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SAMMANFATTNING  
Avsikten med detta examensarbete var att undersöka ur ett individperspektiv hur det kan 
vara att gå från att vara anställd till att starta eget. Genom kvalitativa forskningsintervjuer 
med företagsledare som har tidigare erfarenheter av att arbeta som anställda var syftet att 
undersöka de individuella drivkrafter som legat till grund för karriärbytet. Jag ville även  
ta reda på hur företagarna ser på tiden som anställd. Resultatet visade bland annat att egen-
företagarna till stor del styrs av personliga drivkrafter och yrkesambitionen att kunna styra 
över sitt eget arbete och sätta sin egen prägel på verksamheten. Informanterna berättar  
att de på olika sätt inte fick utlopp för sin kreativitet och problemlösningsförmågor  
under tiden som anställda och att det var det som la grunden till uppstarten av en egen 
verksamhet. Deltagarna ser entreprenörskapet som en livsstil och inte enbart ett arbete 
eller sysselsättning. Tiden som anställd var en lärorik period för dem men endast en  
av de fem deltagarna skulle kunna tänka sig att återgå till en anställning i framtiden.  
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INLEDNING  
Sundin & Thörnquist (2006) skriver i antologin När anställda blir företagare att små-
företagen kontinuerligt har ökat på den svenska arbetsmarknaden. Egenföretagande 
används emellanåt som lösning för att komma ur ofrivillig arbetslöshet. Det kan även  
vara ett uttryck för missnöje med organisatoriska aspekter vid den tidigare arbetsplatsen 
eller på grund av bristande arbetstillfredsställelse. Tiden som anställd kan upplevas som  
en negativ erfarenhet för de som väljer att lämna sin anställning för att driva eget. Men  
det är långt ifrån alla företagare som är missnöjda över tidigare sysselsättningar. Det har 
blivit vanligt att företagare framställs som stereotyper med en negativ grundinställning  
till arbeten som innebär att man är anställd löntagare i traditionell bemärkelse under  
en auktoritär chef eller ledning (Sundin & Thörnquist, 2006).  

Drivkrafterna bakom uppstarten av ett företag kan variera. En del entreprenörer drivs  
av ambitionen att utveckla en affärsidé eller en produkt medan andra i första hand ser 
verksamheten som en försörjningskälla (Sundin & Thörnquist, 2006). Brytpunkten  
som det innebär att gå från anställd till företagare innebär ofta att man måste överge den 
trygghet som en fast anställning och en säker inkomst kan innebära. Det kan även vara 
svårt att gå tillbaka till att arbeta som anställd efter att ha drivit en egen verksamhet.  
Dels på grund av ekonomiska och praktiska skäl men det förekommer även en negativ 
stigmatisering kopplat till misslyckad företagsamhet (SOU 2016:72).  

Ett fenomen som är relativt nytt är de företagare som arbetar som anställda men har ett 
eget företag som sidoverksamhet. På arbetsmarknaden kallas dessa individer för så kallade 
”kombinatörer” och man talar om en slags gråzon mellan anställning och egenföretagande. 
En del startar upp sin verksamhet som en sysselsättning vid sidan om innan de är redo att 
säga upp sin anställning och arbeta på heltid med företaget, medan andra ser det som 
ekonomiskt lönande att fortsätta ha företaget som en bisyssla (Sätre Åhlander, 2006).    

Attityderna och föreställningarna kring entreprenörskap är många. En del förknippar 
företagande med prestige och jagandet efter ekonomiska vinster medan andra associerar 
entreprenörskap med innovativa kreatörer som bidrar till att skapa arbetstillfällen och 
främja den ekonomiska tillväxten. Egenföretagande används emellanåt felaktigt som 
synonym för yrke eller sysselsättning när det i realiteten kan liknas mer vid en  
självständig arbetsform där individen är sin egen arbetsgivare.  
 
Val av problemområde  
Föreställningar kring entreprenörskap och företagande är något som fastställs tidigt  
i ungas liv. Därav är det viktigt att individen får tillgång till information och goda 
förebilder kring företagande verksamhet. Statistik som togs fram av Entreprenörskaps-
barometern 2012 visar att engagemanget för entreprenörskap hos unga har vuxit sig större 
de senaste åren och uppemot sjuttio procent uppger att de eventuellt skulle vilja driva eget 
i framtiden (Tillväxtverket, 2012). Men trots att attityderna kring företagande tycks vara 
positiva så har antalet unga företagare minskat. Satsningar inom skolan har gjorts för att 
öka intresset för entreprenörskap. Nästa generations innovativa företagare behöver säkras 
för att samhället ska kunna fortsätta utvecklas och växa ikapp med resten av omvärlden. 
Den svenska företagsmiljön behöver även arbeta aktivt för att bli mer tilldragande för 
unga företagare (SOU 2016:72). 

De svenska företagarna beskrivs som väsentliga producenter på arbetsmarknaden. 
Entreprenörerna är en samling individer som tillsammans kan bidra med en unik 
uppsättning av kreativitet och innovation som i sin tur kan leda till en värdefull utveckling 
av samhället. Det är en yrkesgrupp som är oersättlig inför framtiden i den benämningen  
att det är näst intill omöjligt att programmera en dator eller robot som skulle kunna utföra 
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deras arbete. Men komplicerade regleringar och rädslan för att misslyckas är några  
av de faktorer som gör att få vågar prova på att starta en egen verksamhet. En del hindras 
även av andra variabler så som marknadens efterfrågan eller bristande ekonomiska 
resurser (SOU 2016:72).  

Utifrån denna problematik ville jag studera verksamma företagsledare som har tidigare 
erfarenheter av att arbeta som anställda. Denna urvalsgrupp av företagare har erfarenheter  
av såväl entreprenörskap som att arbeta som anställd vilket tillför ett nyanserat perspektiv 
av de båda arbetsformerna. En fråga som är intressant att ställa är varför dessa företagare 
valde att starta eget? Och kan vem som helst bli egenföretagare? Jag hoppas även kunna 
bringa klarsyn i vad som krävs av individen som person för att nå framgång som 
entreprenör.  
 

Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att undersöka de individuella drivkrafter och bakomliggande orsaker  
till att anställda säger upp sig för att starta en egen verksamhet. Undersökningen utgår  
från ett individperspektiv och har för avsikt att ge en ökad förståelse för egenföretagarnas 
upplevelser såväl före, under och efter övergångsprocessen.  

De frågeställningar som ska undersökas: 

• Hur ser företagarnas upplevelser ut från tidigare anställningar?  
• Vilka karriärmässiga drivkrafter och ambitioner finns hos individerna?  
• Vad motiverade dem till att starta eget?  

 

Användningsområde  
Studiens användningsområde kan exempelvis vara för individer som står inför ett  
liknande vägskäl samt för unga som ser entreprenörskap som en potentiell framtida 
karriärmöjlighet. Många individer ser egenföretagande som ett tänkbart karriärval  
men känner sig hindrade av olika faktorer. Att ta del av andras karriärberättelser kan 
inspirera och motivera till att våga prova på egenföretagande. Det är även intressant ur  
ett studie- och yrkesvägledningsperspektiv att undersöka vilka inre och yttre påverkningar 
som har lett fram till dessa individers karriärval. Studien kan således frambringa kunskap 
och insikter som är användningsbart i min framtida yrkesroll som studie- och 
yrkesvägledare.  
 
Disposition 
I litteraturavsnittet kommer jag inledningsvis att introducera den litteratur och tidigare 
forskning som har legat till grund för undersökningen. I teoridelen presenteras de  
teorier och centrala begrepp som studien har utgått ifrån. Metodavsnittet förklarar hur 
undersökningen har gått tillväga och de avgränsningar som gjorts samt vilka insamlings-
metoder som har använts. Följaktligen presenteras det insamlade materialet under 
resultatanalysen. Intervjuerna presenteras inte i sin helhet utan huvuddelar har plockats  
ut och sammanställts i form av centrala teman. Analysen fortlöper parallellt med 
presentationen av resultatet. Slutligen avslutas arbetet med en diskussionsdel som 
behandlar övriga intressanta tankar och reflektioner.   
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LITTERATUR 
Tidigare publikationer 
Inom den svenska arbetsmarknadskulturen förekommer det en rad olika normer och 
föreställningar. Ett vanligt arbete i normativ bemärkelse innebär att man arbetar som 
anställd löntagare inom privat eller offentlig sektor. Sysselsättningar som faller utanför 
normen är exempelvis att driva ett eget företag. Däremot har synen på företagande blivit 
allt mer positiv på arbetsmarknaden. Den förändrade attityden återfinns i statistiken av  
det ökade antalet småföretag som registreras. Företag som drivs av enskilda individer  
utan anställd personal är den företagsform som har blivit allt mer förekommande (Sätre 
Åhlander, 2006). 

