom områdena arbetstillfredsställelse och motivation, då en djupare förståelse skapades. För 
att besvara frågeställningarna användes ett induktivt tillvägagångssätt. Författarna markerade 
de relevanta uttrycken för de uppkomna kategorierna genom metoden meningskoncentrering, 
som innebär att de uttalanden som intervjupersonerna gjorde utformades mer koncist i form 
av kategorier inom ramen för respektive tema (Kvale, 1997). I temat ”Valet att bli 
egenföretagare” framträdde allmän information om varför respondenterna valt att starta eget. I 
temat ”Främjande faktorer för arbetstillfredsställelse” framträdde kategorierna arbetsmiljö, 
utmaningar och självständighet. I temat ”Hämmande faktorer för arbetstillfredsställelse” 
framträdde kategorierna arbetsbörda och hälsa och känsla av instängdhet. I temat 
”Motivation” framträdde kategorierna variation och skapande, erkännande, utveckling och 
växt, prestation och pengar och anställningstrygghet.  
 
 

Resultat 

 

Valet att bli egenföretagare  
 
I analysen av intervjumaterialet framkom det tre faktorer som många av respondenterna hade 
gemensamt. Ett starkt incitament till valet att ’starta eget’ var att de ville vara sin egen chef. 
En annan faktor var självständighet då respondenterna upplevde att självständighet leder till 
att de får göra precis som de ville utan att någon säger till vad de ska göra och inte göra och 
att de kunde styra och bestämma själva. En tredje faktor var att de sågs som en sista utväg in 
på arbetsmarknaden. Utöver dessa faktorer som påverkade valet så hade vissa av 
respondenterna haft föräldrar som har varit egenföretagare och fått upp ögonen via dem, 
vilket har gjort att starta eget har känts naturligt och ibland även som en självklarhet då det 
inte funnits någon tvekan över att starta eget. En del hade blivit egenföretagare genom att ha 
haft sina företag som en hobbyverksamhet eller ett litet företag vid sidan av studier.  
 

 

Främjande faktorer för arbetstillfredsställelse 
 

   Arbetsmiljön. För samtliga respondenter hade den fysiska arbetsmiljön en inverkan på 
trivseln. Arbetsutrymme, färger, inredning, göra sin arbetsplats personlig, ljus och ljud var de 
vanligaste faktorerna som respondenterna ansåg var viktig för deras trivsel. En eller flera av 
dessa faktorer upplevdes som viktiga av så gott som samtliga deltagare. De flesta ville ha gott 
om arbetsutrymme då ingen ville arbeta i trånga utrymmen. Genom att göra sin arbetsplats 
personlig kan färger och inredning hjälpa en på vägen. Att skapa en personlig känsla på sin 
arbetsplats kan göras på olika sätt. Enligt de flesta respondenterna ska det vara ljust i lokalen 
för att öka trivseln. Fem respondenter ansåg att deras miljö blev mer personlig med hjälp av 
färg på väggarna, inredningsföremål såsom leksaker och blommor men även dofter bidrog till 
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en mer personlig arbetsplats. De flesta respondenter trivdes med deras aktuella ljudnivå som 
de inte hade så mycket att klaga på. Ibland gick det bra om det var tyst, men även 
bakgrundsmusik bidrog till trivsel. Ett fåtal upplevde att det var andra saker som bidrog till 
deras trivsel i den fysiska arbetsmiljön, som att en arbetsplats ska vara uppdelad i olika 
sektioner. Exempel på detta kan vara att det finns en kontorsdel, ett mötesrum, ett väntrum 
och ett fikarum. Detta gör att det sker mindre störningar och det går att arbeta fritt utan att 
exempelvis ett möte störs av en fikarast.  
 
”Ljus och fräsch miljö är bra och det försöker jag hålla hela tiden… eftersom jag är allergiker (IP14).” 
 
”Dels tycker jag att det är härligt med lite färg och form, att den fysiska miljön stöttar det arbetet man 
gör (IP1).” 
 

”Det är liksom blommorna, det är ju doften av blommorna, det är en miljö med blommorna (IP4).” 
    
