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Egenföretagarens syn på sitt arbete 

 

Fattig dräng och fri kreatör  

 

Jenny Pettersson 
 

I denna studie har femfaktor-modellen använts för att fånga 
personlighetsdrag i fem dimensioner. Dessa dimensioner har använts som 
utgångspunkt för att utröna om något specifikt personlighetsdrag leder in 
personer i egenföretagande. Syftet med studien ligger även i att förstå hur 
egenföretagare ser på sin arbetssituation och vilka faktorer som för dem är 
förknippat med egenföretagande. Ett handplockat urval har gjorts och vidare 
har ostrukturerade intervjuer genomförts som transkriberats och kodats. 
Resultatet tyder på att egenföretagare känner en hög grad av välmående och 
att de upplever en känsla av att de har frihet att göra som de själva vill. Det 
visar sig även vara av vikt att vara social och utåtriktad som egenföretagare 
då arbetet i stor utsträckning handlar om kundkontakter samt knyta sociala 
band. Vidare visar intervjuerna och de koder som analyserats fram att det 
finns vissa personlighetsegenskaper som verkar vara förknippade med 
egenföretagande.  

Keywords: self-employment, subjective well-being, health, five-factor model, 
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Inledning 
 

Idag är 10 % av Sveriges befolkning egenföretagare (Småföretagsbarometern, Företagarna, 
2013). Definitionen av en egenföretagare kan sägas vara ”den som driver enskild firma, 
handelsbolag eller kommanditbolag och är godkänd för F-skatt eller FA-skatt” 
(Försäkringskassan, 2013). Vi vet att egenföretagandet är viktigt för arbetsmarknaden och för 
den nationella ekonomin då egenföretagandet bidrar till ekonomisk tillväxt samt genererar och 
tillhandahåller arbete (Stephan & Roesler, 2010). Vi vet också att män i högre grad än kvinnor 
väljer att bli egenföretagare (Schoon & Duckwort, 2012). Varför människor väljer att bli 
egenföretagare är dock mer oklart. Studier visar att egenföretagare upplever signifikant högre 
grad av kontroll i sitt arbetsliv (Nordenmark, Vinberg & Strandh, 2012), en kontroll som inte 
på samma sätt går att finna som anställd. Denna kontroll kan innefatta allt ifrån tidsaspekter, 
det vill säga att du som egenföretagare kan och får styra över din egen tid, och ekonomiska 
aspekter där du som egenföretagare själv kan styra över exempelvis prissättningar och 
materialkostnader. Även att få sätta egna mål och självständigt utveckla en plan för sitt arbete 
ingår i denna kontroll. Data visar att egenföretagare känner en högre grad av tillfredsställelse i 
sitt arbetsliv än de som är anställda (Croson & Minniti, 2012). Tidigare forskning antyder 
även att egenföretagare är lyckligare än de som är anställda och även detta beroende på en 
känsla av flexibilitet, kontroll, frihetskänsla och autonomi (El Harbi & Grolleau, 2012). Det är 
inte enbart fördelarna med att vara egenföretagare som styr när människor väljer mellan att 
arbeta för sig själva eller att bli anställda. Också genetiska faktorer påverkar menar Shane, 
Nicolaou, Cherkas & Spector,  2010. Människor väljer yrke utefter sina personliga egenskaper 
och egenföretagandet tenderar att locka en viss sorts personlighet framför en annan. Just detta 
ämne har forskningen inte behandlat i särskilt stor utsträckning och det efterlyses fortsatta 
studier för att kunna utröna vilka personlighetsdrag och egenskaper som skulle göra 
människor speciellt lämpade att framgångsrikt driva ett eget företag. Utökad forskning på 
detta område skulle kunna användas till att uppmuntra fler människor att starta eget företag 
(Shane et. al. 2010). För övrigt kan sägas att det rent allmänt inte har bedrivits lika mycket 
forskning om entreprenörskap (människor som arbetar åt sig själva) som det har forskats om 
människor med anställning (Stephan & Roesler, 2010) och att ämnet därför lämnar mycket 
övrigt att önska ur vetenskaplig synvinkel. 

Definitioner 
 

Egenföretagares välmående, personliga egenskaper samt hinder och möjligheter som kan 
märkas i egenföretagandet har behandlats i undersökningen. Detta för att lättare kunna komma 
åt eventuellt dåligt mående hos personer som arbetar som egenföretagare, men också för att på 
ett bredare plan kunna göra egenföretagande mer gynnsamt och lockande. De olika 
uppdelningarna kommer nedan att definieras under egna rubriker. 

Välmående 
 

De kunskaper vi har om människors subjektiva välmående är vanligtvis baserade på deras 
egna berättelser i intervjuer eller i enkätform. Termen subjektivt välmående refererar till 
individers kognitiva bedömningar om sitt välmående och livsnöjdhet, men också om deras 
humör och känslostämning (Khaneman, Diener & Schwarz, 1999). Subjektivt välmående kan 
sägas vara hur en individ själv bedömer sin situation, alltså sig själv i förhållande till 
livssituationen hon befinner sig i och förhållande mellan positiva och negativa affekter (väger 
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de positiva delarna i livet upp för de mer negativa?) samt generell livsnöjdhet (Snyder, Lopez, 
Pedrotti, 2011). Det finns alltså inget universellt ”mått” på subjektivt välmående. Endast 
individen själv kan avgöra huruvida denne är välmående eller inte.  

Personliga egenskaper 
 

Vår personlighet utvecklas under hela vår livstid och studier tyder på att våra 
personlighetsdrag ungefär till hälften formas av våra gener (Nathan, Hudson, Brent, Roberts 
& Lodi-Smith, 2012). Den andra hälften kan sägas bli format av något McCrae & Costa 
(2003) kallar ”non shared enviroment” och som kan översättas till den omgivning vi befinner 
oss i utanför familjen. Gener styr alltså till ungefär 50 % vår personlighet och vår personlighet 
styr i sin tur vem som väljer att bli egenföretagare. Då extroversion och öppenhet är genetiska 
faktorer som går att mäta och också har mätts av Shane et al. ser vi att en extrovert och öppen 
människa oftare än andra blir egenföretagare. (Shane et al. 2010). Enligt ”person job-fit 
theory” (hur väl personligheten stämmer överrens med arbetsuppgifterna, förf. övers.) väljer 
människor arbete som passar deras personlighet eftersom de då presterar bättre. Följaktligen 
väljer en viss typ av människor att bli egenföretagare eftersom det passar deras personlighet 
(Shane et al. 2010). Tänkas kan att personer som arbetar på kontor med likvärdiga uppgifter 
utan stort ansvar inte är lika extroverta eller öppna som egenföretagare.  

   För att inordna mänskliga egenskaper i kategorier finns ett flertal olika tillvägagångssätt. I 
denna studie används femfaktor-modellen som är en vedertagen konstruktion för att beskriva 
människors personlighet i fem dimensioner. Femfaktor-modellen har här använts för att skapa 
en utgångspunkt och en referensram, den har inte följts helt strikt utan har legat som grund för 
studiens frågeställningar. Dessa fem dimensioner går att återfinna i de flesta kulturer, 
ekonomier, ideologier och sociala strukturer och beskrivs nedan (Gurven, Rueden, 
Massenkoff, Kaplan & Lero Vie, 2013).  

