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Sammanfattning 

Studiens utgångspunkt var ett intresse för work-life balance (WLB) och vilka förutsättningar 

behövs för att nå en balans mellan privat- och arbetsliv. Enligt forskning har antal 

arbetstimmar en direkt inverkan på individens WLB. Egenföretagare arbetar i genomsnitt fler 

timmar per vecka än anställda men studier visar att de paradoxalt har högre 

arbetstillfredsställelse än anställda. Denna studie utgår ifrån tidigare forskning gällande WLB 

hos egenföretagare. Tidigare forskning beskriver att några av de viktigaste faktorerna för att 

kunna uppnå WLB är att kontrollera upplägget av sin tid, att vara flexibel i sitt arbete, att själv 

ha kontrollen samt att nå en jämn fördelning av tiden mellan privat- och arbetsliv. Krav som 

studien ställde på respondenterna var att de aktivt har valt eget företag som organisationsform 

efter att tidigare varit heltidsanställda i minst tre år, ha detta som primära inkomstkälla samt 

inga anställda i företaget. Intresset för studien lades på vilka WLB-faktorer som motiverar till 

att starta eget samt vilka WLB-faktorer egenföretagare når. Studien utgår ifrån en kvalitativ 

forskningsmetod med en fallstudie med semistrukturerade intervjuer. Resultatet visar att 

WLB-faktorerna som motiverar individer till att starta eget företag är att få kontroll över sin 

framtid, beslutsfattande, sina arbetsvillkor och sin tid samt flexibilitet, personlig och 

karriärmässig utveckling, potential till att tjäna mer pengar och att ett tillfälle gavs. Resultatet 

visar vidare att den enda WLB-faktorn egenföretagare når är kontroll.  
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1. Bakgrund  

I det inledande kapitlet ges en bakgrund till uppkomsten av begreppet work-life balance 

(WLB). Vidare ges en översikt av den internationella kontexten, följt av problemdiskussionen 

som redogör för WLB i Sverige och för egenföretagare. Kapitlet avslutas med studiens syfte 

och frågeställningar. 

 

I slutet av 1800-talet bildades de första fackföreningarna som kämpade för arbetarnas 

grundläggande rättigheter, friheter och förmåner som arbetstagare idag anser nödvändiga 

(Phipps et al., 2016). Det finns bevis på en strävan efter balans mellan privat- och arbetsliv 

sedan industrialiseringen tog människor från att jobba hemifrån till kontor och fabriker (Lewis 

et al., 2007). Uttrycket work-life balance (WLB) sägs ha använts för första gången i slutet av 

1970-talet i Storbritannien och kom att användas mer i dagligt tal först under 90-talet 

(Caproni, 1997). Under de senaste årtiondena har frågor som rör balansen mellan privat- och 

arbetsliv fått en ökad uppmärksamhet (Phipps et al., 2016). WLB, balansen mellan privat- och 

arbetsliv, kan definieras som balansen och fördelningen av prioriteringar mellan dels jobbet 

med tillhörande karriär, ambition och personlig utveckling samt privatliv med faktorer som 

socialt liv, fritid, familj och fysisk- och psykisk hälsa (Caproni, 1997; Hill et al., 2010).  

 

Internationell kontext 

Internationellt växer en enighet kring vikten av WLB fram (den Dulk & Groeneveld, 2013; 

Mokana et al., 2015). Schutte och Eaton (2004) beskriver att 88% av anställda 1999, tycker 

att en balans mellan privat- och arbetsliv är mycket viktigt. Denna balansen värderades högre 

än jobbsäkerhet, kvalitet på arbetsklimatet och relationen mellan kollegor och ledning 

(Schutte & Eaton, 2004). Forskning visar att om en obalans finns kan detta påverka 

välmåendet negativt både i individens privat- och arbetsliv (Allen et al., 2000; den Dulk & 

Groeneveld, 2013; Mokana et al., 2015; White et al., 2003). White et al. (2003) påpekar att en 

individ ska kunna uppnå balans mellan privat- och arbetsliv utan att personens privatekonomi 

blir negativt påverkad. 

 

Arbetsgivarna har en nyckelroll i att skapa, underhålla och förbättra balansen mellan privat- 

och arbetsliv, de kan de införa flexibla arbetstider, kortare arbetsveckor, möjligheten att 

arbeta hemifrån samt att uppmuntrande till föräldraledighet (Hill et al., 2001; White et al., 

2003). När företag gör WLB-initiativ synliga i rekryteringsprocessen har det visat sig att de 
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står sig bra i konkurrensen när det gäller rekrytering av potentiella medarbetare (Beauregard 

& Henry, 2009; Fleetwood, 2007). Det medför att anställda stannar längre inom samma 

företag som medför lägre sjukfrånvaro, minskade kostnader för rekrytering samt anställda 

som är mer motiverade än anställda utan möjligheter att uppnå WLB (Beauregard & Henry, 

2009; Fleetwood, 2007). 

 

Forskning om effekten av införande av WLB-strategier för ett företag är däremot bristfälliga, 

trots de bristande bevisen så är det många företag som inför stöd som möjliggör en balans 

mellan privat- och arbetsliv (Adame-Sánchez et al., 2016). Många organisationskulturer 

uppger tyvärr, ofta informellt, att de anställda som värderar WLB högt värderas mindre i 

företaget och anställda kan därför avstå från att använda sig av WLB-strategier (Schutte & 

Eaton, 2004). Arbetsförhållandena har förändrats i flera branscher på grund av högre antal 

arbetstimmar och ökat tryck för produktivitet, därför har en efterfrågan av WLB-strategier 

från anställda växt fram (Mokana et al., 2015).  

 

1.1 Problemdiskussion  

De skandinaviska länderna framstår som ledande i många studier som de rikaste och mest 

konkurrenskraftiga länderna med minsta antal arbetstimmar i veckan i hela världen (Khallash 

& Kruse, 2012). Länder som Sverige har generöst statligt stöd i jämförelse med andra OECD- 

(Organisation for Economic Co-operation and Development) länder för att kunna uppnå en 

balans mellan privat- och arbetsliv och användningen av dessa möjligheter (Hobson et al., 

2001; Nordenmark et al., 2012; Phipps et al. 2016). Enligt statistik från OECD Better Life 

Index (2016) är genomsnittet av arbetande befolkning i OECD länderna som jobbar mer än 50 

timmar per vecka 13% medan Sverige är ledande med endast 1%. Däremot visar studien av 

Hobson et al., (2001) att anställda i Sverige är oroliga att deras karriär blir lidande om de 

prioriterar en balans mellan privat- och arbetsliv. En viktig positiv påverkan i Sverige är lagar 

och regler kring exempelvis hur många arbetstimmar som får schemaläggas, semester och 

föräldraledighet (Riksdagen, 2017).  

 

Förväntningar och krav i privat- och arbetslivet har förändrats över åren på grund av längre 

arbetstimmar, ökande antal kvinnliga arbetstagare, högre genomsnittsålder av populationen, 

anställda är alltid kontaktbara samt innovation inom ekonomi och teknologi (Beauregard & 

Henry, 2009; Prottas & Thompson, 2006).  



 3 

Om WLB-strategier saknas kan det medföra stress, sjukskrivning, missnöje vilket kan leda till 

uppsägningar (Beauregard & Henry, 2009; Phipps et al., 2016). 

 

Egenföretagare 

En vanlig uppfattning hos anställda är tron på att bli egenföretagare är vägen till WLB 

(Annink et al., 2016; Prottas & Thompson, 2006) och studier visar på att anställningsform är 

en viktig komponent för att uppnå WLB (Perlow, 2001; Prottas & Thompson, 2006). Följande 

statistik från Bolagsverket kan tyda på att starta eget företag för att nå WLB kan ha ett 

samband. I Sverige registrerades 64 625 nya företag på Bolagsverket 2015, vilket är en 

ökning med 3,6% från föregående år och ökning fortsatte under 2016 med 68 793 

nyregistrerade företag, vilket motsvarar 6,4% (Bolagsverket, 2015 & 2016). Tidigare 

forskning visar att egenföretagare har möjligheter att försörja sig samtidigt som de kan vara 

flexibla i sitt privat- och arbetsliv samt är oberoende av arbetsgivarens villkor (Annink et al., 

2016; Nordenmark et al., 2012; Sullivian & Meek, 2012). En svensk studie från 2008 

förklarar att den högre nivån av arbetstillfredsställelsen bland egenföretagare beror på att man 

är sin egen chef, avsaknaden av hierarki samt kontroll över sina egna arbetstider (Andersson, 

2008; Prottas & Thompson, 2006).   

 

Forskningen kring förhållandet mellan egenföretagare och WLB är ofullständigt. Trots 

fördelarna som egenföretagare upplever visar studier att konflikter mellan privat- och 

arbetsliv på grund av långa arbetsdagar, krävande och stressigt jobb, osäkerhet samt otrygghet 

gällande ekonomin kan uppstå (Annink et al., 2016; Parasuraman & Simmers, 2001). Vissa 

studier pekar på att egenföretagare upplever en bättre WLB än anställda (Frone et al., 2000; 

Nordenmark et al., 2012; Parasuraman & Simmers, 2001) medan andra studier visar 

motsatsen (Andersson, 2008; Craig et al., 2012; Prottas & Thompson, 2006). Långa 

arbetsdagar och stort ansvar har visats ha en negativ påverkan på egenföretagare, men kan 

också ses som en drivkraft och motivation (Andersson, 2008). Egenföretagare arbetar i 

genomsnitt tio timmar mer per vecka samt har lägre inkomst än en heltidsanställd, trots detta 

har de högre arbetstillfredsställelse än anställda (Andersson, 2008; Prottas & Thompson, 

2006). Statistik från OECD Better Life Index visar däremot att långa arbetsdagar har en 

negativ påverkan på WLB (OECD, 2016). Om någon är nöjd med sitt jobb antas de vara mer 

nöjda med livet i allmänhet och detta är något egenföretagare upplever i större utsträckning än 

anställda (Andersson, 2008; Nordenmark et al., 2012; Prottas & Thompson, 2006).  
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I Sverige finns det idag ungefär 1,2 miljoner företag, 97% av dem räknas till småföretag med 

0–10 anställda (Tillväxtverket, 2016). 76% av egenföretagare i Sverige utan anställda nämner 

WLB som motiv bakom att starta eget och därför kan denna organisationsform vara en 

strategi för att balansera kraven mellan privat- och arbetsliv (Johannson Sevä & Öun, 2015). 

Egenföretagare utan anställda verkar nå WLB i större utsträckning än företagare med 

anställda (Johannson Sevä & Öun, 2015). WLB-faktorer som nämns enligt tidigare forskning 

är möjligheten att tar ansvar över fördelningen av tid mellan privat- och arbetsliv, flexibilitet i 

när, var och hur arbetet utförs, kontroll över arbetssituationen och företagsutveckling samt 

möjligheten till att få ökad inkomst.  

 

Endast ett fåtal studier angående WLB i Sverige har genomförts. Bland dessa är de vanligen 

utförda i städer som Stockholm (Hobson et al., 2001) eller från ett urval av hela svenska 

befolkningen (Cousins & Tang, 2004), utan att skilja på exempelvis olika anställningsformer. 

Egenföretagande erbjuder ett unikt synsätt på studier om WLB eftersom individer med eget 

företag har mer kontroll än anställa att reglera balansen mellan privat- och arbetsliv 

(Loscocco, 1997). WLB hos egenföretagare med färre än tio anställda är ett stort och därför 

betydelsefullt forskningsområde som har stor potential för framtida studier (Nordenmark et 

al., 2012; Prottas & Thompson, 2006).  