   Utmaningar. Att utmaningar ökade arbetstrivseln var det många respondenter som 
upplevde. Utmaningar bidrog till att de fick kämpa lite mer och kunde ta ut svängarna. Att få 
lösa kundernas problem kunde ses som en positiv utmaning. Endast en respondent upplevde 
att utmaningar inte var sporrande på grund av att respondenten inte såg sig själv som 
tävlingsinriktad och inte tyckte att arbetsuppgifterna var särskilt utmanande. Detta var en 
faktor som inte bidrog till trivsel.  
 
”Man ska alltid ställa upp en utmaning… Är det ingen som utmanar mig eller typ om det inte är en 
tävling som jag deltar i… så brukar jag fantisera ihop utmaningar… för att… göra bra ifrån mig 
(IP6).” 
 
”Utmaningar är jätteviktiga, annars stannar man i utvecklingen… Att fixa visningar, ett stort 
arrangemang vilket jag har gjort ett par gånger… handlar om att hålla i mycket trådar men det tycker 
jag är roligt… Men det är ofta en jättestor utmaning att få det lyckat (IP14). 
 
”Jag som personligen i alla fall är ju ganska mycket styrd av utmaningar och det måste ju hela tiden 
hända något nytt, annars så blir det att det kan stänga ner en… då känner man att man inte utvecklas så 
mycket… just för utvecklingen är utmaningar väldigt viktigt (IP3).”  
 

   Självständighet. För ett flertal respondenter hade självständighet en positiv inverkan på 
arbetstillfredställelse. De ansåg att självständighet gav dem möjligheten att kunna fatta egna 
beslut, ha kontroll och kunna känna att de kan klara av saker själva även om det kan vara svårt 
i vissa perioder. Självständigheten gör att man kan få mer frihet i fördelningen av sin egen tid 
och fatta egna beslut. Det negativa som nämndes var att det ibland kan vara jobbigt att inte ha 
möjligheten att delegera arbetsuppgifter när respondenterna inte har några anställda. Endast 
tre respondenter upplevde att de inte hade så mycket frihet och flexibilitet.  
 
”Frihet och flexibilitet… passar mig jättebra eftersom jag har fru och barn och då måste jag kunna 
förskjuta arbetet lite, det går inte att ha fasta tider. För mig är det en förutsättning (IP10).” 
 
”Jag kan påverka självständigheten eftersom jag är min egen… kan styra min tid ganska bra. Går det 
bra för företaget kanske man kan unna sig lite ledighet… Den möjligheten har man inte som 
anställd… Man kan alltid fråga men du är ju inte lika fri (IP14).” 
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Hämmande faktorer för arbetstillfredsställelse 

   Arbetsbörda. Vad respondenterna upplevde som hämmande för deras trivsel handlade mest 
om arbetsbelastning. Men vad som uttrycktes av flera som hämmande för trivseln var att de 
hade mycket att göra på arbetet så att de inte riktigt hann med det de skulle. Endast tre av 
respondenterna uppgav att det inte fanns något som hämmade deras trivsel i den fysiska 
arbetsmiljön.  
 
”När det blir så mycket så att man känner att man tappar greppet och det blir rörigt och kaos (IP7).” 
 
”Att jag inte riktigt hinner med det som jag skulle vilja hinna med… att jag står och stör mig på att här 
skulle jag ha gjort men att jag inte har gjort det (IP2).”  
 

   Arbetsbelastning alltid negativt? Hälften av respondenterna uppgav att de ibland kände av 
att arbetsbelastningen var hård. Detta har medfört att de har lite tid över till annat, familjen 
kom till skada och att det blev så mycket att individen tillslut blev trött. Två av dessa 
respondenter uppgav att ha en hög arbetsbelastning inte alltid var negativt utan att det kunde 
fungera som en motivationsfaktor när det var som allra mest att göra och att de även trivdes 
med att ha mycket att göra.  
   Den andra hälften upplevde inte att arbetsbelastningen var hård. Detta kunde bero på att det 
fanns gott om tid för andra saker utanför arbetet eller att respondenterna valde att inte se 
arbetsbelastningen som ett problem, utan som en utmaning. Att planera väl och kunna 
delegera i sitt arbete var också anledningar till att respondenterna inte upplevde att 
arbetsbelastningen kändes hård. En respondent tyckte att belastningen var tung men eftersom 
jobbet var så pass roligt och teamet hjälptes åt på jobbet att det inte sågs som något problem. 
 