   Extroversion. I dimensionen extroversion inryms personlighetsegenskaper som innefattar att 
vara social och att tycka om att umgås med andra individer. Det innefattar även självsäkerhet, 
spänningssökande och positivism. Extroverta människor tenderar att vara energiska, 
entusiastiska och dominanta (McCrae & Costa, 2002). Shane et al. (2010) menar att 
egenföretagare gynnas av att ligga högt i extroversion, bland annat beroende på att det för 
dem är nödvändigt att interagera med potentiella kunder och investerare. 

   Agreeableness/Sympatiskhet. Agreeableness som dimension innefattar egenskaper som är 
förknippade med altruism, framåtanda, trovärdighet, och vänlighet. Personer som ligger högt i 
agreeableness är ofta pålitliga, samarbetsvilliga och varma (McCrae & Costa, 2002). I stort 
kan dimensionen sägas innefatta interpersonella relationer och de individuella olikheter som 
finns i behovet av att behålla positiva relationer med andra. I femfaktor-modellen är 
”agreeableness” den dimension som anses vara svårast att greppa och möjligtvis också den 
mest omfångsrika av de fem dimensionerna (Graziano & Tobin, 2002). 

   Conscientiousness/Samvetsgrannhet. Egenskaper som ordningssinne, självdisciplin och 
målmedvetenhet inryms i dimensionen ”conscientiousness”. Människor som ligger högt i 
denna dimension är målinriktade, pålitliga och plikttrogna. Studier visar även att 
”conscientiousness” behövs för att en individ ska kunna vara högpresterande och uppleva 
”flow” (Bakker, Evangelia, Demerouti, Lieke & Brummelhuis 2012). Flow kan sägas vara 
den känsla som uppstår när man blir helt absorberad av sin uppgift och dess komplexitet. För 
att kunna befinna sig i denna känsla är det nödvändigt att vi känner full kontroll, att vi får 
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omedelbar feedback och att uppgiften vi tar oss an känns genomförbar. Flow uppstår när 
utmaning och skicklighet matchar varandra. (Csikszentmihalyi, 2004).  

   Neuroticism. Individer med framträdande egenskaper som impulsivitet, oro, ångesttendenser 
och aggression riskerar att hamna högt på skalan för ”neuroticism”. Dessa personer kan vara 
nervösa, instabila och ligger i riskzonen för att bli deprimerade. Forskningsresultat pekar på 
det faktum att neurotiska personer i mindre grad känner arbetstillfredställelse och nöjdhet med 
sitt jobb än personer med en låg grad av neuroticism (Aziz & Tronzo, 2011). Att ligga lågt i 
”neuroticism” är att föredra för individer som framgångsrikt och välmående vill driva eget 
företag. En person med låg grad av neuroticism har lättare att hantera risktagande, 
ekonomiska svårigheter och den press och osäkerhet som egenföretagande medför. Det finns 
helt enkelt inte plats för en hög grad av oro, ångest och stress och tidigare empiriska studier 
visar mycket riktigt att människor med en hög känslomässig stabilitet är mer benägna att bli 
egenföretagare (Shane et al. 2010). 

   Openness/Öppenhet. Den sista dimensionen i femfaktor-modellen benämns som 
”openness”, ibland även ”openness to experience”. Denna dimension beskriver en individs 
förmåga till fantasi och att vara i kontakt med sina känslor. Vidare inrymmer ”openness” 
personlighetsegenskaper som kreativitet, nyfikenhet, mod och idérikedom. I bland annat Zhao 
& Seiberts (2006) kvantitativa studie har resultat visat att egenföretagare ligger högt i 
”openness” och detta beroende på att kärnan i egenföretagandet ligger i just kreativt tänkande 
och idérikedom. Shane et al. (2010) menar även de att egenföretagande är mer passande för 
individer som är ”open to experience” eftersom det hör till arbetet att vara innovativ och 
utforska nya idéer. 

Egenföretagandets hinder och möjligheter 
 

Egenföretagare blir inte alltid kompenserade ekonomiskt för den tid och det arbete de lägger 
ner. Trots det har det har visat sig att egenföretagare är villiga att acceptera en lägre inkomst 
för att vinna fördelarna som kommer med detta sätt att arbeta (Croson & Minniti, 2012), något 
som flera av intervjupersonerna i denna studie talar om. Egenföretagande stimulerar även till 
karriärmöjligheter (Tremblay & Genin, 2008). Men det är också tydligt att egenföretagandet 
är ett tveeggat svärd. Med fördelar som autonomi, frihet och möjligheter att sätta sina egna 
mål kommer också nackdelar som risktagande och stress (Harbi, & Grolleau, 2012). 

Syfte 
 

Med egenföretagandet följer som nämnts ovan många fördelar och möjligheter. Den andra 
sidan av myntet är de risker och det ansvar som egenföretagandet medför (Muehlberger, 
2007). Fokus för denna empiriska undersökning har därför varit att få insyn i och kunskaper 
om egenföretagares uppfattning om sin arbetssituation och hur de mår i denna, vilka 
personliga egenskaper som verkar krävas för att driva eget företag, samt upplevda hinder och 
möjligheter. 
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Metod 

 

Deltagare 
 

Respondenterna i denna undersökning utgjordes av egenföretagande män från Västerås, 
Enköping och Uppsala. Urvalet bestod av åtta män i åldrarna 38-50 år och gjordes genom ett 
målinriktat, kriteriebaserat urval där kontakten med den första företagaren i studien ledde 
vidare till ytterligare deltagare (snöbollsurval). Männen hade likvärdig bakgrund i fråga om 
samhällsklass, familjekonstellation, men med blandad företagsinriktning (bland annat 
rörmokare, elektriker, snickare, föreläsare). Respondenterna har alla varit egenföretagare i åtta 
år eller mer och de var alla familjefäder (lever i partnerförhållande med barn i hushållet) ur 
medelklassen och hade drivit sina företag under minst åtta år utan anställda samt har en 
fungerande ekonomi. Urvalet var dimensionellt då deltagarna skiljde sig åt i avseende på 
bland annat geografisk placering och ekonomiska resurser. De åtta respondenterna 
kontaktades via telefon och av dessa åtta ställde sex män upp i. Två av de tillfrågade 
egenföretagarna föll bort beroende på en för stor arbetsbelastning på deras företag under 
intervjuperioden. Deltagarna delgjordes undersökningens syfte och omfattning och 
informerades också om de etiska riktlinjer som finns i form av informationskrav, 
samtyckeskrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav samt att undersökningen kommer att 
publiceras i databasen DIVA. Ingen ersättning eller annan kompensation utgick till 
respondenterna.  

Material 
 

Undersökningens mätinstrument har i inledningsfasen bestått av frågor skapade av författaren 
för att kunna säkerställa att syftet med studien tillgodogörs. Frågorna handlade dels om hur 
respondenterna såg på sitt välmående i samband med sitt egenföretagande, men också om hur 
de såg på sin personlighet och vidare vad som var positivt och negativt med egenföretagande. 
I intervjuguiden nedan syns intervjuns grundläggande frågeställningar. 