Sundin och Thörnquist (2006) har undersökt ökningen av småföretag och anser att det 
delvis kan bero på den strukturomvandling som har skett på den svenska arbetsmarknaden. 
Välfärdssamhället har förändrats och delar av den offentliga sektorn har privatiserats. 
Denna övergång har bland annat medfört en ökad efterfrågan på företagare som kan 
erbjuda och producera olika tjänster och service. En annan anledning till ökningen  
av småföretag kan vara att arbetstagarna skapar egna arbetstillfällen på grund av 
nedskärningar, långvarig arbetslöshet eller på grund av den ostadiga arbetsmarknaden. 
Särskilt känsliga för förändringar är glesbygden där den offentliga sektorn har en väsentlig 
funktion för sysselsättningsgraden. Arbetstillfällen som försvinner på de mindre orterna 
kan ge förödande konsekvenser för samhällets överlevnad och människorna som är bosatta 
på orten kan bli tvingade att flytta dit jobben finns (Sundin & Thörnquist, 2006).  

 
Drivkrafterna bakom entreprenörskapet  
Det finns olika psykologiska synsätt kring drivkrafter men gemensamt kan man beskriva 
drivkrafter som individens inre behov och strävan mot att skapa en mening och uppnå 
självförverkligande (Pink, 2009). Ofta talar man om drivkrafter i samband med individens 
upplevda känslor av motivation. Drivkraft och motivation kan tillsammans verka som 
drivmedel på vägen mot en förändring eller prestation. Däremot kan förmågan att fokusera 
drivkraften och arbeta konstruktivt mot ett mål variera kraftigt hos olika individer. 
Motivationen kan påverkas negativt vid karriärrelaterade ”misslyckanden”. I värsta fall 
kan motgångarna få individen att se den tidigare målbilden som omöjlig att uppnå och 
motivationen avtar. Men om drivkrafterna är starka och väl grundade hos individen  
så kan det vara avgörande för hur väl individen hanterar ett misslyckande. Erfarenheter  
av att ha utfört liknande uppgifter tidigare har också en positiv inverkan på individens 
motivation och förmåga att hantera motgångar (Hein, 2012).  

Det finns en mängd olika anledningar till varför individer väljer att starta eget. I dagens 
samhälle finns en ständigt växande marknad med nya potentiella behov som uppstår. 
Entreprenörerna är de aktörer vars uppgift är att kunna identifiera och utveckla lösningar 
och idéer som möter konsumenternas behov och efterfrågan. Den ”klassiska 
entreprenören” i generell mening drivs däremot sällan av ambitioner som är kopplade  
till konstruerandet av nya produkter eller bedriva någon vetenskaplig forskning inom 
orörda fält. Oftast kan man beskriva entreprenörer som kreativa, innovativa yrkespersoner 
som använder redan befintliga kunskaper eller produkter för att kunna nå ut till en ny 
marknad eller målgrupp. Förutom de entreprenörer som drivs av en ambition eller 
förverkligandet av en affärsidé så finns det även företagare som främst startar en 
verksamhet som försörjningsstrategi. Dessa kallas ibland något nedvärderande för 
”levebrödsföretagare” (SOU 2016:72). 
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Skapandet av en yrkesidentitet  
Inom termen ”företagare” kan en rad andra yrkesidentiteter ingå som skapar ytterligare 
föreställningar och attityder på arbetsmarknaden beroende på vilken bransch eller område 
som entreprenören är verksam inom. Individens yrkesidentitet konstrueras och påverkas 
av såväl inre som yttre faktorer. Yrkesrollen skapas genom erfarenheter, förebilder samt 
personliga intressen, drivkrafter och värderingar. Individens yrkesidentitet verkar som en 
inre kompass för att navigera på arbetsmarknaden och identifiera möjligheter. Karriär-
relaterade val och beslut är även de kopplade till yrkesidentiteten (McArdle, Waters, 
Briscoe & Hall, 2007).  
Egenföretagarna är i större utsträckning mer känslomässigt investerade i verksamheten  
än anställda löntagare. De har ofta svårt att separera sin egen personliga identitet från 
företagets. Detta kan förklara varför företagsledare tenderar till att ha svårigheter med  
att avverka en verksamhet när den inte längre lönar sig. Inte sällan fortsätter de tills 
situationen har blivit ohållbar. Företagare som har tvingats lägga ner sin verksamhet  
möter ofta svårigheter att ta sig an en ny sysselsättning. Dels på grund av känslor  
av att vara ”misslyckad” men ibland även av ekonomiska skäl (SOU 2016:72).  
 
Entreprenöriella färdigheter  
Begrepp som entreprenöriella förmågor och förhållningssätt är något som diskuteras inte 
minst på arbetsmarknaden men även inom svensk utbildning. Skolverket (2015, s. 13) 
beskriver entreprenöriell kompetens som förmågan ”att se möjligheter, ta initiativ och 
omsätta idéer i handling”. Andra färdigheter som är kopplade till entreprenörskap är 
exempelvis problemlösningsförmågor, planeringsfärdigheter och samarbetsförmåga.  
I skolans värld handlar det om att stärka och stimulera elevernas nyfikenhet, kreativitet, 
självkänsla och uppfinningsrikedom. Valkompetens är även en viktig färdighet för att 
eleverna ska kunna göra väl grundade val inför framtiden (Skolverket, 2015).  

Diamanto Politis (2005) är en ekonomiforskare som bland annat har studerat 
entreprenörskap och entreprenöriella färdigheter. Hon menar att erfarenheter av 
egenföretagande i sig inte direkt leder till entreprenöriella kunskaper. Kunskaper och 
kompetenser måste utvinnas ur olika erfarenheter och är således inte något som individen 
erhåller per automatik. Det är en livslång lärandeprocess och således inte någon slump  
att vissa företagare lyckas bättre än andra. Även om det kan finnas vissa inslag av tur eller 
slumpartade möjligheter så handlar det i grunden om hur väl individen kan identifiera 
affärsmöjligheter och utnyttja dem på bästa sätt. Olika arbetslivserfarenheter kan generera 
särskilda yrkesmässiga kompetenser. Det är följaktligen inte bara egenföretagande som 
kan leda till entreprenöriella färdigheter eller kunskaper som är av nytta för företagaren 
(Politis, 2005).  

Grundläggande för individens lärande är att hen har förmågan att kunna omvandla 
erfarenheter till kunskaper som är överförbara i flera olika sammanhang. Således är 
processen starkt kopplad till individens inlärningsbeteenden och tidigare erfarenheter  
av inlärning. Politis (2005) anser att de två grundläggande färdigheterna för att lyckas  
som egenföretagare är förmågan att kunna identifiera affärsmöjligheter samt omvandla  
en affärsidé till verklighet. Individer med tidigare erfarenhet och kunskaper av företags-
ledning har större chanser att lyckas som egenföretagare. Det finns även fördelar i att  
vara utbildad inom områden som juridik, ekonomi eller marknadsföring. Slutligen är det 
värdefullt att ha en god uppsättning av ledarskapsfärdigheter. Särskilt om man ska bedriva 
en verksamhet med anställd personal.  
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TEORETISKA RAMAR 
Careership 
Vid bearbetningen av materialet kommer jag främst att använda Hodkinson och Sparkes 
Careership-teori som i grunden utgår från Pierre Bourdieus sociologiska ideologier. 
Författarna resonerade att alla beslut som är kopplade till karriären påverkas av såväl 
sociala som kulturella förhållanden. Varje individ konstruerar sin egen individuella 
handlingshorisont som har sin utgångspunkt i habitus (Hodkinson & Sparkes, 1997). 
Habitus beskrev Bourdieu ursprungligen som ett inre socialt konstruerat system som 
fungerar likt ett förhållningssätt som individen utgår ifrån i alla sociala sammanhang.  
Detta påverkas bland annat av individens kapital men även av andra inre och yttre 
faktorer. Kapitalet består av personliga tillgångar och resurser som kan vara av 
symboliskt, ekonomiskt, kulturellt eller socialt värde om det erkänns av omgivningen. 
Individen använder sitt habitus för att bearbeta och tolka miljön för att sedan skapa sig 
föreställningar och identifiera karriärmöjligheter eller hinder (Broady, 1988).  

Handlingshorisonten omfattas av de potentiella karriärval som individen ser som möjliga 
respektive omöjliga att uppnå. Alla utbildnings- och karriärrelaterade beslut utgår från  
den inre handlingshorisonten samt habitus. Fokus i teorin ligger även vid de brytpunkter 
som individen ställs inför. Det som fångade författarnas intresse var hur människor dels 
hanterar brytpunkterna men även hur de kan påverka individens habitus och handlings-
horisont. En enskild händelse eller förändring i individens livssituation kan påverka hela 
karriären. Den förändring som brytpunkten bidrar med kan även färga individens framtida 
attityder och förhållningssätt till utbildning och arbete (Hodkinson & Sparkes, 1997).  