”I vissa fall har man alldeles för mycket att göra, alldeles för mycket beställningar… men när det är 
som vanligt så tycker jag att det är helt okej… jag får helt enkelt inte ta vissa beställningar (IP11).”    
 
”Vårt jobb är så himla roligt, det kommer nya varor varje dag, det är mycket folk runt omkring oss och 
vi är ett arbetslag som stormtrivs… vi hjälps ju åt så pass bra… vi ser inte det som några belastningar 
(IP7).” 
 
   Hälsa och känsla av instängdhet. Faktorer som vissa respondenter tog upp som hämmande 
handlade om hälsa och omgivning. Det kunde handla om ryggproblem i det vardagliga arbetet 
eller kyla på vintern. En del hade sina kontor i sin hemmiljö, vilket de uppfattade kunde 
hämma trivseln. Nackdelen med att ha kontoret hemma var att ljud från övriga 
familjemedlemmar kunde vara störande men även att känna sig inlåst hemma, att inte komma 
ut lika mycket som om de hade ett kontor att gå till, vilket var trivselhämmande för somliga 
deltagare. 
 
”Eftersom jag har kontoret hemma så kan det vara lite negativt, störande ljud som gör att man bryter 
sina tankegångar (IP10).” 
 
”Att jag inte kommer ut. Ibland är man hemma hela dagen och kvällen… man får pressa sig för att gå 
ut (IP11).” 
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Motivation 

 

   Variation och skapande. En kategori inom motivationsfaktorer för egenföretagare som 
framträdde i intervjumaterialet handlade om variation och skapande. För samtliga 
respondenter så hade variation i arbetsuppgifter och möjlighet för skapande i arbetet en stor 
inverkan på deras motivation. Respondenterna tyckte att det var viktigt att det fanns variation 
i arbetet för att minska risken för att tappa motivationen. Genom att ha olika typer av uppdrag 
får de olika perspektiv som de kan ha användning av i de kommande uppdragen. Med hjälp av 
variation och skapande kan de tänka nytt och undvika repetitiva uppgifter. Att skapa kan de 
göra på olika sätt, exempelvis genom att anordna arrangemang såsom planera och sätta ihop 
en modevisning. På så sätt har de möjligheten att skapa något nytt och roligt samtidigt som de 
tillåts även att ta ut svängarna.  
 
”Att få åka ut på mässor och träffa folk i ens egen bransch och se vad de gör, vad de har för idéer… då 
har man en ny gnista när man kommer hem igen… det är väldigt lätt att köra fast (IP8).” 
 
”Det värsta som finns är att göra likadana grejer hela tiden. Jag försöker alltid tänka nytt och se vad 
jag kan göra för kul med nästa projekt (IP10).” 
 
”Jag är ju en sådan som vill lära mig nya saker… man vill inte gå i samma spår hela tiden (IP4).” 
 
   Erkännande. Att få erkännanden från kunder, anställda och från andra i omgivningen 
upplevdes av så gott som samtliga respondenter som en faktor som var motiverande. Att göra 
kunderna glada var det som nämndes mest och ansågs vara det mest betydelsefulla. Att se sina 
kunder nöjda, tacksamma och se att de uppskattar den hjälp de har fått är det respondenterna 
vill uppnå varje dag. De som hade anställda upplevde att erkännanden från dem var ett gott 
tecken på att respondenten som chef hade utfört ett bra arbete och de anställdas omdömen 
vägde tungt. Ett fåtal ansåg inte att erkännande från kunder eller omgivning var något som var 
motiverande men att det ändå var trevligt att få veta att jobbet som man hade utfört var 
uppskattat. 
 
”Det som motiverar mig mest är att se när folk kommer på saker själva… man ger dem redskapen. Sen 
kan det alltid komma någon och säga att det här var jättebra, det är alltid ett extra plus men det är inte 
det som gör att man är motiverad (IP1).” 
 
”Erkännanden är jättepositivt… kunderna är så nöjda så jag får både påskägg, julklappar och blommor 
vid högtider och även muntliga kommentarer… det är givande och gör så att man orkar fortsätta och 
att det fortfarande känns roligt (IP12).” 
 