Berätta… 

…om hur egenföretagandet får dig att må? 

…om huruvida din hälsa förändrats sedan du blev egenföretagare? 

…om vilka möjligheter du ser med att vara egen? 

…om vilka vilka hinder du ser med att vara egen? 

…om hur du anser att du är som person: Anser du dig vara social, självsäker, extrovert?  

Anser du dig vara trovärdig, sympatisk? 

Anser du dig vara samvetsgrann, ordentlig?  

Anser du dig vara orolig, sårbar, nervös, ångestfull? 

Anser du dig vara tolerant, nyfiken, fantasifull?  

…om varför du har  valt att bli egenföretagare? 
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…om vilka förändringar som skulle kunna göras för att få dig att må bättre som 

egenföretagare? 

…om hur du ser på framtiden som egenföretagare? 

Frågorna resulterade i omfattande och  långa samtal då respondenterna ofta hade stora behov 
av att berätta om sin situation. Dessa berättelser har sedan tolkats och kodats och delats upp i 
de fem dimensionerna ”extroversion”, ”agreeableness”, ”conscientiousness”, ”neuroticism” 
och ”openness”.  Definitioner för de fem dimensionerna är hämtade från McCrae & Costa, 
(2002) samt Friedman & Schustack (2012).  

Procedur 
 

Efter att en första kontakt hade tagits med undersökningsdeltagarna bestämdes vid nästa 
samtal en passande tidpunkt och plats där intervjun kunde genomföras. 
Undersökningsdeltagare och undersökningsledare träffades på en neutral plats, ett rum med 
stängda dörrar för att undvika onödiga störningsmoment. Undersökningsledaren inledde 
intervjutillfället med att återigen delge deltagarna information om de etiska riktlinjer som 
finns, studiens syfte och att ingen kompensation kommer att utgå. Därefter klargjordes de 
begrepp som i studien kommer att avhandlas för att säkerställa att missförstånd undviks och 
för att skapa en god validitet. Dessa begrepp handlade om psykisk hälsa och vad personliga 
egenskaper anses vara. Vid intervjutillfället befann sig enbart undersökningsdeltagare och 
undersökningsledare i rummet och intervjun spelades in för att materialet ska kunna 
utvärderas och tolkas mer djupgående. Intervjuerna pågick i mellan 30 minuter och en timme 
beroende på hur mycket information intervjupersonen var villig att dela med sig av. Intervjun 
var av ostrukturerad karaktär för att få intervjupersonerna att tala fritt, detta för att få fram så 
mycket material som möjligt att tolka. 

Databearbetning 
 

Ansatsen i forskningen kan sägas vara av induktivt slag vilket antyder att den startade 
förutsättningslöst och vidare med hjälp av observationer ledde till en teori. Möjligen kan vi 
även finna ett deduktivt drag då forskningen i inledningsskedet frammanats av tankar om att 
en viss personlighet är sammankopplad med egenföretagande. Att kalla denna forskning för 
en mix av induktion och deduktion är kanske ändå att föredra. Intervjuerna spelades in och 
transkriberades därefter ordagrant. I enlighet med Graneheim och Lundmans kvalitativa 
innehållsanalys tolkades sedan både det manifesta innehållet och det latenta innehållet 
(innehåll som tolkats fram) i analysenheten.  Deltagarnas reflektioner har sedan förts in i en 
kodningstabell utformad av Graneheim & Lundman (2004) där deras svar angivits i sin 
helhet, uppdelade i relevanta kategorier. Svaren har sedan meningskoncentrerats. Detta görs 
för att tydliggöra meningen i det som sägs och eventuellt finna gömda strukturer. 
Meningskoncentreringen tolkas och leder slutligen fram till en kod som representerar kärnan i 
det som är viktigt för undersökningen 

   Tabeller skapades där respondenternas svar fördes in under kategorierna ”välmående”, 
”personliga egenskaper”, ”hinder” och ”möjligheter”. Svaren meningskoncentrerades och 
kodades (se exempel ovan) och ur dessa koder kunde sedan mönster och teman urskiljas. De 
personliga egenskaperna delades sedan i resultatdelen in i undergruppen i enlighet med 
femfaktor-modellens dimensioner ”extroversion”, ”agreeableness”, ”conscientiousness”, 
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”neuroticism” och ”openness” (McCrae & Costa, 2002). Dimensionerna får ovan en 
utveckling på svenska som gör dess innebörd tydlig.  

Resultat 
 

Nedan redovisas resultaten under fyra rubriker. Under varje rubrik har en sammanfattning 
infogats av de tabeller som utgjort grunden för de tolkningar som gjorts med hjälp av 
Kvalitativ innehållsanalys. Författaren har tagit fasta på ord som ofta upprepades av 
respondenterna, både inom samma intervju men också jämför med varandra. Mönster i 
egenföretagarnas personliga egenskaper kunde skönjas då bland annat ”kreativitet” och 
”sociala” egenskaper märktes. Som positiva faktorer i egenföretagandet fanns ”variation” och 
”autonomi” och de negativa faktorerna var bland annat ”utsatthet” och ”stress”. Dessa teman 
som blev resultatet av de ord som ofta upprepades, fungerade som referens när studiens 
frågeställningar skulle besvaras och gav en god bild av hur egenföretagarna såg på sin 
situation.  

Möjligheter 
 

När respondenterna fick tala om hur de tänkte när de startade sina företag framkom mönster 
som pekade på en önskan om att få utveckla sig själv och ändra inriktning i livet. De sa bland 
annat ”men sen ville jag byta spår och ändra inriktning på mitt liv” samt ”och så framför allt 
att utveckla sig själv, prova det”. Även ekonomin var något respondenterna nämnde som 
något som var avgörande för beslutet att bli egen. Känslan av att få styra över sig själv 
uppfattas som viktig, ”och självklart i den mån man kan, kunna styra sin tid”, men även att 
kunna känna bekvämlighet och variation i yrkeslivet ”och också framför allt att jag inte vill 
resa så långt som jag gjorde då utan jag ville försöka jobba nära hemma”, ”variationen för 
mig. Bara gå och göra likvärdiga saker hela tiden…det funkar inte för mig” . I tabell 1 syns 
exempel på faktorer som egenföretagaren anser är positiva och som skapar möjligheter i 
arbetet. Det som framkom alltså av flera intervjuade att möjligheter som man såg var bland 
annat utvecklingsmöjligheter, bekvämlighet, variation i yrkeslivet samt en autonomi, känsla 
av att styra sitt eget arbetsliv. Som framgår i tabell 1 var detta något som kom upp flera 
gånger.  