Beslutet att som anställd säga upp sig för att starta eget kan betraktas som en frivillig 
brytpunkt. En självinitierad brytpunkt karaktäriseras av att det är ett beslut som individen 
själv har kunnat påverka och implementera. Hodkinson och Sparkes (1997) menar att det 
även finns två andra sorters brytpunkter – strukturella och påtvingade. En strukturell 
brytpunkt är en förutbestämd händelse som individen vet om sedan innan. Exempelvis 
övergången från mellanstadiet till högstadiet. De påtvingade brytpunkterna består istället 
av sådant som individen inte har kunnat påverka själv, exempelvis att bli uppsagd från 
jobbet eller dödsfall inom familjen.  

Careership-teorin fokuserar även på beslutsfattande i dess olika former. Rationellt-
pragmatiskt beslutsfattande innebär att individen gör val som baseras på realistiska  
och praktiska aspekter. Dock bör det understrykas att karriärval sällan är helt och hållet 
pragmatiska eftersom individen ständigt påverkas av såväl inre som yttre faktorer.  
Alla beslut som individen fattar är kopplade till miljö och kontext (Hodkinson & Sparkes, 
1997). Frågan är hur mycket egenföretagare påverkas av såväl inre som yttre påverkningar 
och vilken variabel som har den största betydelsen för karriärutvecklingen? Och varför  
ser vissa individer entreprenörskap som en möjlig karriärväg medan andra inte gör det? 
 

Planned Happenstance 
Fenomenet anställda som startar eget går även att analysera med hjälp av karriärteorin 
Planned Happenstance som grundades av författarna Mitchell, Levin och Krumboltz. 
Teorin utgår från Krumboltz sociala inlärningsteori i vilken han pekade på att individers 
karriärvägar och beslut i hög grad påverkas av slumpmässiga tillfälligheter och 
möjligheter som individen ställs inför under livets gång. Författarna fokuserar främst  
på individens tidigare erfarenheter av inlärning i paritet med faktorer som sociokulturell 
miljö. Karriärteorin har även som syfte att betona vikten av att vägledare uppmuntrar sina 
klienter att vara öppna och nyfikna för potentiella möjligheter som dyker upp. Det 
nederlag som en uppsägning innebär kan istället omvandlas till nya möjligheter och 
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utmaningar för individen. Förutsättningarna är att individen har ett öppet och positivt 
förhållningssätt till förändringar i karriären (Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999).  

Man bör även tydliggöra att möjligheter är något som individen aktivt bör söka sig till  
och inte låta slumpen avgöra ödet. Uttrycket ”att vara sin egen lyckas smed” stämmer 
således överens med det synsätt som teorin vill förmedla. Osäkerhet är bland annat en 
faktor som ska uppmuntras och inte ses som något negativt. Författarna ansåg att teorin  
är högst aktuell med tanke på den ständigt rörliga arbetsmarknaden som råder. För att  
nå framgång på arbetsmarknaden eller som företagare krävs det att individen är 
anpassningsbar och flexibel inför förändrade arbetsförhållanden. Enligt teorin finns  
det fem egenskaper och karaktärsdrag som är särskilt eftersträvansvärda för att individen  
ska kunna nå framgång på arbetsmarknaden:  

Nyfikenhet – viljan att utforska möjligheter till nya erfarenheter och kunskaper  

Ihärdighet – att fortsätta sträva mot en målbild trots hinder längs vägen   

Anpassningsbarhet – förmågan att vara flexibel i sitt förhållningssätt  

Positivitet – att kunna se potentiella möjligheter och inte enbart problem  

Riskbenägenhet – att våga ”ta steget” även om det inte utlovar ett garanterat lyckat resultat 
(Mitchell, Levin & Krumboltz, 1999 s. 118).  
 

Konstruktivistisk karriärteori  
Slutligen kommer undersökningen även att utgå från den konstruktivistiska karriärteorin 
som Vance Peavy (1998) förespråkade. Teorin utgår från att det inte finns en konkret 
verklighet eller sanning utan att den konstrueras av individen. Alla karriärrelaterade val  
är ett uttryck för individens självbild. Peavy ansåg att individen skapar sina egna 
föreställningar vilka påverkas av sociala och kulturella faktorer. Detta medför att 
människor kan uppfatta samma erfarenheter på helt skilda sätt. Individens förhållningssätt 
skapas socialt genom kommunikation, relationer och interaktion med omgivningen men 
även individuellt genom känslor och agerande. Därmed är det individen som har företräde 
för sina tolkningar av känslor, upplevelser och erfarenheter (Peavy, 1998).  

Fokus i den konstruktivistiska karriärteorin ligger på det narrativa historieberättandet 
genom vilka man kan upptäcka olika livsteman och samband i individens berättelser. 
Genom att studera hur individen har hanterat tidigare brytpunkter och viktiga händelser  
i livet och karriären så kan man identifiera återkommande beteendemönster. Teorin 
fokuserar även på individens olika ”levnadsrum” och miljön runt omkring. Peavy 
betonade att man inte kan förstå individens nuvarande situation utan att undersöka  
tidigare erfarenheter och beslut (Peavy, 1998). Den konstruktivistiska karriärteorin  
är relevant eftersom studien ämnar undersöka informanternas tidigare karriärval för  
att se om det finns några återkommande mönster eller teman i individens liv.     
 

Højrups livsformer  
Thomas Højrup är en forskare och professor i etnologi som har forskat kring  
vad han kallar för ”livsformer” i ett välfärdssamhälle. Højrup (1984) menar att det finns  
olika livsformer och att de är grupperade baserat på attityd och inställning till lönearbete  
i förhållande till fritid och familjeliv. Löntagarlivsformen ser främst arbetet som en 
inkomstkälla. Deras verkliga engagemang och intresse ligger på familjen eller fritidslivet. 
Entreprenörslivsformen är däremot en motpol till löntagarlivsformen eftersom arbetet  
är deras högsta prioritet och främsta intresse. Ofta arbetar de som egenföretagare eller 
motsvarande arbetsform. Dessa individer ser ofta sig själva som en interagerad del av 
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företaget eller verksamheten. Fritid är något som de i princip helt prioriterar bort. Slutligen 
presenteras även karriärslivsformen som kan likställas som ett mellanting. Dessa individer 
tar sitt arbete på stort allvar men ser det samtidigt som en metod för att generera en god 
tillvaro och fritid under sin lediga tid (Højrup, 1984).  

Man kan inte helt förstå enskilda människors drivkrafter och livsöden genom Højrups 
teorier men det kan verka som ett redskap för att undersöka strukturella mönster och  
det identitetssökande som förekommer på utbildnings- och arbetsmarknaden. Statistiska 
Centralbyrån (2016) har tagit fram statistik över den svenska befolkningens utbildnings-
grad som påvisar att barn och unga ofta tar efter föräldrars eller vårdnadshavares attityder 
till utbildning. Detta innebär att de karriärrelaterade ideologierna sällan förändrar sig 
mellan generationerna. Undersökningar visar att barn till föräldrar med hög utbildning 
tenderar att i större grad söka sig till högskolor och universitet jämfört med barn till 
lågutbildade föräldrar. Inte sällan förekommer det även att barn tar efter samma yrken  
som sina föräldrar. En fråga som är intressant att ställa är huruvida barn till egenföretagare 
har större sannolikhet att själva bli entreprenörer som vuxna?  

 

METOD 
Den metod som har valts för studiens syfte är kvalitativ forskningsmetod eftersom studien 
ämnar undersöka olika individuella erfarenheter, upplevelser och drivkrafter. Kvale & 
Brinkmann (2009) anser att kvalitativ forskningsmetod är att föredra när man syftar till  
att beskriva och förstå individers beteenden och upplevda känslor. Denscombe (2014) 
menar att till skillnad från kvantitativ metod som används för att bredda kunskap så  
är den kvalitativa metoden mer lämpad för att fördjupa kunskaper inom ett särskilt ämne. 
Gällande tidigare svensk, aktuell forskning inom studiens område finns det huvudsakligen 
kvantitativa undersökningar. Därmed finns det ett behov av kvalitativa studier inom ämnet 
för att förmedla olika personliga upplevelser och erfarenheter.  
 