”Nöjda kunder är ju det som motivera det allra mest… även missnöjda kunder som man lyckas få 
nöjda, det är ju sådant som motiverar till att hålla väldigt hög servicenivå (IP2).” 
 

   Utveckling och växt. I analyserna kom det fram att så gott som alla respondenter upplevde 
att möjligheten att få sitt företag att växa var motiverande. Många såg möjligheter att 
expandera men var medvetna om att det tar mycket tid och planering. Tre respondenter hade 
inga planer på att få sitt företag att växa i nuläget. En av dessa ansåg att det i dagsläget är tufft 
att få företaget att växa på grund av lågkonjunkturen.  
   Alla respondenter ansåg att ny kunskap var en viktig del i motivationen. De ansåg att det var 
viktigt att ta del av ny kunskap som erbjuds eftersom skickligheten i de arbetsuppgifter som 
utförs ökar. Den nya kunskapen som hämtades bidrog även till utveckling på olika plan: som 
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ledare för de som har anställda, personlig utveckling och företagsutveckling. Ökad kunskap 
gav mer ”kött på benen” och gjorde att egenföretagarna följde och tog del av det senaste som 
hände. Med den nya kunskapen kunde de erbjuda sina kunder en bättre service och fortsätta 
att utvecklas personligt och se till att arbetet fortfarande känns givande. 
 
”Utveckling har en jättestor betydelse rent affärsmässigt… kunskap, utbildning och allt annat gör att 
jag naturligtvis utvecklas som människa också (IP15).” 
 
”Man ska aldrig säga att man kan allting… jag har jobbat med det här i 10 år så rätt mycket av det 
administrativa sitter i bakhuvudet… det som händer i butiken, olika varor framförallt och hur de ska 
exponeras är något som hela tiden förnyas och som man får mer kunskap av (IP13).” 
  
   Prestation. Nästan alla respondenter upplevde att prestation påverkade deras motivation. Att 
kunna prestera och öka prestationen var viktigt och roligt och ledde till att man ständigt lärde 
sig. Vetskapen att man presterade bättre ledde till att motivationen ökade och att man ville 
uppnå de krav som ställdes och se till att kunderna blev nöjda. För att kunna prestera sitt 
yttersta så krävdes det att problem som dök upp löstes direkt. De flesta ansåg att det var 
viktigt att lösa problem så fort de uppstod. Två av dessa respondenter uppgav att det var 
givande att lösa problem och den ena uppgav även att problem som uppstår på vägen får en att 
känna sig levande. De resterande två respondenterna upplevde inte att prestation hade en 
inverkan på deras motivation.  
 
”Om man presterar bra så är det alltid roligare och mer positivt och det är också att man ständigt 
förbättrar sig… Alla grupper och alla kunder är unika fall… det gör att man känner att man kan 
prestera tillräckligt bra för just den kunden (IP1).” 
 
”Det är inte kul att få problem men det motiverar mig väldigt mycket faktiskt. Det är lite halvdött när 
allt går på rutin och när det dyker upp gupp längst vägen så känner man sig som mest levande (IP11).”  
 

   Pengar och anställningstrygghet. Att pengar hade en inverkan på både trivseln och 
motivationen var ett tema som tydligt framkom i intervjuerna. Pengar ansåg skapa en 
förutsättning för både verksamheten och för individen själv. Pengar gör det möjligt att lägga 
ner mer resurser på företaget men när detta inte finns så är det inget att göra åt saken. 
Respondenterna driver sina företag för att de finner det roligt men pengar är också en 
motiverande faktor. De flesta är glada om företaget går runt men ingen förnekar att det skulle 
vilja ha mer pengar. Två av respondenterna var tydliga med att pengar gör det möjligt att 
kunna unna sig själv en levnadsstandard som de mår bra av. Genom att göra detta mådde de 
bra vid sidan av jobbet vilket ledde till att de även mådde bra på jobbet. Pengarna gav även 
möjligheten till att kunna odla intressen och delta i sådant som ökar välbefinnandet. De fyra 
respondenterna som ansåg att pengar hade en väldigt liten betydelse för trivseln och 
motivationen gjorde det främst på grund av att det de höll på med var ett intresse och att de 
verkligen brann för sitt arbete. 
 