 

1.2 Syfte och frågeställning 

Utifrån bakgrunden vill denna studien bidra med kunskap om vad som driver individer till att 

starta eget företag i Sverige. Mer specifikt har studien undersökt vilka WLB-faktorer som 

motiverar egenföretagare till att starta eget företag samt vilka WLB-faktorer egenföretagare 

når. Studien lägger vikt på WLB-faktorer som nämns i tidigare forskning som tidfördelning 

mellan privat- och arbetsliv, flexibilitet och kontroll samt påverkan av personlig och 

karriärmässig utveckling. 

 

Detta leder fram till följande frågeställningar: 

• Vilka WLB-faktorer motiverar till att starta eget företag?  

• Vilka WLB-faktorer når egenföretagare? 
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2. Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning som studien utgår ifrån. Kapitlet redovisar 

hur egenföretagare lägger upp sin tid, hur faktorer som flexibilitet och kontroll påverkar 

egenföretagare, hur egenföretagare balanserar privat- och arbetsliv samt vad som motiverar 

en individ att bli egenföretagare. Nämnda avsnitt ger underlag till insamling av studiens 

empiriska material. 

 

WLB definieras som hur engagerad och nöjd en individ är med balansen mellan sitt privat- 

och arbetsliv, dessa ska uppmuntra individens utveckling av nuvarande livsprioriteringar i 

privat- och arbetslivet (Pasamar & Valle, 2015). 

 

2.1 Upplägget av tiden för egenföretagare 

Globaliseringen och digitaliseringens framgång gör att fasta kontor inte längre behövs för att 

utföra sitt jobb, WLB kan därför inte längre begränsas till tid och rum (Khallash & Kruse, 

2012; Maxwell, 2005). Arbetet blir viktigt när det bidrar med att stödja individens livsstil, 

vilket skapar goda förutsättningar för familjerelationer eller individen själv men också att 

individen blir respekterad och utmanad (Khallash & Kruse, 2012). Detta leder till att WLB 

handlar om att hantera extern press från konkurrensutsatt arbetsmiljö samt fritid och familj 

och intern press från egna förväntningar på satta mål som är oberoende av familjeansvar 

(Khallash & Kruse, 2012).  

 

Antal timmar spenderade på privat- eller arbetsliv påverkar WLB direkt, säger Gutek et al. 

(1991). Egenföretagare jobbar genomsnittlig flera timmar både på vecko- och helgdagar, 

arbetar mer på kvällar och har mindre tid för fritidsaktiviteter än anställda, men upplever i 

kontrast högre arbetstillfredsställelse (Hilbrecht & Lero, 2013).  

 

Stressen och obalansen uppkommer när individer ska spendera tid på aktiviteter utanför arbete 

samtidigt som de behöver arbeta långa dagar, arbeta när de är sjuka eller ta telefonsamtal 

utanför arbetet (Bunk et al., 2012; Hilbrecht & Lero, 2013). Indikatorer som stress och 

engagemang både privat- och i arbetslivet kan påverka WLB (Frone et al., 1992; Hillbrecht & 

Lero, 2013). Oregelbundna arbetstider kan förstöra vardags- och veckorutiner och finansiell 

osäkerhet gör egenföretagande till ett instabilt arbetsarrangemang, vilket kan leda till 

spänning och konflikter om arbetet kombineras med privatlivet (Hilbrecht & Lero, 2013). 
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Egenföretagare utan anställda bär det enda ansvaret för företagets överlevnad som kan leda 

till en stress, vilket påverkar deras WLB (Bunk et al., 2012).  

 

Eftersom antal timmar fördelad mellan privat- och arbetsliv påverkar individens uppfattning 

av WLB, kan det förväntas att individer som arbetar fler antal timmar därmed känner högre 

press och stress privat såsom på sitt arbete och upplever konflikt på grund av denna obalans. 

Inblandning av arbetsuppgifter under fritiden samt osäker inkomst kan vidare påverka 

egenföretagares WLB-upplevelse negativ. Det är fortfarande oklart i vilken utsträckning 

egenföretagare som organisationsform bidrar till WLB (Hilbrecht & Lero, 2013).  

 

2.2 Flexibilitet och kontroll för egenföretagare 

Flexibilitet på arbetsplatsen kan definieras som arbetstagarens möjligheter att göra val som 

påverkar när, var och hur arbetsuppgifter utförs (Grawitch & Barber, 2010; Hill et al., 2010).  

 

Tidigare studier visar att flexibilitet på arbetsplatsen är förknippat med en bättre WLB och 

arbetstillfredsställelse (Hill et al., 2010; Jang et al., 2010). Vissa studier hävdar att 

möjligheten till att arbeta flexibelt är viktigare än om individen verkligen använder dessa 

(Jang et al., 2010; Jones et al., 2008). För att fördelarna ska kunna maximeras bör 

möjligheterna att arbeta hemma kombineras med att utföra arbetet på flexibla tider (Hill et al., 

2010). Den mest uppskattade formen av flexibilitet är möjligheten till ett flexibelt schema 

(Hill et al., 2010; Jacob et al., 2008).  

 

Kontroll över arbetstiderna innebär att den anställde får ansvaret att bestämma över sin 

schemaläggning, vilket innebär frihet för den anställde att fatta beslut på ett flertal nivåer i sitt 

arbete (Jang et al., 2010). Individuell schemaläggning är en effektiv strategi för att skapa 

bättre WLB, enligt Jang et al. (2010). Tidigare forskning visar att individer som har mer 

kontroll över sitt schema upplever mindre konflikt mellan privat- och arbetsliv och uppnår 

därmed bättre WLB (Jang et al., 2010; Kelly et al., 2011). Hayman (2009) menar att ju större 

kontroll individer får över sina arbetsvillkor, desto positivare blir attityden till deras arbete. 

Samtidigt skriver Hill et al. (2010) att forskningen kring huruvida flexibilitet på arbetsplatsen 

skulle underlätta WLB är knapp.  

 

Att organisera sig som egenföretagare kan vara ett sätt att öka kontrollen över arbetstiden och 

företagets framtid och därmed skapa möjligheter att nå WLB (Hilbrecht & Lero, 2013). I 
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studien av Hilbrecht och Lero (2013) blev det tydligt att känslan av kontroll är starkt kopplat 

till tidigare negativa erfarenheter av att vara anställd. Sammanfattningsvis kan flexibilitet över 

när, var och hur arbetsuppgifter utförs, att få kontroll över företagets och sin personliga 

utveckling samt sina inkomster ge individen en högre upplevelse av WLB. 

 

2.3 Privat- och arbetsliv hos egenföretagare 

Konflikten mellan privat- och arbetsliv blir tydlig först när en individ är tvungen att välja 

mellan det ena eller det andra, vilket leder till konflikt mellan privat- och arbetsliv (Dahm et 

al., 2015). Antal arbetstimmar och avsaknaden av flexibilitet på arbetet påverkar privat- och 

arbetsliv negativt (Hill et al., 2010; Shockley & Allen, 2007). Tiden spenderad utanför arbetet 

har större potential att nå positiv effekt på individens välmående än tiden spenderad på 

arbetsplatsen (Dahm et al., 2015).  

 

En fast arbetsplats gör det svårare att uppfylla kraven från privatlivet när det under perioder 

förväntas att arbeta övertid (Hill et al., 2010). Om arbetet under dessa perioder skulle kunnat 

utföras hemifrån på egna villkor, hade antalet arbetstimmar vara lika många och kraven från 

familjen kunde samtidigt uppnås, menar Hill et al. (2010). Vidare skriver han att om arbete 

hemifrån och egen schemaläggning kombineras, upplevs det minst konflikt mellan privat- och 

arbetslivet. För att kunna uppleva WLB spelar upplevelse av tid en stor roll och 

egenföretagare kan genom flexibilitet och kontroll få möjlighet att ansvara över sin egna tid. 

 

2.4 Motivation för att bli egenföretagare  

Ett växande antal arbetstagare i industriländerna blir egenföretagare, vilket kan bero på att det 

kan underlätta WLB samt öka trivseln med sitt arbete (Hilbrecht & Lero, 2013; Tremblay & 

Genin, 2008). Flexibilitet som större kontroll över dagliga rutiner och aktiviteter är den mest 

nämnda orsaken till varför en individ startar ett eget företag (Hilbrecht & Lero, 2013). 

 

Tillväxtverket gjorde 2016 en undersökning med 11 000 respondenter, där 47% i åldern 

mellan 18–70 år svarade att de kunde tänka sig att starta eget företag. Respondenterna angav i 

denna undersökningen att möjligheten till större personlig utveckling, självständigt arbete, 

förverkligande av sina idéer samt en chans att tjäna mer pengar var de största drivkrafterna att 

starta eget företag (Tillväxtverket, 2016). Ytterligare faktorer som kan påverka valet av att 

starta eget är långa perioder av arbetslöshet, viljan att vara självständig, ansvar över 
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beslutfattande, existerande familjeföretag, förutsättningarna i branschen samt förväntningar på 

en mindre stressad vardag (Hilbrecht & Lero, 2013; Moore & Mueller, 2002; Tremblay & 

Genin, 2008).  

 

Tidigare forskning visar att egenföretagare känner en större arbetsglädje och har en högre 

tolerans mot stress än anställda (Bradley & Roberts, 2004; Hundley, 2001; Tremblay & 

Genin, 2008). Egenföretagare är mer nöjda eftersom deras jobb ger dem möjlighet till 

flexibelt och självständigt arbete och samtidigt bättre möjligheter till personlig utveckling, 

detta trots den ekonomiska otrygghet som organisationsformen medför (Hundley, 2001, 

Tillväxtverket, 2016). Vissa studier vill förtydliga att WLB är lättare att uppnå vid bättre 

kontroll över sin tid, vilket egenföretagare anses ha (Tremblay & Genin, 2008).  

 

Egenföretagare som av olika skäl tvingats till denna organisationsform ökar i 

innovationsdrivna ekonomier, skriver Global Entrepreneurship Monitor (GEM, 2016). 

Sverige och de övriga skandinaviska länderna har däremot den lägsta andelen av behovs-

drivna egenföretagare (GEM, 2016). Motivation bakom för att bli egenföretagare kan hänga 

ihop med erfarenheter en individ har fått under sin heltidsanställning, vilket medför längtan 

till mer flexibilitet och kontroll över arbetsuppgifter, arbetstider samt personlig, 

karriärmässigt och finansiell utveckling i och av företaget. Utöver detta kan möjligheter 

erbjudas till individer för att ta över en redan existerande verksamhet eller att de saknar 

alternativ. 

3. Metod 

I nedanstående kapitel redogörs för studiens tillvägagångssätt. Det kommer presenteras val 

av metod, urval, metod för datainsamling, pilotintervju samt bearbetning av empiriskt 

material.  

 

3.1 Val av metod 

Utifrån problemformuleringen framgår det att studien avser att undersöka vilka WLB-faktorer 

som motiverar egenföretagare till att starta eget företag samt vilka WLB-faktorer 

egenföretagare når. För att studien skulle kunna få del av denna information behöver metoden 

ge möjligheter att kunna gå på djupet, därav samlades primärdata in med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer, vilket en är kvalitativ metod (Bryman & Bell, 2013). Denna 

studien är designad som en fallstudie för att generera en djupare förståelse för ett specifikt 



 9 

fall. En fallstudie undersöker specifika och komplexa egenskaper av ett särskilt fall (Bryman 

& Bell, 2013). 

 

Under kapitlets rubriker understryks studiens kvalitet och därför finns det inte en rubrik som 

enbart behandlar detta. Litteratursökning och statistisk som studien har använt sig av har 

hanterats källkritiskt och valts ut med noggrannhet. Samtliga vetenskapliga artiklar i denna 

studie hämtades från SöderScholar och Google Scholar. 