Kvalitativ forskningsintervju 
Forskningsintervjuer är en kvalitativ insamlingsmetod som är lämplig att använda när man 
vill utvinna kunskap från individers erfarenheter och upplevelser. Intervjuer kan likna ett 
vardagligt samtal men forskningsintervjun bör utgå från ett syfte för att den ska anses vara 
kvalitativ. Den intervjuform som valts för studien är semi-strukturerade intervjuer vilket 
innebär att intervjun utgår från vissa förbestämda teman men att ordningsföljden är 
flexibel och intervjupersonerna har utrymme att sätta sin egen prägel på intervjun (Kvale 
& Brinkmann, 2009). Det lämnade även möjligheter för mig som intervjuare att ställa 
följdfrågor som är användbara för att utveckla intervjupersonens svar eller för att 
säkerhetsställa att svaret har tolkats korrekt. Under intervjuerna utgick jag från en 
intervjuguide (se bilagor) med teman och förslag på frågeområden som var grundade  
i undersökningens syfte och forskningsfrågor.  
Enligt Denscombe (2014) finns det även nackdelar med att välja intervjuer som metod. 
Dels är det tidskrävande att genomföra och intervjupersonernas svar kan vara svåra att 
tolka in och analysera. De svar som återges är subjektiva och medför att tillförlitligheten i 
intervjupersonernas berättelser inte kan säkerhetsställas. De svar som genereras genom 
intervjuer är således starkt kopplade till informanternas personliga upplevelser. 
 
Urval och avgränsningar 
Jag har valt att utföra fem intervjuer med företagare som är verksamma inom samma 
region men inom olika typer av branscher. Valet av deltagare skedde genom ett så kallat 
subjektivt urval. Enligt Denscombe (2014) innebär det att respondenterna medvetet 
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handplockas för undersökningen. Detta kräver att forskaren redan har specifika kunskaper 
om intervjupersonerna som är av fördel för studiens syfte. För att avgränsa det geografiska 
området har jag valt att fokusera på min hemkommun och närliggande orter. Detta 
underlättar de tidsmässiga och ekonomiska aspekterna av arbetets praktiska 
genomförande. Jag kunde även nyttja de kunskaper som jag har om de lokala företagen 
och arbetsgivarna. Enligt Denscombe (2014) kan man således även kalla detta för ett 
bekvämlighetsurval.  
  
Genomförande 
Kontakten med respondenterna etablerades genom epost och telefon där jag kortfattat 
presenterade mig själv, syftet med studien och vad deras deltagande skulle innebära  
(se bilagor). Jag valde medvetet att begränsa den personliga informationen om mig själv 
och endast berätta det som var relevant för intervjupersonerna att känna till. Detta  
för att minimera riskerna för intervjuareffekten som enligt Denscombe (2014) innebär  
att intervjuarens identitet och variabler som kön, social status, ålder och etnicitet skulle 
påverka intervjupersonernas svar. I studier som behandlar mer intima och känsliga frågor 
är intervjuarens identitet av större värde för deltagarna, men för den här studien gjordes 
bedömningen att företagarna inte behövde veta särskilt mycket om mig. Däremot går  
det inte att undgå helt och hållet att intervjuarens identitet har en viss inverkan på 
intervjupersonerna.  

Intervjuerna genomfördes både med så kallade ansikte-till-ansikte intervjuer men några 
fick av praktiska skäl genomföras via telefon. Denscombe (2014) anser att telefon-
intervjuer kan bidra till en kvalitetsmässig försämring jämfört med intervjuer som 
genomförs på plats med deltagarna. Men undersökningar har även visat att människor  
oftast är lika sanningsenliga över telefon som vid ett fysiskt möte. Däremot kan telefon-
intervjuer medföra ett bortfall vad gäller subtila signaler som intervjupersonen sänder ut. 
Det kan till exempel uttryckas genom kroppsspråk eller ansiktsuttryck. Trots riskerna  
för denna typen av bortfall så gjorde jag bedömningen att telefonintervjuer skulle vara 
genomförbara och kunna bidra med användbart material för studien.  

Intervjuerna inleddes med en kort inledning där syftet med studien presenterades ännu  
en gång följt av ett förtydligande av de etiska principer som undersökningen förhållit  
sig till. Intervjun inleddes med några ”lätta frågor” till att börja med som enligt 
Denscombe (2014) är ett sätt att få intervjupersonen att slappna av och känna sig bekväm  
i situationen. Det är även ett ypperligt tillfälle att samla in relevant bakgrundsinformation 
om informanten. Under intervjuernas gång fanns det flera moment för mig som intervjuare  
att fokusera på. Dels att hålla intervjun inom de utsatta tidsramarna samtidigt som de 
viktigaste nyckelfrågorna skulle hinnas med. En andra utmaning var att aktivt lyssna på 
informanten och samtidigt försöka lyssna efter sådant som inte berättades, alternativt om 
det fanns några stridigheter i personens berättelse. Enligt Denscombe (2014) är det viktigt 
att som intervjuare kunna fånga kontexten av det som intervjupersonen berättar och 
identifiera olika huvudteman. Jag försökte att i största möjliga mån ställa öppna frågor  
för att få informanterna att ge så innehållsrika svar som möjligt. En öppen fråga 
karaktäriseras av att den som intervjuas inte bara kan svara ja eller nej.   
 
Bearbetning av material  
För att underlätta efterarbetet och minimera risken för empiriskt bortfall så valde jag  
att spela in intervjuerna. På så sätt kunde de lyssnas igenom i efterhand och säkerhetsställa 
att ingen viktig information föll bort. Innan jag spelade in intervjuerna frågade jag 
respondenterna om lov samt informerade dem om att inspelningarna endast skulle 
användas för bearbetningssyfte för att sedan raderas. I analyseringsprocessen lyssnade  
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jag igenom intervjuerna och förde anteckningar. Jag övervägde först att transkribera 
samtalen men gjorde bedömningen att det skulle bli alldeles för tidskrävande.  

Den analysmetod som har använts är kvalitativ analysmetod med induktiv karaktär vilket 
innebär att man först studerar det insamlade materialet för att sedan försöka hitta 
eventuella kopplingar och likheter med tidigare forskning och beprövade teorier. Denna 
analysmetod valdes eftersom det insamlade materialet består av kvalitativa ”mjuka” 
värden och kan således inte mätas eller analyseras på samma sätt som kvantitativ data. 
Motsatsen till induktiv analysmetod är deduktiv analysmetod där forskaren istället utgår 
från teorier och testar sig fram med olika hypoteser för att försöka bekräfta dem 
(Denscombe, 2014).  
 
Etiska överväganden 
Undersökningen har förhållit sig till de forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning som Vetenskapsrådet (2002) har tagit fram. Informations-
kravet är ett av de fyra huvudkraven och det uppfylldes genom att deltagarna blev väl 
informerade i förväg om undersökningens syfte och ändamål. Samtyckeskravet tydlig-
gjordes genom att jag talade om för deltagarna att deras medverkan var frivillig och att  
de hade rätt att i efterhand dra tillbaka sin medverkan om de så skulle önska. Följaktligen 
berättade jag för deltagarna om konfidentialitetskravet som rör behandlingen av person-
uppgifter och att information som framkommer skulle behandlas i förtroende. 
Avslutningsvis garanterades deltagarna att intervjumaterialet endast skulle användas för 
den aktuella studien i enlighet med nyttjandekravet – det vill säga att insamlat material 
inte får nyttjas i vinstdrivande eller icke-vetenskapliga sammanhang.   
 

Tillförlitlighet och trovärdighet    
Denscombe (2014) anser att man inom kvalitativ forskning bör sträva efter tillförlitlighet 
och trovärdighet för att undersökningen ska kunna räknas som giltig och användbar. 
Dessa faktorer avgör således kvaliteten på studien. Oavsett om man bedriver kvantitativ 
eller kvalitativ forskning så måste trovärdigheten på något sätt kunna styrkas. En strategi 
för att verifiera undersökningens pålitlighet är att på ett konkret och noggrant sätt redovisa 
de metoder och tillvägagångssätt som har använts för undersökningen. Tanken är att vem 
som helst ska kunna följa samma anvisningar och att det skulle leda till ett likartat resultat. 
När det gäller kvalitativ forskning kan det vara svårt att styrka studiens sanningsenlighet 
eftersom det insamlade materialet består av individers personliga upplevelser, erfarenhet 
och känslor. Dessa är inte objektiva fakta utan sanningar som individen själv har 
konstruerat. Dessutom kan det vara svårt för någon annan att rent praktiskt samla in 
samma empiri och intervjua samma informanter. Deltagarnas attityder och upplevelser kan 
även förändras med tiden (Denscombe, 2014).  

För att stärka undersökningens tillförlitlighet har jag studerat tidigare forskning och teorier 
inom samma ämnesområde och jämfört med det material som har samlats in. Jag har även 
varit noggrann med att validera materialet med hjälp av informanterna. Under intervjuerna 
använde jag mig regelbundet av sammanfattningar och förtydligande frågor för att 
säkerhetsställa att personen hade uppfattats korrekt. Under analysdelen av materialet har 
jag aktivt jobbat med att inte låta personliga värderingar och föreställningar påverka 
tolkningen av materialet.  