”Om jag ska trivas på jobbet behöver man kunna ha en hyfsad vardag, kunna hitta på saker och känna 
att man har varit ifrån jobbet även fast man tycker man har världens bästa arbetsplats och tycker om 
det man gör så behöver man kunna behålla den känslan och kunna göra andra saker och där kommer 
pengar in (IP13).”    
 

”Nu tjänar man inga pengar som egen. Kan jag ta ut en skälig månadslön varje månad så är jag nöjd 
och motiverad men naturligtvis skulle jag vilja ha mer, det funkar men det är inte optimalt (IP15)”. 
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”Det är inte speciellt motiverande med pengar, det blir inte roligare och jobba med det för att man får 
mycket pengar, det är ju viktigt att man får tillräckligt mycket pengar… så att… man inte lider av det 
på något viss (IP5).” 
 
   Så gott som samtliga respondenter upplevde sin anställningstrygghet som ganska god. Detta 
var delvis en motivationsfaktor eftersom det inte upplevdes som otryggt att starta och bedriva 
företag. Respondenterna upplevde att anställningstryggheten var god på grund av att en del 
hade sin trogna kundbas och visste att de är kvar under en tidsperiod. Att vara medlem i 
facket och att ha rätt till A-kassa vid en eventuell konkurs fungerade även som en trygghet. 
De som hade sitt företag hemma hade få fasta kostnader vilket gav dem en trygghet och 
minskade oron över att inte veta hur man skulle få det att gå runt. Att ha självförtroende och 
att ständigt granska sig själv och se till att göra sitt yttersta för företaget var även en faktor 
som påverkade respondenternas upplevelser och syn på sin egen anställningstrygghet. Fyra 
respondenter upplevde att de hade en dålig anställningstrygghet och upplevde en oro av att 
inte veta hur länge det går att driva sitt företag vilket hämmade deras motivation. 
 
”Jag har inga stora kostnader… med några uppdrag här och där så täcker det kostnaderna. Det har inte 
varit något problem så det är ingenting jag sitter och funderar på, inget som stressar mig… fördelen 
med att ha kontoret hemma (IP10)”. 
 
”Man kan aldrig vara tryggt när man är egen… men jag har inte sett större påverkan än i alla fall… 
Utan på det sättet… har jag levt ganska tryggt nu, men hur länge, det vet vi inte… En liten försiktighet 
har man ju och tankar att det kanske bli lite senare tider men den dagen den sorgen (IP9).” 
    
 
 