 
3.2 Urval 

Studiens population är egenföretagare i Sverige som tidigare har haft en fast  

heltidsanställning i minst tre år, har eget företag som huvudinkomst samt inte har anställda i 

företaget. Denna studie undersöker egenföretagare som aktivt valde eget företag som 

organisationsform efter att tidigare varit anställda på ett företag.  

 

Ett tidskrav på tre års fast anställning innan det egna företag grundades sattes för att 

respondenterna skulle ha upplevt en heltidsanställning eftersom studien undersöker vilka 

WLB-faktorer som motiverar egenföretagare till att starta eget företag samt vilka WLB-

faktorer egenföretagare når. Viktig för undersökningen var att respondenterna hade sitt egna 

företag som huvudinkomst eftersom andra inkomstbringande sysselsättningar skulle påverka 

undersökningens resultat samt att respondenterna arbetar inom olika branscher. För att 

begränsa urvalsgruppen valdes egenföretagare utan anställda för att de ensamma är ansvariga 

för företagets överlevnad. 

 

I denna studien deltog sju egenföretagare från olika branscher som är bosatta och driver 

företaget i Sverige. Demografiska faktorer som civilstånd och ålder dokumenterades men togs 

ej hänsyn till i analysen av studien. Eftersom egenföretagare har ansvar för allt inom 

organisationen, som exempelvis budgetering, marknadsföring, planering, inköp, försäljning 

mm., fanns det ingen anledning för att ta hänsyn till ovan nämnda faktorer. 

 

För att nå respondenter kontaktades personer i författarnas personliga nätverk som arbetar 

som egenföretagare, urvalet är således ett icke-sannolikhetsurval. Vidare ombads 

respondenterna att rekommendera andra egenföretagare i sina respektive nätverk, en 

urvalsprocess som kan karaktäriseras som kedjeurval (Bryman & Bell, 2013).  
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Genom denna urvalsmetod kontaktades ursprungligen 16 personer varav elva uppfyllde 

kraven för att delta i studien och sju var tillgängliga för intervju. Respondenterna har företag i 

olika branscher, alla har jobbat minst tre år som heltidsanställd och har inga anställda. 

Eftersom studien undersöker vilka WLB-faktorer som motiverar egenföretagare till att starta 

eget företag samt vilka WLB-faktorer egenföretagare når, lades det ingen betydelse på hur 

mycket erfarenhet respondenterna hade som egenföretagare. 

 

3.3 Metod för datainsamling 

För att få förståelse för vilka WLB-faktorer som motiverar egenföretagare till att starta eget 

företag samt vilka WLB-faktorer egenföretagare når, valdes semistrukturerade personliga 

intervjuer med öppna svarsalternativ. Intervjuguiden (se bilaga 1) skapades med utgångspunkt 

från rubrikerna i studiens tidigare forsknings. Rubrikernas innehåll analyserades och delades 

upp för att skapa en intervjuguide som skulle ge svaren på de frågor som studien sökte. Inga 

frågor använde sig av begreppet work-life balance eller balans mellan privat- och arbetsliv 

eftersom begreppen har olika definitioner för olika individer samt att respondenterna skulle 

använda sig av sitt eget språk. Intervjun strukturerades upp efter följande rubriker: allmänt, 

flexibilitet, motivation, kontroll, WLB och avslutande frågor med två till sex frågor under 

varje rubrik, totalt 20 frågor. 

 

Valet av semistrukturerade intervjuer gjordes för att ha möjlighet att inleda intervjun med 

relativt öppna frågor som övergår till mer detaljerade frågor kring området. Fördelen med 

detta upplägg är att det kan bidra till att respondenten känner sig mer bekväm och mindre 

utsatt, vilket i sin tur kan leda till en mer naturlig dialog där respondenten kan svara med egna 

ord som ger forskarna mer detaljerad information.  

 

Intervjun utgick från en mall (se bilaga 1) där frågorna var utformade innan intervjun startade. 

Innan intervjun startade gavs en översikt kring studiens bakgrund samt att respondenterna 

uppmuntrades att svara fritt. Tiden för intervjun angavs vara ca. 20 minuter efter att 

intervjuguiden hade testats i en pilotintervju. Den utsatta tiden tillät följdfrågor samt 

eventuella förtydliganden, vilket bidrog till att alla intervjuer inte genomfördes helt identiskt. 

Intervjun genomfördes med endast en respondent och författarna närvarande vid varje 

intervjutillfälle. Det fördes inga anteckningar under intervjuerna. Intervjun spelades in (se 

bilaga 4) för att inte störa samtalet, inte påverka svaren samt att transkribera, citera och 

analysera samtalet vid senare tillfälle. Intervjuerna genomfördes via telefonsamtal, 
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skypesamtal och personliga möten. Intervjuguiden översatts till engelska (se bilaga 2) 

eftersom två av intervjuerna gjordes på engelska. Svar och citat har översatts till svenska i det 

empiriska materialet. 

 

En intervju har fördelen att forskarna kan få en djupare förståelse för hur respondenten tänker, 

tycker och resonerar än en enkät eller observationer kan ge. Forskarna får möjlighet att 

förklara frågor om det är något som respondenten inte skulle förstå samt att detta möjliggör 

för följdfrågor om intervjusituationen skulle kräva detta (Bryman & Bell, 2013).  

 

Studien tog hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Respondenter i studien 

har i förväg informerats om studiens innehåll, deltagande villkor som inspelning av intervjun, 

att deltagande är frivilligt och att respondenter har möjlighet att avbryta medverkan 

(Vetenskapsrådet, u.å.). Respondenterna bestämde när, var och hur intervjun genomfördes för 

att underlätta deras deltagande (Vetenskapsrådet, u.å.). Forskarna erbjöd alla respondenter att 

delta anonymt men samtliga respondenter valde att presenteras med deras riktiga namn 

(Vetenskapsrådet, u.å.). 

 

3.4 Pilotintervju 

För att kunna rätta fel i intervjuguiden och nå bättre resultat med avseende på 

problemformulering, utfördes det en pilotintervju (se bilaga 3) med en respondent ur 

författarnas personliga nätverk. Respondentens svar i pilotintervju räknades ej med i studiens 

resultat och användes enbart för att utreda fel och förbättra intervjuguiden.  

I pilotintervjun (se bilaga 2) ingick 19 frågor och det tog 22 minuter att genomföra. 

Pilotintervjun genomfördes under ett personligt möte och spelades ej in eftersom syftet med 

denna intervju enbart var att förbättra intervjuguiden och ej att dokumentera resultatet. 

Pilotintervjun utvärderades muntlig och förändringar applicerades till intervjuguiden. Frågor 

anpassades till intervjusituationen genom att skriva om dessa till ett mer vardagligt språk. I 

första delen med allmänna frågor lades det till en fråga om respondenternas fritidsaktiviteter. 

Frågor angående WLB ändrades från frågor om krav till frågor om stress eftersom 

pilotintervjun visade att dessa uppfattades fel. Tiden intervjun tar att genomföra påverkades ej 

av tillagda frågan i första delen. 
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3.5 Bearbetning av empiriskt material 

Intervjuerna spelades in i samförstånd med respondenterna för att sedan delvis kunna 

transkriberas, citeras och analyseras. Det togs inga anteckningar under intervjuerna för att det 

inte skulle störa respondenten eller samtalet. Intervjuerna spelades upp efteråt vid 

sammanställning av empiri och data lades in när författarna var överens om hur materialet 

skulle redovisas, utifrån vad de upplevt när intervjun tog plats samt det de uppfattade 

ytterligare när den spelades upp. Respondenternas svar redovisas i kronologisk ordning efter 

inspelningsdatum. Det empiriska materialet delades upp i olika underrubriker för varje 

respondent. Respondenternas svar sammanfattades i löpande text inklusive citat för att ge 

läsaren en inblick i intervjusituationen utan att de behöver lyssna på inspelningarna. De 

inspelade intervjuerna finns tillgängliga via Dropbox-länk (se bilaga 4).  

 

Det empiriska materialet analyserades genom att det jämfördes mot studiens tidigare 

forskning. Frågorna i intervjuguiden var utformade efter studiens tidigare forskning och 

därför underlättades arbetet med att para ihop svaren med respektive del. Respondenternas 

svar analyserades och tolkades för att hitta samband mellan alla svar och studiens tidigare 

forskning. Analysen delades in efter samma underrubriker som studiens tidigare forskning. 

Varje stycke i respektive underrubrik börjar med en inledande sats från studiens tidigare 

forskning. Det empiriska materialet sammanställdes och tolkades för att undersöka om 

respondenternas svar stämmer överens med varandra och studiens tidigare forskning. 

Tillvägagångssättet i analysen gjorde det möjligt att slutligen formulera svaren på studiens 

frågeställningar. 

 

3.6 Trovärdighet och pålitlighet 

Inför samtliga intervjuer tog studien hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

(Vetenskapsrådet u.å.). Författarna till denna studie använde sig inte av begreppet work-life 

balance eller balans mellan privat- och arbetsliv under intervjuerna eftersom begreppen har 

olika definitioner för olika individer samt att respondenterna skulle använda sig av sitt eget 

språk. För att stärka tillförlitligheten av empirin och analysen har båda författarna varit med 

under samtliga sju intervjuer och gemensamt lyssnat på det empiriska materialet när det skulle 

återges och analyseras. Intervjuerna spelades upp vid sammanställning av empiri och material 

lades in när författarna var överens om hur empirin skulle redovisas, detta för att säkerställa 

att ingen information missades samt att författarna skulle vara överens om vad som var viktigt 

att inkludera utifrån studiens teoretiska referensram i kapitel 2.Tidigare forskning. 



 13 

Pålitlighet i en studie syftar till huruvida studiens resultat bli likadant om studiens upprepas av 

en annan person vi ett senare tillfälle (Denscombe, 2016). Studiens tillvägagångssätt och 

metodval är återgivet under kapitel 3.Metod för att visa hur studien utfördes för nå resultatet. 

Med hjälp av kapitel 3.Metod ges det möjlighet att upprepa studien på nytt med samma 

tillvägagångssätt. Om studien upprepas med samma tillvägagångssätt så garanterar detta inte 

samma resultat. Faktorer som kan påverka resultatet en framtida studie med samma 

tillvägagångsätt är exempelvis livssituation respondenter befinner sig i och författarnas 

uppfattning av respondenternas svar, att forskningsområdet inte är lika aktuellt när studien 

upprepas, om regler och lagar kring egenföretagare ändras samt om civilstånd och barn tydligt 

skulle påverka respondenternas upplevelse, vilket inte kunde utläsas vid genomförandet av 

denna studie. För att en upprepning av denna studie skulle komma fram till samma resultat 

behöver förutsättningarna vara likartade. Den som utför upprepning av studien behöver ha 

liknande uppfattning om problemet samt att respondenterna bör ha en övervägande positiv 

upplevelse av att vara egenföretagare som de hade i denna studien. Givet ovan nämnda 

anledningar minskar sannolikheten att en upprepad studie skulle leda till samma empiri och 

resultat som denna studien redovisar. 

 

4. Empiri 

I detta kapitel återges en sammanställning av intervjuerna i kronologisk ordning efter 

inspelningsdatum. Studiens sju intervjuer är indelade i underrubriker och presenteras i 

respondenternas namn. Kapitlets andra del analyserar det empiriska materialet med 

utgångspunkt från studiens tidigare forskning. Det empiriska materialet spelades in och är 

tillgängligt via en Dropbox-länk (se bilaga 4).  

 

Namn Datum Intervjutyp Längd i 
min. 