Ett dilemma när det kommer till kvalitativ forskning anser Denscombe (2014) är huruvida 
det går att generalisera kring ett fåtal undersökningsenheter. När man genomför djupare 
intervjuer brukar man endast använda 5–10 stycken informanter. Ett sätt att reflektera  
över en undersöknings överförbarhet är att, utifrån resultaten, jämföra hur det skulle 
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kunna överföras till liknande sammanhang. Kvale och Brinkmann (2009) beskriver olika 
former av generaliseringar när det kommer till just intervjuundersökningar. Den analytiska 
generaliseringsformen betyder att man använder resultat och slutsatser för att bedöma hur 
en liknande situation skulle kunna te sig. Denna form av generalisering utgår från 
påståenden och sannolikhet. Genom att se till likheter och skillnader på olika fall kan man 
göra antaganden kring förväntat utfall, förutsatt att det finns gemensamma nämnare som 
tyder på ett visst resultat. Men det är fortfarande inte rekommenderat att göra några större 
generaliseringar utan ett väl grundat underlag. Det är därför enklare att peka på mönster 
och strukturer i kvantitativa undersökningar eftersom man då undersöker ett större mer 
representativt antal enheter.  

 

RESULTATANALYS  
Informanterna  
Inledningsvis följer en kortare bakgrundshistoria kring de fem informanterna. Namnen 
som presenteras i studien är fiktiva, personerna heter egentligen någonting annat. Detta för  
att stärka studiens konfidentialitet och skydda deltagarnas personuppgifter.  

Restaurangägaren  
Johan jobbade inom psykiatrin i 22 år. Idag bedriver han flera mindre bolag samt två restauranger, 
en livsmedelsfabrik och ett bryggeri. Företaget startade han upp tillsammans med en 
företagspartner och de sköter verksamheten tillsammans som jämlika delägare.  

Yogainstruktören  
Camilla är utbildad socionom och har tidigare arbetat med socialt arbete i 15 år innan hon sa upp 
sig för att öppna en yoga-studio. Idag är hon verksam som instruktör och anordnar även yoga-
resor.   

Grundaren av ett privat hemtjänstföretag  
Annelie påbörjade sin karriär som sjuksköterska och arbetade inom offentlig sektor i  
olika former under 26 års tid innan hon startade ett eget företag med olika utgrenande 
verksamheter som tillhandahåller service och tjänster. Bland annat ett hemtjänstföretag.  

Sjukgymnasten  
Cecilia är legitimerad sjukgymnast och påbörjade sin karriär som anställd inom olika 
rehabiliteringsverksamheter. Efter tio år som anställd sa hon upp sig och startade ett eget företag 
som jobbar med friskvård och hälsa.  

Butiksägaren  
Sofie är utbildad frisör och butikskommunikatör. Under tio år arbetade hon som anställd  
i ett varuhus när hon en dag bestämde sig för att öppna en egen butik. Men verksamheten lönade 
sig inte ekonomiskt i längden och Sofie fick till slut avveckla sitt företag. Idag arbetar hon som 
anställd igen inom detaljhandeln men hos en annan arbetsgivare.  
 
Varför valde de att starta eget? 
Samtliga av informanterna anser att tiden som anställd var en lärorik period för dem.  
De uttrycker inget direkt missnöje mot den tidigare arbetsplatsen eller arbetsgivaren, 
däremot anser informanterna att de hade för lite inflytande och möjligheter att påverka  
sitt arbete som anställda. Annelie som grundade ett privat hemtjänstföretag upptäckte  
en mängd förbättringspunkter på arbetsplatsen när hon var anställd som sjuksköterska 
inom offentlig sektor. Hon önskade att hon hade kunnat arbeta med att utveckla 
verksamheten men kände sig förhindrad av olika regleringar och begränsade resurser. 
Även yoga-instruktören Camilla har liknande erfarenheter från sin tid som anställd inom 
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socialtjänsten. Hon trivdes inte med sitt arbete som myndighetsutövare och kände sig 
frustrerad i sitt arbete. Hennes yrkesambition är att kunna stötta människor genom att 
förse dem med hjälpfulla verktyg i vardagen, vilket hon upplevde att hon inte lyckades 
med som socionom. Camilla trivdes inte heller med arbetsplatsens konstant höga tempo.  

”Det var inte rätt arbetsplats för mig. Jag tyckte att de var alldeles  
för fyrkantiga i sitt sätt att arbeta med människor” – Camilla  

Sofie valde att starta upp en egen butik eftersom hon länge hade drömt om att driva en  
mindre verksamhet. Hon arbetade tidigare som anställd i ett varuhus där hon upplevde 
kundkontakten som opersonlig samt att arbetsledningen hade många brister. Hon har 
arbetat den större delen av sitt liv inom handels och var länge en ”karriärmänniska”  
som jagade efter prestige och prestationer. Med åren upplevde hon att det blev svårare  
för henne att uppnå tillfredställelse och hon hade klättrat så pass högt på karriärstegen som 
hon hade möjlighet att göra på arbetsplatsen. För ett par år sedan började hon omvärdera 
sig själv och hennes yrkesambitioner. Idag prioriterar hon istället att hon har ett 
stimulerande arbete som hon trivs med och att hon har stöttande kollegor.  

Restaurangägaren Johan jobbade tidigare som anställd inom psykiatrin. När han var yngre 
gjorde han militärtjänstgöring som kock vilket väckte hans intresse för livsmedel och 
matlagning. Vid sidan om sin anställning drev han en mindre restaurangverksamhet 
tillsammans med sin företagspartner. Johan arbetade fortfarande kvar inom psykiatrin 
under ett par år men till slut blev det för påfrestande för honom att arbeta nätter inom 
vården och dagtid på restaurangen. Han trivdes i grunden med sitt arbete men hamnade till 
slut i ett vägskäl där han blev tvungen att välja mellan sin anställning inom psykiatrin och 
restaurangen. Han bestämde sig för att säga upp sig och arbeta med företaget på heltid.  

”När man är anställd är det inga större bekymmer. Det enda man behöver göra  
är att gå till jobbet och arbeta sina timmar sedan går man hem. Som företagare 
lämnar du aldrig ditt arbete” – Johan 

Från intervjuerna framkommer även positiva aspekter från tiden som anställda. Bland 
annat upplevde informanterna att de inte behövde ta ett lika stort eget ansvar i rollen som 
anställd. En av företagarna berättade att det var lättare för henne att vara föräldraledig 
innan hon startade eget. Om hon var borta från jobbet fanns det oftast en kollega som 
kunde stötta upp vilket hon saknar idag eftersom hon driver verksamheten helt på egen 
hand. 

Flera av informanterna tog även upp inkomstaspekten med att jobba som anställd 
respektive egenföretagare. Som anställda hade de en fast inkomst varje månad som  
de kunde räkna med och framtiden var inte lika oviss. Flera av företagarna uttryckte  
att det till och med var mer ekonomiskt lönande för dem när de arbetade som anställda. 
Idag driver de företag vars överlevnad är beroende av marknadens och konsumenternas 
efterfrågan. Ingen av dem uttrycker att de ångrar tiden som anställda men endast en  
av informanterna skulle kunna tänka sig att återgå till en anställning i framtiden. 
Sammanfattningsvis resonerar företagarna att de har med sig många lärorika kunskaper 
och erfarenheter från sina tidigare arbetslivserfarenheter som har varit användningsbara  
i uppstarten och drivandet av den egna verksamheten.  
 

Drivkrafter  
Camilla blev sjukskriven från sitt jobb som socionom på grund av stress och hon började 
med yoga och meditation för att lära sig att hantera de mentala påfrestningarna. Hon 
upptäckte snabbt att det gav goda resultat för hennes välmående och det hjälpte henne  
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att komma på fötterna igen. Då väcktes en idé till liv hos Camilla att hon ville dela med 
sig av fördelarna med yogan till andra människor för att hjälpa dem att hantera och 
förebygga stress. Camilla berättar att hon helt och hållet drivs av sin passion för yogan  
och viljan att förmedla den som hjälpmedel till andra. Satsningen på företaget såg hon som 
en stor chansning och hon är överraskad över att det har nått en sådan framgång som det 
har gjort.  

”Jag tror inte att man kan starta upp ett företag med syfte att tjäna en massa 
pengar, det krävs att man har en passion för det man gör. Idag arbetar jag med det 
jag älskar och det ser jag som ett otroligt privilegium” – Camilla  

Cecilia som tidigare har arbetat som sjukgymnast inom rehabiliteringen motiveras  
av ideologin att ”man bör bevara det friska hos individen”. Som personlig tränare och 
hälsocoach arbetar hon numera främst i förebyggande syfte med klienterna. Hon råkade 
själv ut för en träningsskada när hon var yngre och strävar mot att försöka förebygga 
tränings- och arbetsrelaterade skador innan de inträffar. Johan som jobbar inom 
restaurangbranschen drivs istället av sitt brinnande intresse för livsmedelsutveckling och 
kreation. Han har flera utgrenande verksamheter och letar ständigt efter nya projekt. Utan 
utmaningarna blir Johan snabbt rastlös vilket han anser både är hans största styrka men 
även en nackdel.   