Diskussion 
 
Denna intervjustudie avsåg att belysa vilka faktorer som främjar och hämmar arbetstrivsel hos 
egenföretagare och vad som motiverar dem att starta och bedriva ett eget företag. De flesta 
individerna i undersökningen hade valt att bli egenföretagare för att de ville vara självständiga 
och sin egen chef. Upplevelsen av självständigheten och att vara sin egen chef bidrog till att 
de som var egenföretagare kunde styra och bestämma sitt arbete själva. Detta var i linje med 
en undersökning som gjordes av Bennett och Dann (2000). Vissa av de motivationsfaktorer 
som de kom fram till i sin undersökning om varför individerna väljer att bli egenföretagare 
var just att som sin egen chef kunna vara självständig. 
   Att arbetsmiljön ansågs vara viktig för arbetstillfredsställelsen var inte förvånande men 
faktorerna som påverkade trivseln varierade. Wells (2000) kom fram till att tillfredsställelse 
med arbetsmiljön var kopplad till personifiering, vilket gjordes av olika anledningar som att 
visa emotioner, göra arbetsplatsen mer personlig eller öka känslan på arbetsplatsen. Detta var 
något som en del i undersökningen ansåg var viktigt i deras arbetsmiljö. De ville se till att 
arbetsplatsen speglade det som respondenter ville förmedla. Detta kunde handla om att skapa 
arbetsmiljön utifrån vad de själva tyckte speglade deras personlighet eller återspeglade det 
arbete de höll på med. Respondenterna gjorde detta genom att använda sig av färger, olika 
former på inredningen och att exponera produkter på ett personligt sätt.  I denna studie kom 
Wells (2000) fram till att egenföretagare ville känna att de arbetar i en bra miljö där det var 
fräscht och bekvämt för att kunna känna trivsel. Även Robbins (2005) påpekade, att den 
fysiska arbetsmiljön spelade stor roll för trivsel och att det är viktigt att det är rent, bekvämt 
och säkert för undvikande av distraktion. Särskilt ansågs ljuset och växter vara viktigt för 
trivseln. Detta stämde överens med undersökningen gjord av Veitch et al. (2007), som kom 
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fram till att belysningen var länkad till arbetstillfredsställelse och även att de som var 
tillfredställda med miljön runt omkring sig också var mer arbetstillfredsställda. 
   Arbetsplatsen fick gärna vara uppdelad i olika sektioner så att det fanns möjlighet att träffa 
kunder på ett ställe och arbete på ett annat. Att det fanns gott om utrymme var viktigt 
eftersom de ville ha gott om plats och inte känna sig instängda. Enligt Englund et al. (2004) 
fanns det olika ergonomiska omständigheter såsom rörelsemönster, arbetsutrymme, 
arbetstyngd och arbetsbelastning som påverkade individen och att det ibland kan vara svårt att 
hitta en balans. Detta visade sig ha mindre betydelse för trivseln för de flesta då endast ett 
fåtal nämnde att sektionsuppdelning på arbetsplatsen främjade trivseln.  
    Samtliga ansåg att kompetensutveckling var en viktig faktor för både trivseln men speciellt 
för motivationen. Att ta del av ny kunskap gjordes genom att gå på olika events och 
arrangemang som anordnades inom deras område för att ta till sig så mycket kunskap som 
möjligt. Genom att delta vid sådana tillfällen får respondenterna chansen att utbyta 
erfarenheter och tänka nytt. Även Angelöw (2002) talade om att kompetensutveckling var en 
betydande faktor som bidrog till framgång och denna kompetens kan inhämtas på olika sätt, 
exempelvis genom att delta i ett nätverk där nya idéer tas fram eller genom en arbetsrotation.  
   En faktor som är viktig för arbetstrivseln men också för motivationen hos entreprenörer 
tycks vara utmaningar. Respondenter i denna studie såg utmaningar som en drivkraft som fick 
dem att ta tag i de uppgifter som måste göras. Utmaningarna fungerande även som ett avbrott 
i rutinerna och ökade känslan av tillfredställelse. Utmaningar var även en faktor som var 
motiverande i en undersökning gjord av Wallgren och Johansson Hanse (2006). Även 
Robbins (2005) talade om vikten av att ett arbete innehåller en lagom mängd utmaningar för 
att undvika att individen blir uttråkad.  
   En viktig faktor, inte endast för det initiala valet att bli egenföretagare utan även för 
arbetstillfredsställelse, tycks vara upplevd självständighet i arbetet.  Det som upplevdes som 
positivt var att kunna styra sitt eget arbete och att kunna fatta egna beslut och inte behöva ta 
direktiv från en högre distans. Prottas (2008) kom fram till att egenföretagare var mer 
självständiga än anställda och självständigheten visade sig vara väldigt viktig. Fenwick (2006) 
kom fram till att de flesta individerna njöt av att kunna bestämma över arbetsprocessen, sin 
egen miljö och av den kreativa friheten. Detta är precis vad respondenter i den föreliggande 
studien också upplevde. Denna frihet medförde ett större ansvar men det är inget som ansågs 
vara negativt. Det stora ansvaret innebär för individen att ge kunderna en bra service och se 
till att de är glada och nöjda. Bra service är en förutsättning om de vill behålla sin kundkrets. I 
Fenwicks (2006) undersökning visade det sig att deltagarna tyckte om att skapa 
kundrelationer och anstränga sig för att tillgodose kundens önskan. Då mycket arbete ligger 
bakom skapandet av kundrelationer genererar det en djup känsla av personlig tillfredsställelse 
(Fenwick, 2006), vilket överensstämde med föreliggande resultat. Att tillgodose kundens 
behov var mycket viktigt för dessa respondenter och de blir motiverade av att lyckas med det 
de är bra på. 
   Respondenter med anställda i sitt företag berättade att det var viktigt att de kände 
gemenskap med sina anställda då dessa var personer som de dagligen arbetade med. Det var 
viktigt att de kände sig som en familj och trivdes med varandra. Detta var i linje med vad 
Englund et al. (2004) ansåg var viktigt, att gemenskap var något som många ville ta del av 
och att kamratandan var betydelsefullt för att uppnå en hög arbetstillfredsställelse på 
arbetsplatsen. 
   Analoui (2000) utförde en studie där det visade sig att faktorer som pengar, erkännande och 
uppskattning var de högst placerade motivationsfaktorerna för bättre effektivitet i arbetet. 
Delar av denna teori stämde överens med föreliggande data. Erkännande och uppskattning var 
faktorer som respondenterna tyckte var viktiga och som bidrog till trivseln och motivationen 
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men våra resultat avvek från teorin angående att pengar skulle vara en av de viktigaste 
faktorerna. Detta var även något Kuratko et al. (2005) kom fram till i sin studie att belöning i 
form av lön och extraförmåner ökade arbetstillfredsställelsen och ökade individernas åtagande 
i idé förslag och förbättringar. I denna studie ansågs pengar endast ge möjlighet att unna sig 
saker utanför arbetet, vilket bidrog till att det var roligare att återvända till arbetet och 
uppskattningen av arbetet ökade, men pengar fungerade inte som en motivationsfaktor. 
 