Bransch Arbetstim. 
per vecka 

Christer 27-04-2017 Telefon 14:29 Entreprenad 40–50 
Daniel 28-04-2017 Pers. möte 29:25 Turism 60 
Rohan 28-04-2017 Pers. möte 16:21 Hälsokost 5–25 
Anna 02-05-2017 Telefon 15:20 Hotell & restaurang 70 
Therese 02-05-2017 Telefon 12:40 Frisör 40 
Tobias 05-05-2017 Telefon 13:15 Skogsindustrin 70 
Denise 07-05-2017 Skype 28:47 Fotograf 40 
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Christer 

Christer driver ett eget företag som grävmaskinist och lever tillsammans med en partner som 

har en heltidsanställning. Partnern har ett barn sedan tidigare som bor hos dem varannan 

vecka. Han blev egenföretagare på grund av att hans pappa inspirerade honom samt ett stort 

intresse för branschen.  

 

“Jag fick inspiration av min far och kände jag väl att jag la ner så pass mycket jobb  

på det som anställd och ansåg, att ska jag ändå lägga den tiden så kan jag lika  

gärna göra det åt mig själv istället.” 

 

Inför starten av det egna företaget tänkte han att det skulle bli väldigt mycket jobb framför allt 

pappersarbete och det blev det, men inte något som påverkar honom negativt. Hans pappa 

fanns som stöd under starten av det företaget, tillsammans med en revisor och en bankman för 

att kunna köpa maskinen. 

Han jobbar idag som underentreprenör på annan ort än där han bor och vet därför under 

längre perioder hur han ska jobba. Arbetet han utför är därför inte så fritt sett till tiden och 

platsen han ska utföra detta på. I genomsnitt lägger han 40–50 timmar per vecka på sitt arbete 

måndag till torsdag. Under dessa dagar läggs majoriteten av tiden på arbetet och 8–9 timmar 

har han för sömn och övriga aktiviteter dessa dagar. Resterande dagar behöver han fysiskt inte 

sitta i sin maskin och får därför mer tid till fritidsaktiviteter. På sin lediga tid prioriterar han 

tid med familjen och att greja hemma. 

 

“Jag har väl alltid jobbet med mig lite grann kan man väl säga.” 

 

Fördelar han ser med att vara egenföretagare är att man har kontroll på ett annat sätt och ser 

vad som händer och inte bl.a. ekonomiskt.  

 

“Hade jag fortfarande varit anställd hade jag bara kunnat släppa det här nu och 

 ha mer fritid istället, men det blir det ju inte så absolut finns det nackdelar.” 

 

Jobbet han är på nu är klart till hösten, vilket innebär att han redan i dagsläget kollar efter 

nästa uppdrag. Vanligtvis vet han hur hans arbetstillvaro ser ut två till sex månader framåt i 

tiden. Arbetsuppgifterna som ska genomföras och när bestäms av en byggchef eller 



 15 

arbetsledare eftersom han jobbar som underentreprenör, i annat fall är det han själv som 

bestämmer när han är på egna jobb.  

 

Han tänker ganska mycket på sitt jobb på sin lediga tid men skulle för den sakens skull inte 

säga att han mår dåligt av det. Däremot tror han inte han behöver tänka på sitt jobb så mycket 

mer än någon annan. 

 

“[...]det ena tar ju ut det andra, alltså tänker jag på arbetet på privat tid så tar det ju 

 på det privata och mitt privatliv blir då stört av det om man nu vill kalla det så, 

 men sen ser jag det inte som något problem[...].” 

 

Christer kan känna sig stressad i sitt arbete på grund av att det blir många timmar och långa 

dagar, det är mycket man ska hinna med och han tar mycket ansvar på jobbet som han tagit 

sig an för att han vill ha ett gott rykte.  

 

”Talar någon gott om en så genererar det oftast mer jobb i framtiden.” 

 

Som egenföretagare mår han väldigt bra och det är absolut inget han ångrar. Han tror att hans 

välmående till viss del kanske har blivit påverkat sedan han startade eget, detta på grund av att 

det tar lite mer av hans lediga tid på helgerna. Det är dock inte något som borde påpekas anser 

Christer, då det är han själv som valt att ha det på det här viset. Den främsta skillnaden han 

ser jämfört med att vara heltidsanställd är att han inte behöver fråga någon annan när det 

gäller beslut inom företaget. Största nackdelarna han ser är att det tar mer tid, han får jaga 

jobben själv på ett helt annat sätt, han har mer ansvar samt att han hela tiden vill leva upp till 

ett gott rykte.  

 

Christer trivs i rollen som företagare och skulle rekommendera andra att bli egenföretagare 

om man gillar att själv ha kontroll på allt som ska göras, att man lägger så mycket energi på 

sitt jobb att man lika gärna kan göra det för sig själv och i slutändan så vinner man nog på det 

anser han. Om man däremot gillar att ha fasta tider att följa varje dag och tycker om att inte 

behöva lägga mer tid på jobbet än under denna tid, så anser Christer att egenföretagare nog 

inte är något för en. 

 

”Tycker man om att ha kontroll själv och koll på läget och lägger man väldigt mycket energi 
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 på sitt jobb och anser att man lika gärna kan köra eget så tycker jag nog absolut att man ska göra  

det för i slutändan så vinner man nog på det. Är man däremot en som gillar att stämpla in och  

stämpla ut och inte behöva bry sig mer om jobbet så ser jag ingen anledning till att man ska bli 

egenföretagare för man lägger ju så pass mycket energi som man gör på det. Både fritid och  

arbetstid och det blir ju hela tiden lite grann delaktigt i sitt liv.” 

 

Daniel 

Daniel arbetar som ekonomisk konsult på ett läkemedelsföretag som tar upp ungefär 20 

timmar i veckan. Vidare äger han ett företag som säljer läderfodral och väskor på nätet som 

han håller på att avsluta efter produkterna har sålt slut. Daniels huvudsysselsättning är dock 

inom turism där han arrangera löpturer med turister genom Stockholm som även har licenser i 

Singapore och Sydafrika. Daniel har en sambo men inga barn. Han säger att han jobbar runt 

60 timmar i veckan och tar en kväll i veckan ledig för fritidsaktiviteter. 

 

“Jag tränar för njutning så jag [...] avsätter några timmar varje vecka för mig själv för träning.” 

Daniel säger att hans arbete är väldig fritt, där han sitter som konsult på kontoret två dagar i 

veckan och alla andra dagar är han flexibel gällande hur, när och var han arbetar. Han tar 

ledigt hela dagar men dessa är olika varje vecka och han bestämmer dessa ganska spontant. 

Daniel var uttråkad på sitt arbete och hade ingen motivation att jobba längre för företaget. 

“Jag har alltid haft intresse i att få mer kontroll över mitt arbetsliv och jag hade idéer som 
jag ville fullfölja, så jag ville ge det ett försök att jobba för mig själv.” 

 

Han var medveten om att det kommer att vara svårt med ekonomin som egenföretagare och 

därför hade sparat pengar för att kunna leva utan inkomst i några månader. Fördelar han ser 

med att vara egenföretagare är kontroll över sin utveckling och framtid, att vara direkt 

påverkad av företagets framgång både positivt och negativt, att vara oberoende av chefens 

eller företagets villkor, att vara flexibel med när och var arbetet utförs och därmed faller 

pendling till och från jobbet bort. Som nackdelar nämner Daniel att han alltid jobbar och 

därmed är han aldrig helt ledig på sin semester, samt att han känner mer stress över allt ansvar 

han har.  

 

“På frihets-delen anser jag också på något sätt mindre frihet eftersom man potentiellt alltid jobbar. 

Det är faktiskt väldigt svårt att dra sig ifrån om man är företagsägare och manager [...] 

 och att lämna arbetet på skrivbordet som man kan som anställd.” 
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Vissa dagar är likadana varje vecka, där han jobbar som konsult på kontoret eller tar 

telefonsamtal med turguiderna som jobbar med hans varumärke i andra länder. Sedan 

organiserar han mycket av sitt arbete runt bokningar av löpturer och måste anpassa andra 

uppgifter efter det. Mycket handlar om att prioritera uppgifter och att skriva listor för att ha 

kontroll över dessa. En stor del av Daniels arbete påverkas av turistsäsongen. För att bättre 

kunna hantera WLB lägger Daniel in ledig tid i sitt arbetsschema och skapar kvällsrutiner som 

avslutar arbetet för dagen. Han tycker inte att hans privatliv påverkar hans arbete men är 

medveten om att hans sociala liv blir lidande av hans jobb. Han stressar över sin egen 

osäkerhet och konsekvenser av beslut han tar och att han inte hinner med alla uppgifter som 

behöver göras. Överhuvudtaget är han lycklig och mår bra men det kan påverkas negativ av 

arbetets omfattning.  

 

“Man måste ta ansvar för att prioritera sin tid och att träna sina tankar för att kunna stänga av och 

veta att det är okej att lämna och att allt är okej tills imorn och att inte kolla mailen var femte minut.” 

Jämfört med heltidsanställning menar Daniel att helgdagar eller helger förlorar sin betydelse 

och alla dagar han tar ledigt påverkar direkt hans inkomst. Han kan ta ledigt långa perioder 

över vintern men måste arbeta över sommaren eftersom han får mest uppdrag då. Utöver detta 

är arbetet som egenföretagare ensamt och han saknar det sociala med en anställning.  

 

“Om du är intresserad av att ha mer kontroll över ditt arbete och beslutsfattande [...] 

 och du har någonting du vill göra eller att du känner att du passar bättre utanför företagsmiljön, 

 då ska du fundera över att jobba för dig själv.” 

 

Rohan 

Rohan har sambo, ett barn och driver en e-handel där han säljer hälsoprodukter.  

 

“En lugn vecka jobbar jag kanske en timme per dag men när jag försöker få verksamheten att växa 

lägger jag kanske fyra till fem timmar per dag på jobbet men det har inte alltid varit så. Nu är den 

mesta av min tid fritid men förr var majoriteten av min tid varit arbetstid.” 

 

Eftersom han har mycket tid till sitt privatliv är han flexibelt att välja sitt dagliga upplägg och 

kan vara spontan. Rohans arbete är väldig fritt och han tar helger ledigt samt dagar under 

veckan om det behövs. Han blev egenföretagare efter att han flyttade till Sverige och inte fick 
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arbetsvisum. Genom att beslutet kom spontant att starta e-handel hade han inga förväntningar 

över hur livet som egenföretagare skulle kunna se ut.  

 

“Fördelar är frihet, flexibilitet om var eller när man jobbar och bara vara sin egen chef. [...]  

Denna frihet har ett högt värde för mig men för andra inte. För andra människor  

är säkerhet, kamratskap och rutin viktigare. [...] Det finns många fördelar  

och nackdelar och de varierar stort.” 

 

Rohan bestämmer varje dag vilka uppgifter han kommer att jobba med eftersom han menar att 

han är en ostrukturerad person. Även om han jobbar få timmar per dag räknar han konstant på 

kostnader för företaget, vilket påverkar honom negativt. Därför använder han sig av 

meditation och aktiviteter som tar honom ifrån datorn. Han är mycket stressad över sitt arbete 

eftersom han är rädd för att hans företag kommer att gå dåligt.  

 

“Jag kan inte föreställa mig hur det är att ha ett tomt huvud efter jobbet som en vanlig 

 person [förf. anm. fast anställd]. Det måste vara underbart.” 

Privatlivet stressar honom eftersom rollen som förälder påverkar honom mycket. Rohan 

kopplar ihop anställning med att vara uttråkad och tycker om drivkraften egenföretagare kan 

ha även om finansiell säkerheten inte finns i lika stor utsträckning. Trots att han ser många 

fördelar rekommenderar han inte att vara egenföretagare. 