Tabell 1, Meningsenheter, meningskoncentrering och kod för det allmänna temat 
”möjligheter” 
Kodningskategorier efter Graneheim & Lundman (2004) 
 
Meningsenhet Meningskoncentrering Kod  

”och så framför allt att få 
utvecklar sig själv” 

Viktigt att kunna utveckla jaget Utvecklingsmöjligheter 
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”och också framför allt att jag 
inte vill resa så långt som jag 
gjorde då utan jag ville försöka 
jobba nära hemma” 

Att kunna styra restid och 
arbetsplats 

Bekvämlighet 

”variationen för mig. Bara gå 
och göra likvärdigas saker hela 
tiden…det funkar inte för mig” 

Att få variation i arbetet Variation 

”och självklart i den mån man 
kan, kunna styra sin tid” 

Att få bestämma över sin egen tid Autonomi 

 
 
 
Välmående 
 
Egenföretagarna i denna studie visade på, i likhet med tidigare studier (Stephan & Roesler, 
2010; Harbi, & Grolleau, 2012) hög grad av välmående beroende på ett flertal olika faktorer. 
De fick svara på frågor som: hur får egenföretagandet dig att må? Har din hälsa förändrats 
sedan du blev egenföretagare? Vilka förändringar skulle kunna göras för att få dig att må ännu 
bättre som egenföretagare?   
  
  ”Är man anställd så stannar man hemma, men nu är man tvungen att åka och då åker man ju. 
Jag har mått bättre av det” säger en av de intervjuade, och menar att känna sig pushad och 
tvungen ger en känsla av välmående. Studiens kodningstabeller visar på en hög grad av 
subjektivt välmående och nöjdhet hos egenföretagarna, men även en känsla av bekvämlighet 
sammankopplat med en förmåga att kunna anpassa det övriga livet till sitt sätt att arbeta. I en 
av intervjuerna säger en respondent angående sitt välmående, ”Det får mig att må bra. Det 
tycker jag är väldigt konstruktivt och man hela tiden får skapa sin egen miljö och 
arbetssituation”. Några av respondenterna talar om vikten av att ha ett fungerande familjeliv i 
kombination med arbetet och tydligt är att balansen mellan arbete och familjeliv är viktigt för 
välmåendet. (Gröpel & Kuhl, 2009). Som framgår av tabell 2 upplever respondenterna i hög 
grad ett välmående i sitt egenföretagande. Någon upplever sig ha fått bättre självförtroende 
”Men jag mår bra, jag känner mig stark i mitt egenföretagande och har fått bättre 
självförtroende nu”. De är nöjda med sin frihet och trivs i sin roll som egenföretagare. Den 
stress de upplever är ofta kopplad till ekonomi och att den skall bli försämrad på grund av 
arbetsbrist, men även att det inte finns möjlighet att tjäna stora pengar som egenföretagare. 
Det framkom att ekonomiska påfrestningar leder till lägre grad av välmående och tvärtom 
”Det är ju helt och hållet knutet till arbete och ekonomi för mig och därmed det psykiska”. 
Flera av företagarna i denna studie inledde sin karriär med tanken på att egenföretagandet 
skulle generera en större inkomst, en tanke som delvis fått revideras hos några av 
respondenterna. I tabell 2 nedan syns exempel på vad egenföretagarna i studien menar skapar 
välmående.  
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Tabell 2, Meningsenheter, meningskoncentrering och kod för det allmänna temat 
”välmående” 
 
Meningsenhet Meningskoncentrering Kod

  

”Det får mig att må bra”    Välmående som egenföretagare       Mår bra 

   

”Men jag mår bra, jag känner mig 
stark i mitt egenföretagande och 
har fått bättre självförtroende nu” 

Välmående, gott självförtroende Mår bra, 
självförtroende 

”Är man anställd så stannar man 
hemma, men nu är man tvungen 
att åka och då åker man ju. Jag 
har mått bättre av det” 

Egenföretagande ger inga möjligheter 
att strunta i arbetet vilket leder till 
välmående 

Mår bra av tvång 

”Det är ju helt och hållet knutet 
till arbete och ekonomi för mig 
och därmed det psykiska” 

Om det finns arbete leder detta till 
stabil ekonomi och vidare till 
välmående 

God ekonomi ger 
välmående 

 
 

Personlighet 
 

Deltagarna i denna studie kunde alla sägas vara uttalat extroverta. De anser att de trivs med att 
omge sig med människor och får ett utbyte av att träffa kunder. Så här säger en intervjuperson 
”Jag skulle säga att jag tycker om människor” Det finns även en självsäkerhet och en tillit till 
sin egen kapacitet. I studien framgår det att egenföretagarna är sociala och utåtriktade. En av 
respondenterna säger ”Jag gillar att vara social och gillar kundkontakt”, en annan ”Men man 
får ju ett utbyte av människor man träffar”. Det är även tydligt att de tror på sig själva och har 
ett gott självförtroende. Citat som ”Sen tycker jag ju om att vara självgående, att ingen talat 
om för en vad man ska göra, att jag är driven” och ”Jag har svårt att acceptera och göra vad 
andra säger åt mig att göra” speglar delvis egenföretagarnas dominanta attityder. Kodningarna 
visar exempel på hur respondenterna kunde tolkas vara extroverta. Flertalet av dem talade om 
att de tycker om att umgås med människor, men även att de är glada, positiva och 
spänningssökande med ett mått av självsäkerhet. Respondenterna i studien talar i hög grad om 
att de är glada, positiva och sociala. De har även något som de kallar driv. Lounsbury, Gibson 
& Hamrick (2004) beskriver begreppet driv som en kraft som får individer att lägga ner tid 
och engagemang i sitt arbete, uppfylla satta mål, öka produktiviteten samt hantera de krav 
som de utsätts för. Detta driv är troligen också en nyckel till framgång i arbetslivet. 

   Några av respondenterna i undersökningen talar om vikten av att vara pålitlig och ärlig och i 
kontakten med kunder eftersom man annars riskerar att tappa trovärdigheten i det man gör. 
”Jag tror att folk tycker att jag är bra att ha kontakt med, att folk litar på mig” och ”Man måste 



 

 

11 

vara ärlig tycker jag, annars blir nog folk förbannade tror jag” I undersökningen framkom 
inga tydliga bevis för att ”agreeableness” är något som är en viktig personlig egenskap för att 
vara en bra egenföretagare och bara i ett fåtal meningsenheter gick det att finna spår av denna 
dimension. Ingen av deltagarna talade ingående om sig själva som individer som anser det 
viktigt att värna om personliga relationer i yrkeslivet 

   Respondenterna i studien talar alla om hur de ser på sig själva som målmedvetna, de har ett 
tydligt fokus och vet vad de vill och ska göra. ”Jag blir nog väldigt fokuserad på att lösa 
problem” säger en av intervjupersonerna. En annan menar att ”Det går ju inte att sitta på 
röven och läsa tidningen”. De anser sig vara disciplinerade och pålitliga samtidigt som de är 
självständiga och självmedvetna. För dem handlar det om att hela tiden ta ansvar för sin 
arbetssituation på grund av att det till syvende och sist är dem själva som individer som får ta 
konsekvenserna av vad som sker och inte sker. ”Man får bara lida själv också om man inte 
gör rätt…eller rätt, men om man gör..om man inte jobbar så får man ingen lön”. Citatet ”Jag 
måste ju hela tiden ta initiativet till att lösa saker” måste tolkas som att egenföretagaren har ett 
stort ansvar och att de också axlar detta ansvar 