”Det mesta med egenföretagande upplever jag som väldigt positivt, men vissa 
dagar ifrågasätter jag varför jag håller på med det här” – Johan  

Annelie som startade upp ett hemtjänstföretag styrs liksom Johan av innovation och viljan 
att styra över hur verksamheten arbetar. Detta är upplevelser som i olika former återfinns  
i flera av intervjupersonernas berättelser. Samtliga av informanterna berättade att deras 
största drivkrafter ligger i deras skaparglädje och att ständigt vill utveckla verksamheten 
och inte enbart förvalta den. Företagsledarna har ett stort behov av att arbeta med 
förbättringar och ett engagemang i motverkandet av att verksamheten blir stillastående. 
Avslutningsvis var det ingen av företagarna som såg de ekonomiska intäkterna som en 
primär drivkraft. När informanterna tog upp företagets ekonomi så var det i relation till 
möjligheterna att finansiera och utveckla verksamheten framåt. Intervjupersonerna 
upplever att de har ett roligt och stimulerande jobb men nackdelen är att det är en  
ostadig bransch med hög konkurrens.  
 

Entreprenörskap som identitet  
Annelie identifierar sig själv som ”en typisk entreprenör” och har alltid varit lösnings-
fokuserad och sett möjligheterna istället för problemen. Informanterna ser 
entreprenörskapet som en livsstil och inte bara ett arbete eller en sysselsättning. Cecilia 
upplever att hon aldrig är fullkomligt ledig eftersom hon alltid måste vara kontaktbar. 
Hennes pappa arbetade som lantbrukare och hon minns att han levde med sitt jobb dygnet 
runt vilket hon också gör idag. Johans föräldrar var också verksamma egenföretagare 
vilket han tror har påverkat honom mycket.  

”Jag är född till entreprenör. Mina föräldrar var företagare och det har alltid 
funnits en företagarkultur hemma. Hade jag vuxit upp med föräldrar som arbetat 
inom offentlig sektor så hade jag förmodligen också haft ett ”vanligt jobb” – Johan  

Det framkommer av intervjuerna att företagarna arbetar mer än heltid i vissa perioder.  
Två av dem berättar att deras verksamhet är väldigt säsongsbunden och att de har perioder 
som är mindre stressiga, vilket i sin tur leder till en periodvis lägre inkomst. I slutändan 
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ser företagarna det som mestadels positivt att driva eget. De värderar sin självständighet 
högt och trivs med att kunna styra och planera upp sitt arbete själv. De kan fatta beslut  
och prova nya koncept inom verksamheten utan att behöva fråga någon annan om lov.  
Ett centralt begrepp som återkommer hos flera av intervjupersonerna är att de trivs med  
att ”vara sin egen chef”. Samtidigt menar informanterna att med stor frihet kommer ett 
stort eget ansvar. De kan anpassa sina arbetstider som de själva vill men samtidigt är det 
många viktiga arbetsuppgifter som måste skötas dagligen för att företaget ska gå runt.  

Sammanfattningsvis ser företagarna sig själva som en levande del av verksamheten och  
de har svårt att separera sin arbetstid från fritiden. De lägger många timmar även under sin 
lediga tid på att utföra arbetsuppgifter hemifrån. För att dra kopplingar till Højrups teori 
om individers olika livsformer så är informanterna huvudsakligen representanter av den så 
kallade entreprenörslivsformen. Förutom att de har svårt att skilja på jobb och fritid så har 
de även svårigheter med att separera sin egen identitet från företagets. De ser entreprenör-
skapet som en livsstil och inte enbart ett jobb. Ingen av deltagarna verkar betrakta 
företaget som enbart en försörjningskälla utan mer som ett uttryck för deras egen identitet 
och självbild.  

Tre av informanterna berättar att de kommer från företagarfamiljer vilket delvis stärker 
Højrups teori om att inställningen till arbete och sysselsättning tenderar att gå i arv  
genom generationerna. Ser man till företagarnas handlingshorisont kan föräldrarnas  
yrkesbakgrund vara en faktor till att egenföretagandet betraktades som en potentiell 
karriärmöjlighet för dem. För att vidareutveckla denna tankegången skulle barn till  
egenföretagare hypotetiskt sett visa större tendenser till att bli framtida entreprenörer om 
man jämför med barn till föräldrar som arbetar som anställda inom exempelvis offentlig 
sektor.  
 

Att både vara anställd och företagare  
Sofie, Johan och Camilla började allihopa sin företagsresa som kombinatörer, det vill säga 
att de startade upp ett företag som en sidoverksamhet under tiden som de fortfarande var 
anställda. Camilla startade först upp en enskild firma vid sidan om sitt heltidsjobb som 
socionom. De första åren tog hon inte ut någon vinst ur företaget utan använde intäkterna 
till att investera tillbaka in i verksamheten. Hon märkte att intresset för hennes verksamhet 
var stort och hon ville gå ner i arbetstid för att kunna lägga in fler yogalektioner i 
veckorna. Men hennes arbetsgivare behövde Camilla på heltid och hon hamnade i ett 
vägskäl där hon ställdes inför att välja mellan sin anställning och företaget. Hon bestämde 
sig då för att säga upp sig och driva yoga-verksamheten på heltid. Under åren hade hon 
sparat ihop pengar för att kunna finansiera verksamheten.  

Sofie började med att öppna en webbshop för att se hur stort intresset var för hennes 
verksamhet. När företaget hade varit igång under en tid så bestämde hon sig för att gå  
ner i arbetstimmar för att öppna en butik i en mindre lokal. Men Sofie upplevde att  
hon förlorade all sin fritid och det var mentalt påfrestande att arbeta på två olika ställen. 
Hennes butik drog inte in så pass mycket intäkter att hon hade kunnat försörja sig enbart 
på företaget. Därför tvingades Sofie ta det svåra beslutet att stänga ner verksamheten.  

Johans arbete inom psykiatrin gjorde honom rastlös i bristen på utmaningar och han 
startade upp en sidoverksamhet tillsammans med en företagspartner. I början bedrev  
de en kaféverksamhet och arbetade även med olika evenemang. En dag blev de erbjudna 
att starta en restaurang i anslutning till en större kulturbyggnad vilket de tackade ja till.  
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Brytpunkter  
Det går att identifiera såväl ofrivilliga som frivilliga brytpunkter i informanternas 
karriärvägar. I enlighet med Hodkinson och Sparkes (1997) teori kring brytpunkter  
kan man hävda att företagarnas beslut att säga upp sig för att driva eget var en 
självinitierad brytpunkt för samtliga av informanterna. Ingen av dem har startat eget  
som en strategi för att ta sig ur ofrivillig arbetslöshet eller på grund av försörjnings-
aspekter. I grunden var det individernas inre drivkrafter och yrkesambitioner som  
ledde fram till karriärbytet.  

”Att starta upp en egen verksamhet var ett frivilligt beslut men samtidigt inte.  
Det var något som jag kände att jag måste göra” – Camilla   

De ofrivilliga brytpunkterna kan istället identifieras i bland annat Camillas sjukskrivning. 
När hon drabbades av stressrelaterade hälsoproblem blev hon tvungen att ändra på sin 
livssituation. Det nyfunna intresset och engagemanget för yogan blev lösningen på ett 
yrkesrelaterat dilemma som Camilla hade haft under en längre tid. Innan sjukskrivningen 
hade hon däremot inte sett egenföretagande som en lösning på problemet.  

Cecilias träningsrelaterade skada som ung går också att betrakta som en ofrivillig 
brytpunkt. I samband med skadan etablerade hon en regelbunden kontakt med en 
sjukgymnast vilket skapade ett intresse hos Camilla för friskvård och rehabilitering.  
Detta stärker Hodkinson och Sparkes teori om brytpunkter och hur de kan förändra 
individens framtida karriär, habitus och inställning till arbete. Men för att en frivillig 
brytpunkt ska initieras av individen krävs det att det finns ett driv och en viss 
riskbenägenhet i grunden. Ofrivilliga brytpunkter ställer däremot andra krav på individen, 
bland annat att hen är lösningsfokuserad, kreativ och optimistisk för att kunna identifiera 
möjligheter i den förändrade livssituationen.  