 

“Jag känner inte att jag har erövrat egenföretagande, för även om mitt företag går väldigt bra 

 [...] är jag inte så mindfull de resterande åtta timmarna av dagen.” 

 

Anna 

Anna är gift, har två barn och äger och driver en hotell- och restaurangverksamhet. 

 

“Jag var väl lite trött på att vara anställd och så dök det upp ett bra  

tillfälle [förf. anm. att starta företag] [...] och så bara det blev så.” 

 

Anna hade ingen aning om vad det skulle innebära att vara egenföretagare innan hon startade. 

Hon hade däremot höga mål och ambitioner med vad hon ville och vill uppnå. Och hon drivs 

framåt genom att ständigt vilja förbättra verksamheten och den känslan har växt sig starkare 

över tiden. Hon jobbar i stort sett sju dagar i veckan varav ca åtta timmar på vardagarna och 
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ca 14 till 16 timmar på helgerna. Sömnen blir negativt påverkad när det är fler arbetstimmar 

än åtta timmar per dag. Det viktiga för henne att hinna med utanför jobbet är familjen och 

främst barnens aktiviteter. Utöver detta schemalägger hon ridlektioner på tisdagar för att 

komma iväg från arbetet och göra något för sig själv. 

 

”Det brukar ju vara 24 timmar på dygnet men ibland känns det som att det är mer.” 

 

Annas arbete är väldigt fritt sett till tid och plats som hon kan och ska utföra det på och hon 

kan lämna jobbet omgående om det skulle behövas. Ibland tar hon helt ledigt, men detta sker 

spontant och det finns inga bestämda rutiner kring detta. 

 

“Jag ser bara fördelar [förf. anm. med att vara egenföretagare], det finns så himla mycket 

 bra grejer som man ser nu. Jag har varit anställd i så många år också och 

 det går inte att jämföra tycker jag. Jag hade en bra chef innan också som försökte 

 tillgodose önskemål [...], men det är ju jättestor skillnad när man själv  

bestämmer över sin egen tid. Det är mycket värt” 

Nackdelen med att ha ett eget företag tycker hon är att hon jobbar väldigt mycket mer, men 

fördelarna väger upp.  

 

”Det är mycket roligare att jobba för sin egen skull än för någon annans.” 

 

Vidare säger hon att det finns dagar som hon kan önska att hon var anställd, för att kunna 

sjukanmäla sig och ansöka om semester. 

 

Verksamheten hon driver medför att hon kan ha helt stängt en till två månader om året och då 

åker familjen på längre semestrar. Samt att under lågsäsong har de bara öppet två dagar i 

veckan, vilket medför att hon kan styra mycket över den lediga tiden. Anna bestämmer själv 

när hennes arbetsuppgifter ska genomföras och på måndagar planerar hon den kommande 

veckan. Vidare menar hon att man måste vara väldigt flexibel, eftersom hon vet att allt kan 

ändra sig snabbt i hennes arbete.  

 

Hon tänker mer på sitt arbete på sin lediga tid än hon skulle önska och hon anser att detta 

påverkar hennes tid en hel del. 
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“Ibland kan man ligga och fundera på saker på kvällarna, hur man ska lyckas genomföra allt. 

 Men jag lever ändå efter någon filosofi att allting ordnar sig.” 

 

De bor lite utanför samhället där hon jobbar, vilket hon uppskattar för att hon då fysiskt kan 

komma bort från jobbet och använda sig av andra strategier för att koppla bort jobbet. 

 

“[...] ta med mig min häst och ta en tur ner till havet och bara koppla av, stänga av.  

Jag gillar att lägga bort telefonen, titta på en bra disneyfilm  

med ungarna, ha fredagsmys på en tisdag [...] och bara stänga av.” 

 

Vissa dagar kan hon känna att hon inte vill gå till jobbet och då har hon fördelen att kunna 

välja bort det just den dagen och umgås med barnen istället. Privatlivet påverkar arbetet i den 

mån att det har blivit bättre sedan de startade verksamheten för att hon träffar sin familj mer. 

Jobbet kan stressa henne ibland.  

 

“Det [förf. anm. nackdelar] har mest med den ekonomiska biten att göra.” 

Det som kan stressa henne utanför jobbet är saker som borde göras i hemmet som att städa, 

tvätta och klippa gräset.  

 

“Det är liksom lättare att man lägger [...] tiden på jobbet som man tycker är viktigare, 

 men det är en svår balansgång där liksom. Man har ju också insett att det är inte riktigt lika viktigt 

att hinna med disken för den står ju faktiskt kvar. Men ibland så önskar man ju att man lite mer tid så 

att man hann med hemmet lite mer. [...] men det är egentligen inget viktigt.” 

 

Som egenföretagare anser att hon mår bra, hon kan vara trött men anser att det är inte är något 

att anmärka på. På grund av att hon ser sig själv som en driftig person som mår bra av att ha 

mycket att göra och gillar när andra uppskattar hennes engagemang i jobbet. Anna anser att 

hon mår bättre sedan hon startade eget för att hon ser sin man och sina barn mer, hon jobbar 

däremot mycket på helgerna vilket innebär att hon jobbar när alla andra är lediga. Drömmen 

för framtiden är att verksamheten ska sköta sig själv lite mer och att hon inte alltid ska behöva 

jobba, men det har med ekonomin att göra.  

 

Vidare beskriver hon att hon alltid jobbat väldigt engagerat men kanske inte alltid fått den 

beröm hon ansett sig behöva. Hon kände att hon ville utvecklas i större utsträckning än vad 
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som var möjligt, vilket hon känner att hon verkligen fått möjlighet att göra som 

egenföretagare.   

 

“Man får lära sig att uppfinna hjulet på nytt.” 

 

Anna önskar att fler hade vågat ta steget att vara egenföretagare, samtidigt som hon förstår att 

folk inte väljer den vägen för att det är mycket byråkrati, det är dyrt och osäkert. Men när man 

väl har gjort det så ser hon bara så många fördelar, nog för att det är mycket hårt jobb men det 

betalar sig och framförallt så är det roligt att arbeta för sig själv avslutar hon. 

 

”Jag önskar ju att fler folk hade vågat att vara egna, men jag förstår också att  

man inte gör det för det är ju fruktansvärt mycket byråkrati, det är dyrt, det är osäkert  

men samtidigt när man väl har gjort det, finns det så många fördelar. Det är mycket 

 hårt jobb, men det betalar sig och det är roligt!” 

 

Therese 

Therese är egenföretagande frisör, är sambo och har ett barn från ett tidigare förhållande samt 

ett gemensamt på väg. När två av hennes kollegor valde att bli egenföretagare blev hon 

inspirerad eftersom hon inte ville vara kvar på arbetsplatsen ensam. 

 

“Det klart att man var orolig, att hur ska det här gå. Jag var ganska ny som frisör 

 och man hade ju inte jobbat upp någon jättestor kundkrets. Men jag kände ändå att [...]  

det var inget alternativ utan jag ville ge det en chans.” 

 

Therese säger att hon har sina föräldrar att tacka för att hon är där hon är idag eftersom hon 

inte hade några finansiella hjälpmedel vid starten. Hon bodde hemma hos sin pappa under den 

första perioden och hennes mamma hjälpte till mycket genom att ta hand om sonen de 

dagarna som hon jobbade länge.  

 

I genomsnitt arbetar hon som en vanlig heltid, lite mindre den veckan hon har sin son och lite 

mer den andra veckan. Utanför sitt arbete prioriterar hon familjen och framförallt sin son och 

hans aktiviteter den veckan hon har honom. 

 

“Det är ju klart att jag är beroende av mina kunder och att jag får anpassa mig efter dom  
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i viss mån, men jag tycker ändå ganska mycket att jag kan styra mina egna timmar.” 

 

Hon arbetar på en sommarort, vilket medför att hon måste jobba mycket på sommaren. Men å 

andra sidan gör detta att hon kan prioritera att vara ledig på de andra skolloven som hennes 

son har. Hon är alltid ledig på söndagar och måndagar och ytterligare ledig tid kan hon 

planera in utan större problem. 

 

“Kan jag hellre sätta en kund efter klockan 18 på torsdag för 

 att få vara ledig på fredag, så gör jag ju det.” 

 

Främsta fördelen Therese ser med att vara egenföretagare är att det är ganska fritt, vilket 

medför att hon kan anpassa arbetet till familjen. Som egenföretagare har hon inte stött på 

några större problem gällande detta än. Den största nackdelen hon ser är att hennes närvaro är 

avgörande för företagets överlevnad. 

 

“Det klart man är ju alltid beroende av att pengarna rullar in. Jag kan ju inte bara ta  

fyra veckors semester och tro att det flyter på direkt när jag kommer tillbaka. [...]  

det gäller ju att hålla sina kunder up to date.” 

 

Det finns även en oro för hur det kommer bli när hon ska vara mammaledig, hon funderar 

över om hon kommer att kunna vara ledig i sex månader eller om hon behöver gå in och ta 

kunder någon gång i månaden. 

 

Hon organiserar sig genom att hon planerar in sina tider med kunderna ett par månader fram, 

samt att hon anpassar sig efter studiedagarna som sonen har. Hon bestämmer själv när hennes 

arbetsuppgifter ska genomföras och hon har hittat en balans mellan arbetet och den lediga 

tiden, genom att resonera på följande sätt. 

 

“Det är inte så mycket jag kan göra här hemifrån. Kunden kommer imorgon och jag kan  

inte göra något åt det här nu ändå. [...] är det något jag måste beställa hem så gör jag det när jag är 

på jobbet. Jag sitter aldrig med pappersarbete och så hemma [...] utan jag försöker verkligen sköta 

det på plats för att jag ska kunna släppa det när jag kommer hem.” 

 

Hon upplever inte att privatlivet påverkar hennes arbete och hon känner sig inte stressad på 

sitt arbete mer än nu i och med graviditeten. Hon uppskattar att hon kan anpassa sig efter sitt 
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egna, inte efter några kollegor och att hon själv bestämmer den lediga tiden. Vidare menar 

hon att hon mår bättre som egenföretagare och hon känner sig lugn och trygg i sin roll efter att 

ha gjort detta i fem år.  

 

Therese menar att hon som egenföretagare är friare än i sin tidigare heltidsanställning men 

samtidigt är det en press att pengarna ska in. Vet man bara vad man ger sig in på och vilka 

för- och nackdelar som finns med att vara egen så ser hon inte varför man inte skulle göra det, 

är man dessutom medveten om hur marknaden ser ut och ser en lucka och fylla är det inget att 

tveka på. Man får dock vara beredd på en tuff inkörningsperiod och man måste orka de första 

åren, men det är det värt. 

 

Tobias 

Tobias kör skogsmaskin och är skogsentrepenör. Han lägger 13–14 timmar per dag på arbetet 

från att han åker hemifrån till att han kommer hem igen, fem dagar i veckan. Jobbar han 

kortare dagar någon gång i veckan så kan han behöva jobba en av dagarna på helgen.  

 

“Det [förf. anm. rutiner] är väldigt olika beroende på hur jobbsituationen ser ut [...].  

Det är väldigt svårt inom skogen att sätta en fast arbetstid” 

 

Hans planering av arbetet och när det kan utföras är till stor del beroende av vädret. 

Mycket av hans tid går åt till att pendla till och från jobbet eftersom han har långt att åka, så 

det finns inte mycket tid över för andra aktiviteter de dagarna han jobbar. 

 

“I och med att jag har långt att åka till jobbet går det bort mycket tid i bilen. Så det kanske blir  

[...] en och en halv, två timmar om dagen innan man går och lägger sig.” 