 

Undersökningens validitet  

Denna studie kan sägas ha uppfyllt kriteriet för en god validitet genom att de två 
frågeställningarna har blivit besvarade genom det insamlade materialet. Respondenterna som 
deltog i studien hade kunskap och erfarenhet av att vara egenföretagare och kunde även 
förmedla sina erfarenheter. Validiteten stärks även av att intervjuerna följde samma 
förfaranden och att båda författarna närvarade för att minska risken för missuppfattningar vid 
tolkningsarbetet. Både män och kvinnor deltog i studien för att öka generaliserbarheten. 
Generaliserbarheten är dock relativt låg och resultatet går inte att generaliseras till företagare i 
allmänhet då undersökningen endast är baserad på 15 respondenters upplevelser.  
 
 
Slutsats och framtida forskning 

Dessa intervjuer har gett en bild som kompletterade de tidigare studierna om villkoren kring 
egenföretagares arbete och motivation. Valet att bli egenföretagare berodde oftast på att 
individerna ville bli sin egen chef och strävade efter ett självständigt arbete. Självständighet 
var en viktig faktor som främjade arbetstillfredsställelsen då det gav möjlighet att vara 
flexibel och fatta egna beslut. Ytterligare faktorer som var viktiga för trivseln var en god 
arbetsmiljö med bra ljud och ljusförhållanden och utmaningar där respondenterna fick kämpa 
lite extra och såg till att något alltid hände var främjande för arbetstillfredsställelsen. När 
arbetsbelastning var hög för respondenterna kunde det vara hämmande för 
arbetstillfredsställelsen då de hade alldeles för mycket att göra under en kort period. Det som 
alla respondenter i studien hade gemensamt var att arbetstillfredsställelsen var viktig och för 
att behålla en hög grad av trivsel så såg de till att de hämmande faktorerna var få. 
   För att de skulle fortsätta driva sina verksamheter krävdes det variation och skapande i 
arbetet. Detta gjorde att arbetsuppgifterna inte blev repetitiva och att arbetet fortsatte att vara 
intressant. Ytterligare en viktig faktor som motiverade respondenterna var erkännande från 
sina kunder eftersom deras arbete gick ut på att göra sina kunder nöjda och att få bekräftelse 
från kunderna var ett kvitto på väl utfört arbete. Även om dessa respondenter var verksamma 
inom olika yrkesområden så hade de gemensamma drivkrafter för vad som krävs för att 
fortsätta driva sin verksamhet.  

I framtida forskning vore det viktigt att göra en studie där en jämförelse görs mellan unga 
och äldre egenföretagare med syftet att titta på likheter och skillnader i hur man upplever 
trivsel och vad det är som motiverar i arbetet. Det vore även intressant att belysa frågan hur 
unga tar ställning till idén att starta eget företag och hur vanligt egenföretagande är bland 
unga. 
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