Det går även att dra kopplingar till Planned Happenstance-teorin som lägger stor vikt  
vid slumpartade möjligheter och hur de kan förändra individens karriär och levnads-
förhållanden. När Johan och hans företagspartner fick ett erbjudande om att öppna en 
restaurangverksamhet så var det en slumpmässig möjlighet som de lyckades ”ramla över” 
med hjälp av sitt kontaktnätverk. Vid slumpartade händelser krävs det att individen kan 
identifiera de potentiella möjligheterna när de uppenbarar sig samt nyttja dem på bästa 
sätt. Det krävs även ett mod och en viss riskbenägenhet för att ta sig an en utmaning eller 
ett jobberbjudande, men hur väl individen sedan lyckas är sällan någon slump. Däremot 
finns det inte heller några garantier att varje nyttjat tillfälle kommer att leda till framgång 
även om individen har alla förutsättningar som behövs för att lyckas. 
 

Företagandets utmaningar  
Företagarna berättade i intervjuerna om de utmaningar som de stötte på längs vägen  
vid uppstartsprocessen. Flera av informanterna uttrycker att de inte hinner med företagets 
administrativa arbetsuppgifter eller saknar nödvändiga kunskaper och kompetenser inom 
området. Som lösning hyr de in andra företag som sköter om delar som bokföring  
och marknadsföring.  

Johan och hans företagspartner har ett tjugotal anställda och de anser att det är svårt att 
hitta arbetskraft med rätt färdigheter och kompetenser. Restaurangbranschen är slitsam 
och arbetstiderna är ofta obekväma vilket Johan tror att många av deras nyanställda inte  
är beredda på. Förutom personalfrågan upplever han att det är svårt som entreprenör att 
finansiera verksamheten i uppstartsprocessen. Företag som arbetar med förvaltning av 
exempelvis fastigheter har lättare att ansöka om företagslån och bidrag. Johan förklarar  
att som entreprenör krävs det att du har tillgång till ett större eget kapital.  
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”Det handlar mycket om status kring företagande. Det är skillnad på att vara 
förvaltningsföretagare och att vara entreprenör. Som entreprenör tycker folk  
oftast att man bara har tokiga idéer medan förvaltningsföretagare bemöts  
med en större respekt” – Johan   

Samtliga av intervjupersonerna berättar att den största utmaningen för dem i uppstarten  
av företaget var den ekonomiska delen. Några av företagarna hade sparat i flera år för att 
kunna finansiera verksamheten medan andra lyckades med hjälp av bidrag för företags-
etablering. Informanterna var enade om att företagets ekonomiska resurser styr över 
möjligheterna och friheten som entreprenör. En av företagarna berättar att det i uppstarten 
tillkom många oväntade utgifter som hon inte hade räknat med. Hon förstod då vikten av 
att ha ett bra startkapital och en genomtänkt verksamhetsplan. 
  

Kan vem som helst bli entreprenör?      
Intervjupersonerna anser att som företagare bör du vara kreativ och anpassningsbar. Om 
ett koncept inte fungerar måste man kunna lägga ner det och prova någonting annat. 
Företagarna menar att man som entreprenör måste man vara lyhörd och ”ha ett öra utåt” 
för vad marknaden efterfrågar för tillfället. Deltagarna resonerar således på samma sätt 
som Mitchell, Levin & Krumboltz (1999) vilka hävdade att det krävs att individen är 
anpassningsbar och flexibel för att nå framgång på arbetsmarknaden. 

”Jag tror inte att egenföretagande är något som passar alla, men det  
passar mig” – Cecilia   

Något som var iögonfallande genom intervjuernas gång var att personerna som deltog  
i studien verkar dela flera egenskaper och gemensamma personlighetsdrag. Samtliga sätter 
ett stort värde i att vara självständiga yrkespersoner med makten att styra över sitt eget 
arbete och arbetstider. Individernas behov av att ge uttryck för sin egen självbild i sitt 
arbete kan med hjälp av Peavys (1997) konstruktivistiska karriärteori skapa en större 
förståelse. Jämför man egenföretagare med ”vanliga anställda” så kan man dra paralleller 
till att individer som är anställda inom en verksamhet tenderar till att ha ett mindre behov 
av att sätta sin egen prägel på sitt arbete. Alternativt att de får utlopp för detta på andra sätt 
i sitt dagliga arbete. En tredje tanke skulle kunna vara att de istället har ett större behov av 
att uttrycka sig i andra ”levnadsrum”, till exempel på fritiden genom sina relationer, 
föreningar eller ett politiskt engagemang. Viljan att driva och forma sitt eget arbete kan 
även vara ett karaktärsdrag för entreprenörslivsformen om man drar ytterligare kopplingar 
till Højrups (1984) teori kring olika livsformers attityd och inställning till arbete och 
sysselsättning i relation till fritid.  

”Det enda som jag kan ångra i efterhand är att jag inte tog fler risker när jag  
var yngre. Idag vågar jag satsa mer och prova på nya idéer” – Annelie  

Flera av företagarna upplevs även som något riskbenägna eftersom de vågar prova nya 
koncept och affärsidéer utan att veta i förväg att det kommer leda till framgång. Intervju-
personerna framstår som anpassningsbara eftersom de kontinuerligt arbetar med att 
förändra och utveckla verksamheten om de märker att ett koncept eller arbetssätt inte lönar 
sig. Företagarna uppfattas även som kreativa och innovativa yrkespersoner som drivs av 
glädjen att ”skapa”. Flera av intervjupersonerna beskriver sig själva som envisa och 
målinriktade eftersom de inte ger upp vid motgångar utan försöker hitta en lösning. De är 
lösningsfokuserade individer som blir stimulerade av utmaningar. Samtliga av ovan 
nämnda egenskaper och karaktärsdrag återfinns i Mitchell, Levin & Krumboltz (1999) 
Planned Happenstance-teori över gynnsamma färdigheter på den ostadiga arbets-
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marknaden. Företagarna tycks ha ett likartat habitus och inställning till arbete och 
sysselsättning. Intervjupersonerna har även ett gemensamt förhållningssätt till arbete  
och delar förmågan att kunna identifiera möjligheter och omvandla affärsidéer till 
handling.  

Flera av informanterna har under sin karriär och livstid flyttat runt mycket. Annelie har 
bland annat bott utomlands i perioder och när företagets aktuella avtal med kommunen 
blev uppsagt flyttade hon istället till en annan stad för att skriva kontrakt som leverantör 
för den kommunen istället. Från intervjuerna framgår det att flera av deltagarna har varit 
geografiskt rörliga och flyttat dit jobben finns. Två av dem reser även mycket i sitt arbete 
och har underleverantörer runt om i Europa. Informanternas geografiska rörlighet kan 
även tolkas som en form av anpassningsbarhet. Individer vill vanligtvis ha en fast boplats 
och en säker anställning medan företagarna uppvisar tendenser till att vara mer flexibla 
och oberoende av den typen av ”trygghet” på karriärmässiga plan.  

Avslutningsvis resonerar företagarna att de har med sig många lärorika kunskaper och 
erfarenheter från tiden som anställd och som de har användning för än idag. Här ses en 
koppling till entreprenöriella färdigheter och tidigare kunskaper som utvunnits genom 
yrkeserfarenhet. I enlighet med Politis (2005) så har intervjupersonerna lyckats utvinna 
användbara kunskaper och kompetenser från sina tidigare anställningar vilka har hjälpt 
dem i arbetet med att starta och driva en egen verksamhet.  
 

DISKUSSION  
Den inre konflikten  
Från intervjuerna framkommer det att företagarna inte främst sa upp sig från sin 
anställning för att de var missnöjda med arbetet i sig utan för att de inte fick utlopp  
för sin kreativitet eller kunde tillämpa sina personliga intressen och värderingar i arbetet. 
Samtliga har beskrivit upplevelser av att vara ”bakbunden” eller ”hindrad” genom olika 
lagar, regleringar och arbetssätt på den tidigare arbetsplatsen. En tolkning är att det under 
den tidigare anställningen har uppstått en inre konflikt hos individerna. De har inte kunnat 
tillämpa det arbetssätt eller utöva yrket så som de har önskat. Med tiden har detta byggt 
upp en frustration hos individerna men samtidigt satt igång en tankeprocess. Detta stärks 
bland annat i Peavys resonemang att samtliga utbildnings- och karriärrelaterade val är ett 
uttryck för individens självbild. När man studerar företagarnas karriärhistorier kan man 
urskilja att de är individer som har ett särskilt stort behov av att kunna påverka sitt arbete 
och sätta en egen prägel på verksamheten. De är även måna om sin yrkesidentitet som hos 
företagarna är väldigt starkt kopplad till deras självbild. Viljan att förändra och utveckla 
blev bränslet i flera av informanternas strävan mot att starta upp ett eget företag. 
 