 

Tobias prioriterar egentligen att träna, ta en promenad och att koppla av framför tv:n. I de 

fallen när det handlar om bara en till två timmar hemma innan han ska sova så blir det mest 

att titta på tv:n, men han anser att det är viktigt att prioritera att försöka röra på sig då det är 

mycket stillasittande i hans jobb. Hans arbete är flexibelt eftersom han inte har några fasta 

tider som han måste hålla sig till.  

 

“Det är egentligen väldigt flexibelt. Det går ju att styra precis hur som helst egentligen. 
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 Jag har inga fasta tider som jag måste jobba, jag jobbar ju precis hur som helst [...]. Det är inget sju 

till fyra jobb, jag kan vakna klockan två på natten och åka och jobba då liksom.” 

 

Tobias startade eget företag för att det redan fanns ett existerande familjeföretag som det 

fanns tillfälle att ta över. 

  

“Det kom sig så att jag jobbade för min far och han gick i pension och 

 då tog jag över hans företag.” 

 

Han uttrycker följande förväntningar inför att han startade eget: 

  

“[...]att man skulle få mer fritid, att styra över sitt jobb och tjäna lite mer pengar kanske.” 

 

Eftersom han tog över hans pappas företag så fanns det en finansiell trygghet i det när han 

valde att bli egenföretagare samt att hans pappa finns som stöd. Fördelar han ser med att vara 

egenföretagare är många, dels att han lägger upp dagen som han vill och bestämmer över sig 

själv. Nackdelarna blir att han anser att han har svårt att släppa jobbet och det medför att han 

har svårt att känna att han är helt ledig.  

 

Tobias planerar inte så mycket kring sitt arbete, han jobbar som underentreprenör och får reda 

på från sin kund var nästa plats som han ska infinna sig på. Han bestämmer själv bestämmer 

när jobbet ska genomföras i samförstånd med vädret. Han tänker mycket på arbetet på sin 

lediga tid, vilket medför att det blir väldigt lite ledigt känner han. För att försöka att inte tänka 

på jobbet får han hitta på något väldigt kul eller resa bort, så att han inte kan tänka på arbetet.  

 

“Det är väldigt svårt att släppa jobbet och känna sig helt ledig.” 

 

Arbetet kan stressa honom på grund av han anser sig jobba i en pressad bransch samt att det 

krånglar en del på jobbet så det kan bli utmanande att få ihop många aktivt arbetade timmar. 

Livet utanför jobbet stressar honom i den mån att han upplever att den tiden bara försvinner 

utan att han deltar. 

 

“Det [förf. anm. livet] rinner iväg utan att jag egentligen är med på det. Det är liksom  

jobbet som går först hela tiden så att det andra står hela tiden vid sidan och 
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 bara försvinner. Det kan göra mig lite stressad att jag inte bara kan fokusera mer 

 på det privata och släppa företagssidan.” 

 

Som egenföretagare anser han sig må helt okej och han tror med största sannolikhet att han 

alltid kommer fortsätta vara egen. 

 

Hur han mår anser han inte har förändrats så mycket sedan han var anställd, eventuellt att han 

är lite mer stressad nu men inget han anser sig lida av. De största skillnaderna han ser mot att 

vara anställd är att han styr över sig själv, allt man gör drabbar en själv på både gott och ont 

men han tycker att det är mycket roligare att vara egenföretagare för då jobbar man för sig 

själv. Fördelarna är att du styr över din egna jobbsituation, du utvecklas och har möjlighet att 

lära dig väldigt mycket. 

 

Denise 

Denise Holm jobbar som fotograf och har sambo. Hennes veckor ser olika ut och är beroende 

av säsongen men hon jobbar runt 40 timmar per vecka.  

 

“Ibland kan det [förf. anm. antal arbetstimmar/vecka] var svårt att beräkna för att det  

är ganska mycket admin och man mejlar och det är lätt att inte räkna in den tiden.” 

 

Eftersom hennes arbete är säsongsberoende behöver hon jobba helger när hon är bokad som 

bröllopsfotograf exempelvis men försöker att istället ta ledigt andra dagar under veckan. 

Utöver arbetet försöker hon att vara aktiv, ta promenader och träna, samt att träffa vänner 

efter jobbet. Denise har möjlighet välja dagar i sin kalender där hon inte vill jobba. 

“På ett sätt är jag fri för att jag kan välja vilka dagar jag vill jobba, men på ett sätt så  

styrs jag av de jag jobbar för.” 

 

Efter hon hade pluggat till spa- och massageterapeut och inte fick heltidsanställning bestämde 

Denise sig för att byta bransch och blev fotograf där hon jobbade först som deltidsanställd 

innan hon startade eget. Som motivation bakom beslutet nämner hon att inte vara kontrollerad 

av en arbetsgivare, styra sin egen tid och att få mer frihet. Denise har egenföretagare i sin 

familj och var därmed mentalt förberedd inför att bli egenföretagare. 

 

“Sedan vet jag att det är alltid mycket jobb, speciellt i början för att komma igång.  
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[...]så länge jag har känt att jag har utvecklats varje år och att det hela tiden går bättre, 

 kan betala min hyra, så har jag inte tänkt att ge upp.” 

 

Denise hade sparat pengar innan hon blev egenföretagare och anser sig som ekonomisk. 

Fördelarna hon ser med att vara egenföretagare är att hon bestämmer över sin tid, göra vad 

hon själv tycker är roligt och att tjäna mer pengar och att snabbare klättra i karriären. Som 

nackdelar nämner hon ovissheten över inkomst, oroskänsla, antal arbetstimmar och att hon 

aldrig känner sig helt ledig. Eftersom jobbet är roligt känns arbetet inte jobbigt och hon lever 

sig helt in i sitt arbete.  

 

Denise lägger upp sitt arbete beroende på bokningar som kommer in och tar in flera uppdrag 

om det finns tid i hennes kalender. Därför är det kunden som bestämmer när och var hon 

arbetar. Hon tänker inte så mycket på sitt arbete när hon är ledig om det handlar om 

rutinuppdrag som exempelvis fotografering av lägenheter. Uppdrag som bröllop eller porträtt 

är beroende av väder och plats och hon har då svårt att inte tänka på sitt arbete på fritiden. För 

att hantera nya utmaningar eller okända situationer förbereder Denise sig noggrant eller pratar 

med sin sambo.  

 

Eftersom hon inte ha några barn går arbetet fortfarande först, menar Denise. Hon känner sig 

mest stressad under perioder när hon inte har många uppdrag. 

 

“Man vill ju ha en balans och ett kontinuerligt flöde av jobb och pengar men jag  

försöker att lära mig att som frilansare har man oftast inte det.” 

 

Eftersom hon har vardagskvällar och de flesta helger ledigt känner hon ingen stress i sitt 

privatliv. Hon mår bra som egenföretagare för att så länge hon har kul på sitt jobb och 

utvecklar sig själv går det åt rätt håll. Att tycka om sitt jobb väger högre än ekonomisk 

säkerhet, menar Denise. Som egenföretagare mår hon bättre än när hon var anställd eftersom 

hon var uttråkad på jobbet och bara jobbade av ekonomiska skäl. Ekonomisk säkerhet samt 

kollegor är dock saker som hon saknar. Som egenföretagare måste hon nätverka mycket och 

därför är det viktig att vara social, besöka evenemang för att komma åt nya uppdrag samt 

eventuella samarbetspartners.  

 

“Om man vill ha kontroll över sin egen tid [...] kanske inte i början [...] men man  
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lär sig vad man vill ha och inte vill ha [...] och att verkligen göra det som får en att  

vilja gå upp på morgonen och känner glädje och inspiration [...] och om man är en driven 

 person och har ett mål, då tycker jag absolut att man ska starta eget.” 

 

5. Analys 
Under följande kapitel jämförs teorierna ur tidigare forskning med det empiriska materialet 

som presenterades i föregående kapitel. Kapitlet delas in i underrubriker i enighet med 

kapitel 2.Tidigare forskning, vilka är Upplägget av tiden för egenföretagare, Flexibilitet och 

kontroll för egenföretagare, Privat- och arbetsliv hos egenföretagare och Motivation för att 

bli egenföretagare. Under varje rubrik ges det först en kort sammanfattning av tidigare 

forskningen som sedan jämförs med det empiriska materialet som motsvarar denna del av 

teorin.  

 
 
5.1 Upplägget av tiden för egenföretagare 

Antal arbetstimmar är i genomsnittet högre per vecka för egenföretagare än för anställda, samt 

att de arbetar både på kvällar och helger, säger Hilbrecht och Lero (2013). Vidare menar de 

att trots högre antal arbetstimmar upplever egenföretagare högre arbetstillfredsställelse. Sex 

av sju egenföretagare som har intervjuats i denna studien menar att de mår bättre som 

egenföretagare trots att de arbetar lika många eller flera timmar än heltidsanställda. Olika 

faktorer kring arbetstillfredsställelse nämns exempelvis att vissa av företagen har funnits i 

några år och har därför etablerat sig i branschen, att får beröm av kunder, att respondenterna 

har valt situationen själv och därför är lyckligare i sin arbetssituation samt att de har mer 

drivkraft genom att jobba för sig själv. Tre av respondenterna sa att de kände sig uttråkade i 

sin anställning, vilket de inte känner som egenföretagare och är därför mer tillfredsställda.  

 

Antal timmar fördelat mellan privat- eller arbetsliv påverkar WLB direkt (Gutek et al., 1991). 

Två av respondenterna arbetar mer eller mindre lika mycket som en heltidsanställd medan 

fyra av sju personer arbetar 50 till 70 timmar per vecka. En av respondenterna jobbar 

betydligt mindre än en heltidsanställd och kände sig mest stressad av alla som intervjuades i 

denna studien, trots att han menar att han har mycket fritid. En av respondenterna har 

möjlighet att ha sin familj på sin arbetsplats och därmed anser hon att hon ser sin familj mer 

än när hon var heltidsanställd. En annan respondent säger att en hel del av hans arbetstid går 

åt att komma till och från arbetsplatsen, samt att det ofta uppstår problem med arbetsmaskiner 
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och att antalet arbetade timmar därför inte är så många. Därför tycker han att tiden rinner iväg 

eftersom han har enbart en till två timmar på kvällar för sitt privatliv. Respondenterna säger 

att de självständigt kan planera ledig tid i sina scheman men måste balansera ut detta med att 

jobba andra dagar, kvällar eller helger istället. Två av respondenterna menar att de behöver 

schemalägga sina fritidsaktiviteter för att de ska hinna med. Säsong påverkar tre av 

respondenternas arbete där de lägger mer tid på arbetet under säsongen och mer tid på 

privatlivet under lågsäsongen. En respondent gör alla arbetsrelaterade uppgifter på jobbet och 

tar ej med sitt arbete hem, därför anser hon att hon har en bra WLB. 

 

Press kan komma ifrån både privat- och arbetslivet där egenföretagare strävar efter att nå 

balans mellan dessa, vilket kan leda till stress (Khallash & Kruse, 2012). Alla respondenter 

nämner att de har svårt att dra gränser mellan privat- och arbetsliv och de tar ofta med 

arbetsrelaterade uppgifter och tankar hem. Två respondenter menar att de kan ha svårt att 

lägga jobbet åt sidan. Fyra av respondenterna menar att tiden inte räcker för att hinna med allt 

som måste göras. Att upprätthålla ett gott rykte är viktig för alla respondenter eftersom de står 

för sitt företag eller sina tjänster, vilket lägger press på dem. Eftersom egenföretagares arbete 

ofta inte slutar när de lämnar sin arbetsplats, kan det leda till att privatlivet påverkar 

arbetslivet. En respondent känner mer press från sitt privatliv än tvärtom. Samtliga 

respondenter har utvecklat strategier för att kunna balansera privat- och arbetsliv, fyra av sju 

respondenter lyckas bättre med att följa strategin än de övriga tre. Tre av respondenternas 

arbete är beroende av säsong, vilket kan stressa dem eftersom pengar måste komma in även 

under lågsäsongen. Två av respondenterna menar att deras arbete inte sätter någon press på 

dem som gör att de känner sig stressade. 