   Respondenterna i denna studie visade inga tydliga tecken på personlighetsdrag som ingår i 
dimensionen ”neuroticism” Några av deltagarna rapporterade om en känsla av stress vid för 
hög eller för låg arbetsbelastning och ett mått av olustkänsla förknippad med de ekonomiska 
ansträngningar som bevisligen kan uppstå vid egenföretagande, men dessa känslor måste 
sägas vara godartade till sin natur och är inget som individerna menar hindrar dem i deras 
arbete eller skall ses som bevis för en neurotisk natur. Respondenterna redovisar i denna 
studie, i motsats till en neurotisk karaktär, egenskaper som präglas av en lugn, luststyrd, 
positiv och kontrollerad attityd. En respondent säger ”Jag är glad och positiv och noggrann 
tycker jag”, en annan ”Nu har jag ju varit hemma i två och en halv månad för att det inte fanns 
jobb så då kan man ju vila upp sig”. De visar upp en karaktär som är motsatsen till 
”neuroticism” då de menar att ”Men allting går ju” och ”Då brukar jag oftast lugna ner mig 
ganska mycket. Då drar jag ner på tempot”. De drag av neuroticism som gick att finna är som 
nämnts ovan de känslor av stress och oro som går att utläsa ur respondenternas svar och som 
handlar om maktlöshet förknippat med arbetsbelastning och ekonomi. ”Hur ska det här gå nu? 
Kommer jag att få jobb? Kommer jag att ha råd med dom sakerna jag vill göra” är ett citat 
som på ett heltäckande sätt beskriver vad som kan orsaka dessa känslor av stress. 

    Studien visar att det går att finna tydliga tecken på att respondenterna ligger högt i 
”openness”. Citaten tagna ur denna studie beskriver individer som är nyfikna och kreativa och 
som får utlopp för sin idérikedom med hjälp av egenföretagandet. ”Jag vill hitta andra 
lösningar och infallsvinklar” och ”Jag vill göra det för jag är nyfiken på hur det är ” beskriver 
hur dessa egenföretagare får utlopp för sin nyfikenhet och idérikedom i egenföretagandets 
värld. Intervjusvaren tyder på att dessa män är idérika och behöver omväxling och utmaning. 
De säger bland annat ”Bara att gå och göra likvärdiga saker hela tiden…det funkar inte för 
mig”. En respondent säger ”Jag har en massa idéer som…jo men nyfiken är jag”. Nyfikenhet 
och framåtanda syns vara viktigt för egenföretagarna som en faktor som driver dem framåt, 
men med nyfikenhet och idérikedom följer även ett mod, ett mod som fungerar som en 
katalysator och som ser till att idéer och planer genomförs. ”Och så har jag väl känt mig 
väldigt modig och driftig och intresserad” menar en av företagarna. 

   Ingen av respondenterna i studien hade någon som helst tanke på att övergå till att vara 
anställd (även om de i studien också delat med sig av de negativa faktorer som 
egenföretagandet medför). Detta tyder på en tillfredsställelse och ett välmående i 
arbetssituationen. De vittnar om flertalet positiva faktorer i egenföretagandet. Det som 
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tydligast märks är den autonomi och frihet som dessa män vittnar om. Några citat som visar 
på detta i studien och där företagarna eniga är ”Det är ju friheten ååå..sen kan man ju välja 
dom jobb man vill egentligen”, ”Jag får styra mina arbetsuppgifter och min tid själv”, ”Det är 
nog framför allt det här med att kunna styra själv, att kunna bestämma själv”, ”Neej..det är ju 
en frihet, man är ju ganska frigående”. För dessa egenföretagare är fördelarna många. De styr 
över sin egen tid och ekonomi och det finns ingen där som kan tala om vad och hur de ska 
prioritera. Att kunna tjäna pengar till sig själv är en viktig faktor, ”Jag menar då skulle jag 
jobba åt någon annan som tjänar in och får dom pengarna, det skulle inte jag vilja”, ”..och det 
är till mig själv jag tjänar pengar” , samt att själv kunna styra över vilka jobb man prioriterar 
och även platsen för dessa jobb. För en av företagarna var det positivt att jobba nära hemmet 
eftersom det då blev möjligt att ta ledigt och gå hem några timmar, ”Eftersom jag jobbar i 
anslutning till hemmet så har man ju lätt att ta ledigt några timmar”. Gemensamt för dem alla 
är den frihetskänsla som egenföretagandet för med sig. Exempel på personlighetsdrag som 
kunde urskiljas hos egenföretagarna syns i tabell 3 nedan 
 
Tabell 3, Meningsenheter, meningskoncentrering och kod för det allmänna temat 
”personlighet” 
 
Meningsenhet Meningskoncentrering Kod  

”Jag har svårt att vara still 
längre stunder” 

   Svårigheter med passivitet       Kreativ och driven 

”Bara att gå och göra likvärdiga 
saker hela tiden…det funkar inte 
för mig” 

Svårigheter med monotont arbete Nyfiken och 
kreativ 

”Jag skulle säga att jag tycker om 
människor” 

Tycker om människor Social 

”Jag gillar att vara social och 
gillar kundkontakt” 

Tycker om att socialisera Social och pratsam 

”Sen tycker jag ju om att vara 
självgående, att ingen talat om för 
en vad man ska göra, att jag är 
driven” 

Vill vara självständig, har ett driv Självständig och 
driven 

 
 

Hinder 
 

Som nämnts ovan kan dessa positiva faktorer även vid vissa tillfällen vändas och bli negativa. 
Den ekonomiska frihet som upplevs kan istället bli en börda. Flera av respondenterna berättar 
likvärdigt om den underliggande press som egenföretagare lever med. De har ansvar över att 
själva dra in pengar till företaget. Den trygghet som finns som anställd är inte närvarande i 
lika hög grad hos egenföretagare. Respondenterna menar att ”Skillnaden är att man har frihet 
själv om man…man har egentligen inte frihet för du är ju tvungen att dra in pengar”, och 
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”..men är man egen och vet att ens inkomst är beroende av att man går ut när det är 25 grader 
kallt då gör man ju det i alla fall. Då har man ju den pressen på sig på ett annat sätt” En annan 
respondent menar ”Men ser man att det blir dåligt och man vet inte hur man ska få in jobb då 
mår man ju dåligt” Den ekonomiska pressen verkar ständigt finnas närvarande hos 
egenföretagarna. Detta märks i uttalande som ”Men vet man att man har en till två veckor 
eller en månads jobb då törs man aldrig tacka nej, då blir det ju stress ändå istället” och ”Det 
är ju det att man måste få in pengar”. 

   Att styra över sin egen tid kan även det upplevas som ett hinder då arbetsbelastningen är för 
låg eller för hög. Då upplevs en svårighet att sluta arbeta, i vissa fall en svårighet i att skaffa 
arbete, ”Men ser man att det blir dåligt och man vet inte hur man ska få in jobb då mår man ju 
dåligt” och i andra fall för att färdigställa påbörjade arbeten, ”..då blir det också en stress när 
man märker att man kanske inte hinner det man ska göra egentligen” Slitningen mellan att 
jobba och inte jobba är påtaglig hos respondenterna ”blir det för mycket jobb blir man också 
stressad och mår dåligt om man har tackat ja för mycket och måste stressa fram och slita”. En 
av respondenterna menade att man alltid är påpassad och alltid är uppkopplad mot omvärlden, 
”Att man styr sin egen tid för man har ingen tydlig gräns mellan arbetstid och fritid”. Det kan 
helt enkelt vara svårt att sluta arbeta fast det egentligen skulle behövas och detta kan upplevas 
som stressande. En annan respondent jämför med hur det är att vara anställd, ”..jaha då var 
klockan fyra då gick man hem och stängde av och sen hela helgen..då var det ingenting”, och 
menar med detta att han som egenföretagare aldrig känner sig helt ledig. 