Med ambitionen som drivkraft 
Samtliga av intervjupersonerna berättar att de styrs av en inre passion eller yrkesambition. 
Inkomsten har varit en sekundär drivkraft och inte den primära orsaken till att de har 
startat eget. De intervjuade företagarna har helt och hållet drivits av en affärsidé eller 
dröm. Därefter har entreprenörerna kombinerat sina egna yrkesambitioner med 
marknadens efterfrågan och lyckats utveckla en affärsidé. Beslutet kan ses som ett 
pragmatiskt-rationellt karriärval eftersom företagarna har tagit hänsyn till såväl praktiska 
som realistiska förhållanden även om valet att starta eget utgick från företagarnas 
personliga intressen och värderingar. Ett val kan dock aldrig vara helt och hållet 
pragmatisk eftersom kontexten och sammanhanget spelar en stor roll.  



 

20 
 

För att återkoppla till Politis (2005) så krävs det framförallt goda entreprenöriella 
färdigheter för att lyckas som egenföretagare. Det vill säga förmågan att kunna identifiera 
ett behov på marknaden, arbeta fram en lösning som möter behovet och sedan omvandla 
detta till en affärsidé. I undersökningen framgår det att en annan viktig variabel för 
framgång är individernas drivkraft. Om det inte finns en drivkraft eller ambition  
som driver verksamheten framåt är risken stor att företaget kommer att stagnera och  
få svårigheter med att konkurrera på marknaden. För att en verksamhet ska kunna växa  
och utvecklas i takt med marknadens efterfrågan krävs det en kontinuerlig utveckling  
och anpassningsbarhet. Nedan följer en figur över framgångsrikt företagande utifrån  
dessa faktorer och hur de interagerar med varandra.   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Övriga reflektioner 
I sammanställningen av intervjuerna fanns det några tydliga likheter som trädde fram 
genom företagarnas berättelser. En aspekt som är intressant att betrakta är att de flesta  
av informanterna inte har bytt yrke helt och hållet utan enbart arbetsform. Camilla gick 
från att arbeta som socionom till yoga-instruktör men hennes yrkesambition att stötta  
och hjälpa andra människor är fortfarande densamma i grunden.  

En annan intressant aspekt är att medan de andra intervjupersonerna återgav att drömmen 
om en egen verksamhet funnits där under en längre tid så uppstod Camillas ambition om 
att starta eget i samband med hennes sjukskrivning. Hon fick en impuls som hon bestämde 
sig för att följa upp vilket skiljer sig markant från de övriga företagarnas karriärberättelser.  

Däremot går det att identifiera liknande tendenser till problemlösningsförmågor, 
riskbenägenhet och innovation hos de övriga deltagarna. Detta skapade en presumtiv idé 
hos mig om att entreprenörskap kan vara förknippat med särskilda personlighetstyper och 
vissa karaktärsdrag. Även om det vore att generalisera och stärka en stereotyp så tror jag 
att det finns vissa tendenser till att egenföretagande är en arbetsmiljö som är attraktiv för 
individer av likartad karaktär. Som intervjupersonerna själva uttrycker det så är 
”egenföretagande inte ett karriärval som passar alla”. Individer som prioriterar sin fritid 
och familjeliv högre än sina karriärmässiga prestationer hade nog exempelvis inte trivts 
med att lägga ner delar stora av sin lediga tid på att arbeta hemifrån.   
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Avslutningsvis så är företagarnas drivkrafter ett livstema som återkommer i deras 
karriärberättelser. Brytpunkten att gå från anställd till företagare är ett beslut som har  
sin grund i informanternas yrkesambitioner och självbild. En fråga som är värd att 
undersöka vidare är om det fanns någon särskild utlösande faktor i företagarnas liv?  
I denna studie har jag enbart granskat deltagarnas tidigare arbetslivserfarenheter och 
nuvarande sysselsättning. Det hade varit intressant ur ett forskningsperspektiv att  
genomföra en studie på individernas liv i övrigt för att undersöka om beslutet att  
starta eget korrelerade med andra brytpunkter eller händelser. Exempelvis en livskris,  
skilsmässa eller annan typ av förändring i individens levnadssituation.  
 

Vikten av kvalitativ studie- och yrkesvägledning  
De positiva attitydförändringarna kring egenföretagande hos unga tyder på att det finns  
ett växande antal ungdomar som skulle kunna tänka sig att driva eget. Problemet är att 
många individer är begränsade av sin egen handlingshorisont eller bristande 
riskbenägenhet. Den stigmatisering som finns kring misslyckad företagsamhet gör att 
flertalet individer inte vågar ta steget att starta upp en egen verksamhet på grund av 
rädslan för att misslyckas. Yrkesidentiteten är en interagerad del av individens habitus  
och karriärrelaterade ”felsteg” kan få individen att känna sig misslyckad även på 
personliga plan.  

Det finns även potentiella egenföretagare som hindras av andra yttre faktorer, exempelvis 
bristande ekonomiska tillgångar eller kontaktnätverk. Studie- och yrkesvägledarna är en 
yrkesroll som skulle kunna bidra med stödinsatser i form av att aktivt uppmuntra 
klienterna och stärka deras självbild. Osäkerhet ska inte ses som någonting negativt 
eftersom det kan omvandlas till en nyfikenhet. För att förstå individen ur ett väglednings-
perspektiv krävs det att man studerar tidigare arbetslivserfarenheter, karriärval samt hur  
de definierar sig själva som yrkesutövare. Individens inställning till arbete i förhållande till 
fritiden och övriga levnadsrum är en viktig komponent i vägledningsprocessen. Alla 
individer är inte typiska ”karriärmänniskor” och det är ingen prioriteringsordning som är 
mer ”rätt” än någon annan. Jag anser att det som studie- och yrkesvägledare är viktigt att 
förmedla detta till klienten. Egenföretagande må vara något som inte passar alla, men det 
är viktigt att de som faktiskt vill driva eget inte hindras av felaktiga föreställningar, 
fördomar eller bristande kunskaper om möjliga karriärvägar.  

Som studie- och yrkesvägledare bör man arbeta aktivt med att stötta individer som  
står inför avgörande karriärval. Bland annat genom att öka individens kunskaper om sig 
själv i kombination med vetskap om olika karriärvägar. Men för att individen ska vara 
självständig på arbetsmarknaden och överleva i dess föränderliga miljöer är det viktigt  
att även utveckla individens egen valkompetens och förmåga att kunna ta väl grundade 
beslut. Efter varje studie- eller yrkesrelaterat beslut kan det uppstå ett nytt och det är 
därför viktigt att rusta individen inför kommande utmaningar.   
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Bilaga 1. Missivbrev 
 
 
Hej! Jag heter Linnéa och studerar sista året på Studie- och yrkesvägledarprogrammet vid 
Umeå universitet. Jag kommer under våren 2018 skriva mitt examensarbete som handlar 
om individer som går från att vara anställda till att starta eget. Syftet med studien är att 
undersöka vilka drivkrafter som ligger bakom en sådan brytpunkt i karriären.  
Jag är bosatt i Blekinge och söker därför efter företagspersoner inom regionen som skulle 
kunna tänka sig att ställa upp på en intervju. (Tidsåtgång ca. 30 minuter). Intervjuerna 
behandlar bland annat ämnen som tidigare upplevelser av att vara anställd och personliga 
drivkrafter.  
Deltagandet är helt frivilligt och alla deltagare utlovas full anonymitet. Detta innebär att 
inga namn, orter eller företag kommer att publiceras. All information kommer behandlas 
konfidentiellt och inte nyttjas för andra icke-vetenskapliga ändamål.   
 
Kvalifikationerna för att delta i studien:  

• Du som är i åldern 30–65 år  
• Finns i Blekingeområdet  
• Erfarenheter av tidigare anställningar inom exempelvis privat eller offentlig sektor.  

 
Kontakta mig gärna om ni har ytterligare frågor eller funderingar.   
Tel. 000-0000000 
Email: XXXXX@mail.com  
 
Med vänliga hälsningar 
Linnéa Liinanki  
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Bilaga 2. Intervjuguide   
 

• Inledande bakgrundsfrågor (utbildning, ålder, etc.) 
 

1) Tidigare brytpunkter  
• Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter?  
• När fattades beslutet om att starta eget?  
• Vad grundade sig det beslutet i?  
• Vad var det mest utmanade under övergångsprocessen? 
• Vilka känslor upplevde du under uppstarten av verksamheten?    

 

2) Frågor kring den nuvarande verksamheten  
• Hur länge har företaget varit igång?  
• Vad var det allra första startskottet för verksamheten?  
• Drivs företaget tillsammans med någon/några andra?  
• Hur ser ansvarsfördelningen/ägandeskapet ut i verksamheten?  
• Finns det något inom verksamheten som du skulle vilja förändra? 
• Sker det någon form av samverkan med andra aktörer?  

 

3) Frågor kring attityder och självuppfattning    
• Vad är det mest positiva med ditt arbete idag? 
• Hur ser du på balansen mellan arbetstid och fritid? 
• Var anser du att din drivkraft och motivation ligger? 
• Vilka är dina största styrkor och kompetenser?  
• Hur ser du tillbaka på tiden som anställd? 

 

 

 

 