 

Enligt forskning uppstår stress och obalans när arbetare ska spendera tid på aktiviteter utanför 

jobbet samtidigt som de behöver arbeta långa dagar, arbeta när de är sjuka eller ta 

telefonsamtal utanför arbetet (Bunk et al., 2012; Hilbrecht & Lero, 2013). Att svara på mail 

eller att göra pappersarbete anses inte av respondenterna som arbete och respondenterna 

nämner att de kan göra detta även under sin lediga tid. Respondenterna som har reglerade 

arbetstider och är väldigt strukturerade och organiserade anger att de blir mindre påverkade av 

arbetsrelaterade uppgifter under sin fritid även om de ofta tänker på sitt arbete. Respondenten 

som har svårast att balansera privat- och arbetsliv, känner att hans sociala liv blir lidande av 

arbetet och att han måste ta en kväll ledig helt och hållet eftersom hans familj kräver detta av 

honom. 
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Spänning och konflikter uppstår när arbetsliv blandas in i privatlivet som kan bero på 

oregelbundna och växlande arbetstider som kan förstöra vardags- och veckorutiner, samt att 

finansiell osäkerhet gör egenföretagande till ett instabilt arbetsarrangemang (Hilbrecht & 

Lero, 2013). Två av de sju respondenterna har regelbundna arbetstider som bestämmer deras 

vecka och drar tydliga gränser mellan privat- och arbetsliv. De övriga fem respondenterna har 

inte några fast rutiner men en av de vet hur hans schema ser ut för de nästa månaderna 

framöver. En respondent menar att hon schemalägger sin vecka varje måndag medan en 

annan respondent schemalägger sin fritid och bygger arbetet kring fritidsplanerna där han 

utnyttjar varje minut till arbete som finns kvar i schemat. Fyra av respondenterna som är 

beroende av säsong har olika rutiner beroende på årstid och uppdrag. 

 

Eftersom egenföretagare utan anställda bär det enda ansvaret för företagets överlevnad, kan 

detta leda till stress som påverkar deras WLB (Bunk et al., 2012). Två av sju respondenter 

nämner att förändringar inom företaget både bra och dåliga upplevs direkt, vilket båda anser 

som en bra sak och känner sig inte speciellt stressade över detta. Ekonomisk stress påverkar 

respondenter mest negativt och fem tar upp stress över att pengarna måste komma in. En 

respondent säger däremot att tycka om sitt jobb väger högre än ekonomisk säkerhet. 

 

5.2 Flexibilitet och kontroll för egenföretagare 

Flexibilitet på arbetsplatsen kan definieras som arbetstagarens möjligheter att göra val som 

påverkar när, var och hur arbetsuppgifter utförs (Hill et al., 2010; Grawitch & Barber, 2010). 

Fyra av sju respondenter anser att deras arbete är väldigt flexibelt sett till när de ska utföra 

det, de tre resterande respondenterna anser att de har relativt stor frihet att styra sitt arbete 

som de vill. Tre av sju respondenter är även flexibla gällande var och hur arbetsuppgifterna 

ska utföras. Alla respondenter utom en anser sig generellt vara relativt fria när det kommer till 

hur flexibla de är i sin arbetssituation.  

 

Individuell schemaläggning av arbetstimmar är en effektiv strategi för att skapa bättre WLB 

och tidigare forskning tyder på att individer som har mer kontroll över sitt schema upplever 

mindre konflikt mellan arbete och familj och uppnår därmed bättre WLB (Kelly et al., 2011; 

Jang et al., 2010). Samtliga respondenter var till viss del beroende av kunder direkt eller 

indirekt, vilket påverkade när de utför delar av sina arbetsuppgifter, i övrigt säger alla utom en 

respondent att det är de själva som bestämmer när deras arbetsuppgifter ska utföras. Fyra av 

respondenter säger att deras arbete är beroende av säsong och deras arbetsbelastning varierar 
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därför mellan säsong. En av respondenterna styrs i dagsläget helt av en arbetsledare på en 

byggarbetsplats där han är inhyrd som underentreprenör. En annan av respondenterna jobbar 

som inhyrd konsult två gånger i veckan och den tiden är förutbestämd med hans kund. 

 

Känslan av kontroll är starkt kopplat till tidigare negativa erfarenheter av att vara anställd, 

visar en studie av Hilbrecht och Lero (2013). De främsta fördelarna respondenterna ser med 

att vara egenföretagare jämfört med att vara anställd är avsaknaden av en chef, egen kontroll 

över beslut, frihet och flexibilitet. Största skillnaden och fördelen som de nämner är att man 

själv har kontrollen samt att det är så mycket roligare att arbeta för sig själv. Allt som händer 

inom företaget har direkt påverkan på respondenter på gott och ont, men det framstår främst 

som en fördel och en drivkraft hos dem. 

 

5.3 Privat- och arbetsliv hos egenföretagare 

Tiden utöver arbetstid som individen tillbringar på jobbet är på familjens bekostnad och har 

stor negativ påverkan på individens hälsa och blir tydlig först när en individ är tvungen att 

välja mellan privat- eller arbetsliv (Dahm et al., 2015). Fem av sju respondenter anger att de 

lägger mer tid på sitt arbete nu än vad de gjorde som heltidsanställda och de anser att detta 

ibland kan gå ut över deras privatliv. Samtliga respondenterna nämner att de prioriterar något 

av följande på sin lediga tid: familjen, sociala tillställningar, träning och egentid. Fem av sju 

respondenter anser inte att antalet arbetstimmar jämfört med antal timmar spenderat hemma är 

något större att anmärka på, då detta är något som de själva har valt. Endast en av 

respondenterna lyckas dra en tydlig gräns för hur tiden mellan privat- och arbetslivet ska 

fördelas. Hon sköter arbetet på arbetsplatsen och är därmed helt fri i sitt privatliv. 

 

De gemensamma främsta fördelarna för alla respondenter är att de nämner kontroll över sin 

utveckling, framtid och tid samt friheten att själv bestämma över sina arbetsvillkor. Alla 

respondenter utom en nämner att de i princip bara kan se fördelar med att vara egenföretagare 

när de jämfört med att vara anställd samt att de tycker att det är roligare att arbeta för sig 

själv. Alla utom en trivs i rollen som egenföretagare och skulle inte välja någon annan typ av 

anställning framför att vara egenföretagare.  

 

Fem av sju respondenterna anger följande nackdelar med att vara egenföretagare: de lägger 

ner mycket mer tid på sitt arbete som egenföretagare samt att de ensamma är ansvariga för 

företagets överlevnad. Alla utom en upplever att de har svårt att till 100% släppa alla tankar 
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på sitt arbete. Två av respondenterna tycker att den största nackdelen med att vara 

egenföretagare är att man saknar kollegor. Två av respondenterna nämner byråkratiska hinder 

kring egenföretagande som en nackdel. Alla respondenterna utom en tycker däremot inte att 

nackdelarna väger över mot alla fördelarna som finns med att vara egenföretagare. 

 

5.4 Motivation för att bli egenföretagare 

Ett växande antal arbetstagare i industriländerna blir egenföretagare, vilket kan bero på att det 

kan underlätta balansen mellan privat- och arbetsliv samt öka trivseln med sitt arbete 

(Hilbrecht & Lero, 2013; Tremblay & Genin, 2008). Flexibilitet som större kontroll över 

dagliga rutiner och aktiviteter är den mest nämnda orsaken till varför en individ startar ett eget 

företag samt långa perioder av arbetslöshet, att vara självständig, ansvar över beslutfattande, 

förverkliga sina egna idéer och potentiellt tjäna mer pengar, redan existerande familjeföretag, 

förutsättningarna i branschen samt förväntningar på en mindre stressad vardag (Hilbrecht & 

Lero, 2013; Moore & Mueller, 2002; Tremblay & Genin, 2008). Två av respondenterna 

motiverades till att bli egenföretagare för att de inte hade möjlighet att få heltidsanställning i 

den situationen de befann sig i innan de blev egna. Två av sju respondenter har egenföretagare 

i sin familj och var därför medvetna om avsaknaden av hierarki, kontrollen och friheten, 

vilket motiverade dem att starta eget. Andra motiv för att starta eget företag som 

respondenterna nämnde var uttråkning på tidigare arbetsplats, möjlighet till att förverkliga 

egna idéer, ta över familjeföretag, tjäna mer pengar, att ett tillfälle dök upp, möjlighet till 

personlig och karriärmässig utveckling samt en önskan om att kontrollera sin egna tid i privat- 

och arbetslivet. 

 

6. Slutsats 

Givet analysen av det empiriska materialet med utgångspunkt från tidigare forskning kommer 

kapitlet besvara studiens frågeställningar. 

  

Denna studie har kommit fram till att WLB-faktorerna som motiverar individer till att starta 

eget företag är:  

• att få kontroll över sin framtid, beslutsfattande, sina arbetsvillkor och sin tid  

• samt mer flexibilitet över när, var och hur arbetsuppgifter utförs, 

• personlig och karriärmässig utveckling,  

• potential till att tjäna mer pengar och  
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• att ett tillfälle gavs.  

Ytterligare mer individuella faktorer är:  

• Uttråkning i sin heltidsanställning,  

• möjlighet till att förverkliga egna idéer  

• samt övertagande av ett redan existerande familjeföretag. 

Denna studien har vidare kommit fram till att de enda WLB-faktorerna egenföretagare når är:  

• kontroll och  

• personlig och karriärmässig utveckling.  

Det empiriska materialet visar att kontroll för egenföretagare i studien innebär kontroll över 

sin framtid, beslutsfattande, sina arbetsvillkor och sin tid. 

  

Kontroll handlar om att får möjlighet till att tar ansvar över sig, sina arbetsuppgifter, 

utveckling i och av företaget samt att inte blir kontrollerad av en annan individ. Flexibilitet för 

egenföretagare betyder att kunna välja när, var och hur arbetsuppgifter utförs. Med att få 

kontroll betyder det att egenföretagare har möjlighet att utveckla sig och sin verksamhet på 

sina egna villkor som en av faktorerna egenföretagare i studien nämner som motivation för att 

bli egenföretagare samt som de når. Möjlighet till att höja sin inkomst genom att bli 

egenföretagare jämfört mot anställd i samma bransch är en annan faktor egenföretagare anser 

som motiverande, samt att ett tillfälle erbjuds visar det empiriska materialet från ett flertal 

respondenter. Andra faktorer som att vara uttråkad i sin heltidsanställning, möjlighet till att 

förverkliga egna idéer samt övertagande av ett redan existerande familjeföretag nämns av 

några respondenter. 

7. Avslutande diskussion 
I det avslutande kapitlet diskuteras studiens resultat och begränsningar samt att det 

presenteras förslag till framtida forskning. 

 

OECD Better Life Index tar endast hänsyn till antal timmar fördelade mellan och spenderade 

på privat- och arbetsliv. Tidigare forskning menar att det tas hänsyn till långt fler faktorer än 

detta för att visa om WLB uppnås. Sett till hur OECD väljer att mäta WLB så tillhör 

egenföretagare till stor del den 1% som arbetar mer än 50 timmar per vecka vilket innebär att 

de inte uppfyller kraven för att nå WLB. För egenföretagare i denna studie verkade antal 

arbetstimmar spela en avsevärt liten roll gällande huruvida de mådde bra eller ej. Samtliga 
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egenföretagare i studien upplevde att de hade kontroll över sina arbetsvillkor samt utvecklas 

både personligt och karriärmässig genom att de är egenföretagare.  