   Några av respondenterna upplevde också en slags utsatthet då man inte alltid kände sig 
trygg med myndigheters utövanden, ”Att myndigheterna sätter så mycket regler och vad ska 
jag kalla det för…svårhanterliga lösningar för en liten företagare” och även det sociala 
skyddsnät som de hävdar är åsidosatt för egenföretagare. ”Du har ett mindre skyddsnät än om 
du är anställd” menar en av respondenterna. En annan känner på samma sätt, ”Men man har ju 
sämre sjukpension och man har det sämre om man blir sjuk när man är egen, så du kan ju inte 
vara hemma egentligen”. Hinder som kunde ge egenföretagarna en negativ känsla visas som 
exempel i tabell 4 nedan.  

Tabell 4, Meningsenheter, meningskoncentrering och kod för det allmänna temat ”hinder”. 
 
 
Meningsenhet Meningskoncentrering Kod  

”Men ser man att det blir dåligt 
och man vet inte hur man ska få 
in jobb då mår man ju dåligt” 

Avsaknad av arbete och den       
ovisshet som uppstår 

     Jobbrist 

”blir det för mycket jobb blir man 
också stressad och mår dåligt om 
man har tackat ja för mycket och 
måste stressa fram och slita” 

För stor arbetsbörda skapar stress och 
dåligt mående 

Stress 

”Men vet man att man har en till 
två veckor eller en månads jobb 
då törs man aldrig tacka nej, då 
blir det ju stress ändå istället” 

Svår balansgång mellan hur mycket 
man måste jobba och hur mycket man 
orkar jobba 

Stress 
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”Det är ju det att man måste få in 
pengar” 

Den ekonomiska pressen Ekonomisk press 

”Du har ett mindre skyddsnät än 
om du är anställd” 

Skyddsnätet från samhället är litet Utsatthet 

 

Resultatsammanfattning 
 

Vi kan konstatera att egenföretagaren i denna studie är nöjd med sin arbetssituation. Han 
upplever sig själv som välmående och uppskattar den livsstil han valt och känner inget behov 
av att ändra på den. För honom är det viktigt att få arbeta med något som han valt själv och 
där han har möjlighet att styra sin tid och sitt engagemang efter egen vilja. Så länge det finns 
arbete är ekonomin tryggad och med den också ett välmående. Han är utåtriktad och social 
och tycker om att interagera med andra människor. Vidare värnar han om sin integritet och 
försöker förhålla sig kritisk och objektiv och därmed fatta fördelaktiga beslut som gynnar 
hans egenföretagande. Respondenterna i denna studie ser på sig själva som målmedvetna och 
fokuserade. De vet vad de vill och ska göra och gör det med disciplin och självständighet. 
Under intervjuerna talade egenföretagarna om att de kunde uppleva ett visst mått av stress och 
då när arbetsbelastningen inte var tillfredsställande. Detta var förknippat med ekonomiska 
svårigheter, men också det faktum att vid för hög arbetsbelastning inte hinna med sina 
åtaganden. Ingen av respondenterna upplevde dock detta så påfrestande att det sänkte 
välmåendet nämnvärt. Det som driver dem framåt är en målmedvetenhet, en nyfikenhet och 
en framåtanda. Det märktes även en stolthet över att framgångsrikt kunna driva ett eget 
företag. Studien visar tydligt att dessa egenföretagare trivs med detta sätt att arbeta på, på 
grund av den frihet, autonomi och bekvämlighet det skänker. De upplever sig ha kontroll över 
sin arbetssituation och detta skänker trygghet. De negativa aspekter som går att uppfatta ligger 
i svårigheter att skilja arbete från fritid, den ekonomiska press som ibland uppstår och 
problem med myndigheter och dess regler som uppfattas som krångliga och tidskrävande och 
som skapar en känsla av utsatthet. 

 

Diskussion 
 

Studiens resultat skall inte generaliseras eftersom det finns ett nära nog oändligt antal 
egenföretagare och egenföretagandeformer i olika situationer och miljöer, men som 
Brandstätter (1997) nämner så går det att finna gemensamma nämnare hos alla entreprenörer. 
Syftet med studien och dess ansats har som nämndes inledningsvis varit att få kunskap om hur 
studiens egenföretagande män ser på sin arbetssituation idag, hur de upplever sin hälsa 
förknippat med egenföretagandet och även vilka möjligheter och hinder som de anser är 
förknippade med detta sätt att arbeta. Vidare har studien även bedrivits för att försöka utröna 
huruvida vissa personliga egenskaper är att föredra hos individer som bedriver egen 
verksamhet och detta med hjälp av femfaktor-modellens dimensioner ”extroversion”, 
”agreeableness”, ”conscientiousness”, ”neuroticism” och ”openness. Frågeställningarna som 
föranledde studien har genom empiri besvarats på ett tillfredsställande sätt. Data visar att 
egenföretagare känner en högre grad av tillfredsställelse i sitt arbetsliv än de som är anställda 
(Croson & Minniti, 2012). Tidigare forskning föreslår även att egenföretagare är lyckligare än 
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de som är anställda och att detta kan bero på en känsla av flexibilitet, kontroll, frihetskänsla 
och autonomi (El Harbi & Grolleau, 2012), något som märks i diskussionen nedan. 

 
Välmående 
 

Vad gäller egenföretagarnas subjektiva välmående står det klart att deras arbetssituation 
skapar välmående beroende på att de inte har någon som bestämmer över dem. De har frihet 
att göra som de själva vill och de har en konstruktiv arbetsmiljö. Respondenterna talar även 
om att det känns viktigt för dem att de har överblick och kontroll över sin ekonomi och att 
egenföretagandet ger dem möjlighet att tjäna pengar åt sig själva samt att det inte finns någon 
mellanhand som de ska tjäna ihop pengar till. Ekonomi och arbetstid är sammankopplat på 
både ett positivt och negativt sätt då egenföretagandet ger valet att arbeta mindre om det finns 
ekonomiska förutsättningar för det. Den negativa aspekten blir då att det krävs mer arbete om 
ekonomin ser ut att bli sämre, något som enligt respondenterna kan leda till stress.  

Personlighet 
 

Intervjuerna och de koder som analyserats fram ger för handen att det finns vissa 
personlighetsegenskaper som verkar vara förknippade med egenföretagande och som gynnar 
egenföretagare. Hos egenföretagarna i studien ses ett gemensamt drag vad gäller 
”extroversion”, conscientiousness” och ”openness”.  Det respondenterna talar om stämmer väl 
med det antagande som Shane et al. (2010) redovisar då resultat visar att egenföretagande väl 
lämpar sig för individer som ligger högt i ”conscientiousness” då de behöver vara 
organiserade och fokuserade för att nå sina mål. Det är troligen viktigt att vara social och 
utåtriktad vid egenföretagande, då arbetet i stor utsträckning handlar om kundkontakter och 
att knyta sociala band samt att det finns ett driv och ett engagemang för att arbetet skall 
fortskrida på önskat sätt. Dessa personer är också målmedvetna och disciplinerade. De 
behöver vara organiserade, självsäkra och självmedvetna för att kunna fatta de beslut som 
krävs och för att nå de mål som är uppsatta. Nyfikenhet och framåtanda går att finna i stor 
omfattning hos dessa entreprenörer. Att vara nyfiken och innovativ är viktigt då det gäller att 
”ligga steget före”, planera arbetet och utvecklas som individ samt utveckla företaget. 
Anmärkningsvärt är att ”agreeableness” inte gick att finna i någon stor utsträckning hos 
respondenterna. Detta kan vara en indikator på att det är av vikt att värna om den personliga 
integriteten som egenföretagare för att kunna förhålla sig kritisk och objektiv och därmed fatta 
fördelaktiga beslut. Stöd finns att finna för denna teori då Shane et al. (2010) menar att 
entreprenörskap är bäst lämpat för individer som ligger lågt i agreeableness eftersom de i 
högre grad kan stå upp för sig själva, är mer benägna att vara objektiva och har lättare för att 
driva igenom komplicerade affärer. 

   Inte lika anmärkningsvärt är att respondenterna tenderar att ha en mindre framträdande nivå 
av ”neuroticism”. Det går inte att finna tydliga tecken på oroskänslor, ångesttendenser, 
nervositet eller instabilitet. Tvärtom upplevs de ha en stabil mentalitet och en lugn och positiv 
attityd. Detta gör det lättare att hantera risktagande och den osäkerhet som egenföretagandet 
medför.  

 
 
 



 

 

16 

Hinder och möjligheter 
 

Respondenterna ombads även att tala om vilka positiva och negativa faktorer som för dem 
finns förknippade med att vara egenföretagare. Trots att egenföretagandet inte genererade 
några stora ekonomiska fördelar fanns inga planer på att ta anställning och det beroende på att 
fördelarna med att vara egen ansågs överväga nackdelarna. Faktorer som frekvent återkom 
under intervjuerna var den frihet som egenföretagandet gav. Det ansågs viktigt att få styra sin 
egen tid, att få välja arbeten och arbetsplatser själv och inte behöva svara inför någon annan. 
Det talades även om ekonomisk frihet. Att själv få förvalta de pengar som tjänas in och att 
inte behöva dela med sig av sin vinst eller jobba in pengar åt någon annan var en betydande 
punkt. Respondenterna brottades även med negativa faktorer förknippade med 
egenföretagandet. Dessa handlade till största delen om den stress som uppstår när det blir 
svårt att finna balans i arbetslivet. Denna balans upplevs stundtals svår att finna då 
egenföretagare känner att de alltid måste vara anträffbara. De har svårt att finna en tydlig 
gräns mellan arbetstid och fritid och tankar på om man jobbar för mycket eller för lite är alltid 
närvarande. Som Harbi & Grolleau (2012) noterar så märks även i denna studie ett visst mått 
av press och stress hos egenföretagarna sammankopplat med den ekonomiska påfrestning som 
entreprenörskapet medför. I likhet med Brandstätters studie (se ovan) har det i denna studie 
visat sig att en egenföretagarna är självgående och drivna, att det krävs sociala egenskaper, 
men också att egenföretagandet för dess individer inrymmer ett visst mått av osäkerhet.   

Metoddiskussion 
 

Respondenterna har i intervjuerna varit öppenhjärtliga och samarbetsvilliga och klimatet 
under densamma har upplevts av såväl respondenter som intervjuare vara gott. Känslan har 
varit att respondenterna tyckt att det varit givande och roligt att få delge sina historier. Det 
ställdes öppna frågor som ledde till diskussioner och fortsatta frågeställningar, allt för att 
föröka förstå individerna och på bästa sätt sedan kunna tolka och koda deras svar. Det som 
intervjupersonerna berättat är deras egen subjektiva verklighet och det som framkommit i 
intervjuerna har på ett bra sätt givit svar på forskningsfrågorna. Vad gäller överförbarhet och 
generalisering så bör försiktighet vidtas eftersom studien baseras på enbart sex 
egenföretagares upplevelser. Fakta som framkommer i studien är sanna och giltiga för dessa 
individer och med hjälp av analytisk generalisering finns fog att anta att resultatet ändå är 
giltigt för ett stort antal egenföretagare. 

   Denna forskning har avsett att försöka förstå mäns egenföretagande och resultaten skall 
därför inte generaliseras till kvinnliga företagare. Schoon & Duckworth, (2012) menar att män 
med högre sannolikhet väljer att bli egenföretagare jämfört med kvinnor, men 
genusskillnaderna är ännu ett relativt outforskat område. De forskningsresultat som finns 
pekar på att män i större utsträckning tvingas fundera över att driva eget företag eftersom de 
mer ofta än kvinnor presterar sämre i skolan, men även att mäns fäder i högre utsträckning 
påverkar dem att starta eget företag, något som inte i lika hög grad spiller över på kvinnor. Av 
vikt kan vara att i framtida studier även belysa kvinnors företagande.  

   Det kan argumenteras för att urvalet till denna studie är litet och att resultatet därför blir 
snedvridet på grund av det många typer av egenföretagande som finns. Resultatet kan på 
grund av detta inte generaliseras. Studiens intervju var designad med syfte att få en djupare 
förståelse för undersökningsdeltagarnas livsvärld och för att fånga vissa företeelser mer på 
djupet, något som är svårare att göra med exempelvis en enkät. Resultatet måste alltså antas 
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gälla för småföretagare utan anställda och vidare kan resultatet för företagare med större 
verksamheter te sig annorlunda. Femfaktor-modellen har i denna studie mätts med 
intervjufrågor istället för enkätfrågor. Det är här viktigt att påpeka att intervjuunderlaget 
endast anknyter till femfaktor-modellen och McCrae & Costas (2002)  NEO PI-R 
(”Neuroticism Extraversion Openness Personal Inventory Revised”), ett instrument som 
använts för att mäta personlighetsfaktorer, har endast använts som stöd för att tolka 
intervjupersonernas svar. Av stor betydelse har här varit att intervjuledaren lagt sin 
förförståelse och sina fördomar åt sidan i möjligaste mån för att helt kunna ta in den nya 
kunskap som nås genom intervjuerna, något som vi naturligtvis måste ifrågasätta i hur stor 
utsträckning det låter sig göras.   Nackdelen med denna typ av kvalitativ forskning är att det är 
tidskrävande. Varje intervjutillfälle behöver förberedas och efterarbetas i form av 
sammanställningar, jämförelser och analyseringar, därför riktar sig oftast dessa 
intervjumetoder till ett litet urval av intervjupersoner med följden att resultatet kan vara svårt 
att generalisera. Intervjuledaren har även varit medveten om den maktassymetri som kan 
uppstå i intervjusituationer som dessa. Med maktassymetri i detta fall menas att 
intervjuledaren är den som definierar, leder och bestämmer över intervjun samt att 
intervjufrågorna kan uppfattas som manipulativa. Denna maktassymetri kan leda till att 
intervjupersonen mer eller mindre medvetet svarar på ett sätt som kan uppfattas önskvärt 
(Kvale & Brinkmann, 2012). I studien har denna maktsituation beaktats av intervjuledaren 
och det har i början av varje intervju varit viktigt att tydliggöra att det är ett öppet samtal som 
det handlar om där det inte finns några svar som kan anses fel eller rätt. Vid 
intervjusituationer finns även en fara för något Kvale & Brinkmann (2012) kallar 
”expertifiering”. Detta kan visa sig i form av att intervjuaren i allt för stor omfattning tolkar 
intervjupersonens berättelser med sin egen förförståelse och sina egna förutfattade meningar 
samt fördomar och på det sättet hamnar allt för långt ifrån intervjupersonens sanning.  