 

Alla egenföretagare utom en i denna studie svarade att de mådde bra som egenföretagare och 

skulle inte byta denna anställningsform mot något annat. Detta trots att det inte uppnådde alla 

de faktorerna som den tidigare forskningen visar är viktiga för att nå WLB som är 

möjligheten till att tar ansvar över fördelningen av tid mellan privat- och arbetsliv, flexibilitet 

när och var arbetet utförs, kontroll över både arbetssituationen samt företagsutveckling och 

möjligheten till att öka inkomsten. Författarna till denna studie kan därför fråga sig om WLB 

är något som går att mäta, om WLB existerar, om WLB ens är viktigt att mäta hos 

egenföretagare samt om OECD Better Life Index borde ändra sitt sätt att definiera WLB sett 

till tidigare forskning. Tidigare forskning som studiens syftar till visar att det inte bara handlar 

om antalet timmar fördelade mellan privat- och arbetsliv som OECD Better Life Index 

använder sig av, vilket innebär att många egenföretagare i denna studie inte skulle uppnå 

WLB. OECD Better Life Index använder sig enbart av antal timmar för kunna jämföra WLB 

mellan olika länder utan att blanda in välmående och andra faktorer, vilket kan vara ett enkelt 

och kanske det enda sättet att mäta WLB på. Tidigare forskning använder sig däremot av 

ytterligare faktorer som välmående, stress och arbetstillfredsställelse vilket inte OECD Better 

Life Index gör. Majoriteten av respondenterna i denna studie uppgav att de mår bra, i många 

fall bättre än de gjorde som heltidsanställda trots att de upplever mer stress och att de inte 

alltid kan släppa jobbet helt. De positiva upplevelserna och möjligheterna som respondenterna 

fått som egenföretagare väger tydligt upp mot nackdelarna de uppfattar. 

  

Det respondenterna i denna studie anger är motiven till att de startade eget skiljer sig från vad 

de sen som egenföretagare verkligen uppnår. De berättar om WLB-faktorer som flexibilitet 

och potential att tjäna mer pengar, samtidigt som det visar sig att många av dem har en 

ekonomisk oro och inte alls är så flexibla som tidigare forskning menar att en egenföretagare 

ska vara för att uppnå flexibilitet. Respondenter i denna studien anser egenföretagande som ett 

positivt beslut de har tagit i sin karriär. En negativ kommentar som många av respondenter 

nämnde är att egenföretagare utan anställda är ett osocialt och ensamt arbete. De saknar 

kollegor, afterwork och möjligheten till arbetsrelaterat utbyte. 

 

Under insamlingen av det empiriska materialet framkom tidigt tydliga samband i svaren, 

vilket var överraskande. Redan de första två intervjuernas resultat var liknande och därför 
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diskuterades hur många intervjuer det skulle behövas för att nå en mättnad. Respondenterna 

använde sig av ett liknande språk i redovisning av deras erfarenheter och hur de upplever 

egenföretagande trots skillnader mellan bransch, livsstil och familjeförhållande. Tredje 

intervjuns resultat var däremot avvikande och därför upplevde studien sin mättnad först efter 

sju intervjuer. En respondent avvek från de andra med hur negativt han upplevde 

egenföretagande. Han var den enda respondenten som valde denna organisationsform på 

grund av avsaknaden av alternativ, jobbade färre timmar per vecka i jämförelse med en 

heltidsanställning och de andra respondenterna samt att han kände sig mest stressad av alla 

som intervjuades. 

 

Faktorerna som civilstånd och barn beaktades inte i analysen av det empiriska materialet 

eftersom intervjuerna visade att båda dessa faktorer inte påverkade studiens resultat. Att ta 

kontroll över sina arbetsvillkor och lägga upp sin egen tid organiseras individuellt av 

respondenter oberoende av deras civilstånd eller om de har barn samt att detta inte påverkade 

motivationen bakom att de har valt att bli egenföretagare eller vilka WLB-faktorer de 

slutligen når. 

 

Denna studien försöker inte att vara representativ för upplevelsen av WLB av alla 

egenföretagare i hela Sverige. Studien kompletterar andra studier om egenföretagares 

erfarenheter och upplevelse av WLB samt att det empiriska materialet huvudsakligen är 

samstämmigt för alla intervjuade respondenter och tidigare forskning. Begränsande för 

studien kan vara att intervjuerna genomfördes via olika medier. Vid personliga intervjuer kan 

respondenten bli påverkad av personen som utför intervjun, det kan vara en felkälla som 

telefonintervjuer inte har på samma sätt och därför ej kan påverkas av det. Telefonintervjuer 

är begränsade i att man inte ser varandras ansiktsuttryck. Antal respondenter kunde har varit 

färre i denna studien eftersom resultatet var tydligt tidigt i undersökningen, men eftersom ett 

större antal olika branscher skulle kunna delta mättades resultat efter sju intervjuer. Semi-

strukturerade intervjuer erbjuder möjlighet till att ställa frågor och följdfrågor samt att fritt 

kunna byta frågornas ordning. Detta kunde ha tagits mer hänsyn till under intervjuerna och 

därmed kunde svaren ha varit ännu mer detaljerade. 

 

Under studiens gång har många intressanta närliggande ämnen och nära relaterade områden 

berörts. Eftersom denna studie endast har studerat ett fåtal egenföretagare i Sverige med 

avseende på deras WLB, kan det vidare vara av intresse att studera ämnet i ett större 
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perspektiv med en mer genomgående och djupare undersökning, jämförande studier mellan 

egenföretagare med anställda och anställda samt varför egenföretagare väljer att avsluta sitt 

företag och återgå till en vanlig anställning.  
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Bilagor 
Bilaga 1 - Intervjuguide 
Allmänt 

1. Vad heter du och vad arbetar du med? 
2. Vad är ditt civilstånd?  

a. Har du barn? 
3. Hur många timmar per dag/vecka lägger du på ditt arbete? Hur många timmar per 

dag/vecka lägger du på tid utanför ditt jobb inkl. sömn?  
4. Vad är viktigt för dig att hinna med utanför ditt arbete? Ex. hämta barn på 

dagis/träna/titta på tv... 
Flexibilitet 

5. Hur fritt tycker du att ditt arbete är i form av tid och plats? 
6. Tar du helt ledigt vissa dagar? Är dessa dagar förbestämda/likadana varje vecka eller 

sker det spontant? 
Motivation 

7. Hur kom det sig att du blev egenföretagare? 
8. Hade du några förväntningar när du startade eget? Vilka? 
9. Fanns det någon slags trygghet/säkerhet/hjälp för när du startade eget företag? 
10. Ser du fördelar med att vara egenföretagare? Ser du även några nackdelar med att ha 

eget företag? 
Kontroll 

11. Hur gör du för att praktiskt organisera din vardag? (privat- och arbetsliv) 
12. Vad eller vem bestämmer när dina arbetsuppgifter ska genomföras? 

WLB 
13. Tänker du på ditt arbete på din lediga tid?  

a. JA: Hur påverkar detta din lediga tid? 
b. NEJ: Hur gör du för att inte göra detta? 

14. Påverkar ditt privatliv ditt arbete? 
15. Känner du dig stressad i samband med ditt arbete? 

a. Varför känner du dig stressad? 
16. Känner du att livet utanför ditt arbete stressar dig? 

a. Varför känner du dig stressad? 
17. Hur mår du som egenföretagare? 
18. Har ditt välmående förändrats sedan du har startad eget? Hur då? 

Avslutande frågor 
19. Om du jämför din tidigare heltidsanställning med att vara egenföretagare, vad ser du 

för skillnader? Någonting annat du tänker på? 
20. Varför ska vi välja att starta eget företag? 

 
 
 
 
 



 

Bilaga 2 - Intervjuguide (engelska) 

General 
1. What is your name and what are you working with? 
2. What is your relationship status? 

a. Do you have children? 
3. How many hours a day/week are you working?  How many hours a day/week are you 

setting aside for private engagements and sleep?  
4. What is important for you to do outside your work? Eg. meeting friends, training, 

going to the cinema, time for yourself... 
Flexibility 

5. How free are you in planning your time and place of work? 
6. Do you take whole days off? Are these days the same every week or do you decide 

spontaneously? 
Motivation  

7. How did you become self-employed? 
8. Did you have any expectations when you went into self-employment? Which ones? 
9. Did you have any safety/security/help when you started your company? 
10. Do you see pros or cons with being self-employed? Which pros can you name? 

Control 
11. How do you organise/schedule your day? Work and private.  
12. What or who decides when your tasks have to get done? 

WLB 
13. Do you think about your work/tasks when you are not working? 

a. JA: How do you think this affects your leisure time? 
b. NEJ: What do you do to counteract this?  

14. Does your life affects your work?  
15. Do you feel stressed about your work? 

a. Why do you feel stressed? 
16. Do you feel stressed about your life/private engagements while you work? 

a. Why do you feel stressed? 
17. How are you/do you feel as a self-employed? 
18. Do you think your well-being/health has changed since you became self-employed? 

How? 
Closing questions 

19. When comparing your previous full-time employment with being self-employed now, 
which differences do you see? Is there something else you are thinking about 
regarding your personal experiences with full-time employment and self-employment? 

20. Why should we become self-employed? I don’t jut if you have to do it, bara om du 
behöver göra det för dina värderingar 

 
 

 

 



 

Bilaga 3 - Pilotintervju 
Allmänt 

1. Vad heter du och vad arbetar du med? 
2. Vad är ditt civilstånd? 

a. Har du barn? 
3. Hur många timmar per dag lägger du på ditt arbete? Hur många timmar per dag lägger 

du på tid utanför ditt jobb inkl. sömn?  
Flexibilitet 

4. Hur flexibelt skulle du säga att ditt arbete är i form av tid och plats du kan välja att 
utföra dina arbetsuppgifter på? 

5. Tar du helt ledigt vissa dagar? Är dessa dagar förbestämda/likadana varje vecka eller 
är det flexibelt? 

Motivation 
6. Varför startade du eget företag? 
7. Vilka förväntningar hade du när du startade eget? 
8. Fanns det någon slags finansiell trygghet/säkerhet för när du startade eget företag? 
9. Vad är tycker du är fördelar med att ha eget företag? Ser du (även några) nackdelar 

med att ha eget företag? 
Kontroll 

10. Hur schemalägger/organiserar du ditt arbete? 
11. Vad eller vem bestämmer när dina arbetsuppgifter ska genomföras? 

WLB 
12. Tänker du på ditt arbete på din lediga tid?  

a. JA: Hur anser du att detta påverkar ditt privatliv? 
b. NEJ: Hur gör du för att det inte ska göra detta? 

13. Påverkar ditt privatliv ditt arbete? 
14. Vilka krav upplever du i samband med ditt arbete? 

a. Var upplever du att dessa krav kommer ifrån? 
15. Vilka krav upplever du i ditt privatliv? 

a. Var upplever du att dessa krav kommer ifrån? 
16. Hur mår du i din arbetssituation? 
17. Hur har ditt välmående förändrats sedan du har startad eget?  

Avslutande frågor 
18. Hur skulle du jämföra din tidigare heltidsanställning med att vara egenföretagare? 
19. Varför ska vi välja att starta eget företag? 

 
 
Bilaga 4 - Inspelningar 

https://www.dropbox.com/sh/jvaf3gs1pur9bxt/AACI8OfqVkJ_ck2_VH-5bIXJa?dl=0 
 