   Något att reflektera över i detta sammanhang är också begreppet social önskvärdhet som 
beskriver hur vi människor ofta beter oss som vi tror att vi måste bete oss för att passa in i 
rådande normer. Enligt Snir & Harpaz (2002) är social önskvärdhet något som i hög grad kan 
hota resultaten i ett experiment eller en undersökning. Intervjupersonerna svarar på frågor på 
ett sätt som gör att de känner att de inte avviker från normen eller ger ett för rådande 
omständigheter ett (som de tror) oacceptabelt svar. Svårigheten i denna forskningsansats har 
till stor del legat i att försöka tolka deltagarnas svar och urskilja huruvida det är sin 
personlighet de beskriver, eller den bild av egenföretagande som finns i Sverige. 

 

Sammanfattning 
 

Denna studie skall ses som ett komplement till redan genomförd forskning inom ämnet och 
kan bidra med viktig kunskap om hur just svenska män ser på sin situation som 
egenföretagare. Ny kunskap har lyfts fram vad gäller dessa individers välmående, deras tankar 
om egenföretagandets fördelar och nackdelar, men även om vad dessa män har för 
personlighet och om denna personlighet gör dem lämpade att framgångsrikt bedriva eget 
företag. Dessa kunskaper kan komma att vara nödvändiga i arbetet med att få fler 
egenföretagare i Sverige, att lättare kunna komma åt eventuellt dåligt mående hos personer 
som arbetar som egenföretagare, men också för att på ett bredare plan kunna göra 
egenföretagande mer gynnsamt och lockande. Vi kan lära oss hur vi kan vi underlätta för 
dessa entreprenörer och vilket klimat krävs. Intressant för vidare forskning skulle vara om de 
tankar som framkommit i denna studie skiljer sig åt mellan män och kvinnor och också om 
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det finns skillnader i olika åldersgrupper. För att åstadkomma detta på ett bra sätt behövs 
ytterligare kunskaper eftersom egenföretagandet är ett tämligen outforskat område inom 
psykologin (Stephan & Roesler 2010; Shane et al. 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

19 

Referenser 
 

Bakker, A., Demerouti, E. & Brummelhuis, L. (2012). Work engagement, performance, and 

active learning: The role of conscientiousness, Journal of Vocational Behavior 80, 555–

564.          

Csikszentmihalyi, M. (2004). Flow, ledarskap och arbetsglädje, Stockholm: Natur och kultur  

Croson D.& Minniti M. (2012) Slipping the surly bonds: The value of autonomy in self-

employment,   Journal of Economic Psychology, 83, 717-738. 

Friedman, H. S., & Schustack, M. W. (2012). Personality. Classic theories and modern 

research, Boston: Pearson. 

El Harbi, S., & Grolleau, G. (2012). Does self-employment contribute to national happiness? 

The Journal of Socio-Economics, 41, 670-676. 

Graneheim, U.H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing 

research:concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness, Nurse Education 

Today,  24, 105–112. 

Graziano, G. & Tobin, M. (2004). Agreeableness: Dimension of Personality or Social 

Desirability Artifact? Journal of Personality,70, 696-728. 

Gröpel, P. & Kuhl J. (2009). Work–life balance and subjective well-being: The mediating role 

of need fulfillment, British Journal of Psychology, 100, 365–375. 

Gurven, M., Rueden, C., Massenkoff,  M., Kaplan, H. & Lero Vie, M. (2013). How Universal 

Is the Big Five? Testing the Five-Factor Model of Personality Variation Among Forager–

Farmers in the Bolivian Amazon, Journal of Personality and Social Psychology, 104, 354–

370. 

Khaneman, D., Diener, E & Schwarz, N. (1999). Well-being – The foundations of Hedonic 

Psychology, New York: Sage. 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2012). Den kvalitativa forskningsintervjun, Lund: 

Studentlitteratur.  

Lounsbury, J., Gibson, L. & Hamrick, F. (2004). The development and validation of a 

personological measure of work drive, Journal of Business and Psychology, 18, 427-451. 

McCrae, R. & Costa, P. T. (2002). Personality in adulthood: a five-factor theory perspective. 

2. ed. New York: Guilford Press. 

Muehlberger, U. (2007). Dependent self-employment. Workers on the border between 

employment and self-employment, Hampshire: Palgrave MacMillan. 

Nathan, W., Hudson, A., Brent, W., Roberts, A. & Lodi-Smith, J. (2012). Personality trait 

development and social investment in work,  Journal of Research in Personality, 46,  334–

344. 

Nordenmark. M., Vinberg S. & Strandh. M (2012). Job control and demands, work-life 

     balance and wellbeing among selfemployed men and women in Europe, Vulnerable 

Groups & Inclusion, 3, 13-14 

Schoon, I., & Duckworth, K. (2012). Who becomes an entrepreneur? Early life experiences as                         

Predictors of Entrepreneurship. Developmental Psychology, 48, 1719 – 1726. 

Shahnaz,  A. &  Tronzo, L. (2011). Exploring the Relationship Between Workaholism Facets 

and Personality Traits : The Psychological Record, 61, 269–286. 



 

 

20 

Shane, S., Nicolaou N., Cherkas, L & Spector, T.D, (2010). Genetics, the Big five, and the 

tendency to be Self-Employed. Journal of Applied Psychology, 6, 1154-1162.   

Snir, R., Harpaz I. (2002). To Work or Not to Work: Nonfinancial employment Commitment 

and the Social Desirability Bias, The Journal of Social Psychology, 142, 635–644. 

Snyder, C. R., Lopez, J. & Pedrotti, J. (2011). Positive psychology. The Scientific and 

Practical Explorations of Human Strenghts, California: Sage.                                 

Stephan, U. & Roesler, U. (2010). Health of entrepreneurs versus employees in a national 

representative sample. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 33, 355-

365.       

Tremblay, D. &  Genin, E. (2008). Money, Work–Life Balance and Autonomy: Why do IT 

Professionals Choose Self-Employment?: Applied Research Quality Life, 3, 161–179.                                           

Zhao, H. & Seibert, S. (2006). The Big Five Personality Dimensions and Entrepreneurial 

Status: A Meta-Analytical Review: Journal of Applied Psychology, 91, 259–271.                          

http://www.foretagarna.se/PageFiles/55505/barometern_h2012_C.pdf (20130415). 

http://tillvaxtverket.sidvisning.se/entreprenorskapsbarometern2012/ (20130401). 

http://www.forsakringskassan.se/privatpers/egen_foretagare (20130320). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


