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Sjukskrivningarna i  samhället  har ökat betydligt  det senaste året.  Stress i arbetet  är  en av
orsakerna till detta och statistik visar att det främst är kvinnor som drabbas. Då majoriteten av
företagen i Sverige består av småföretag samt att allt fler kvinnor väljer att starta eget, väcktes
en  nyfikenhet  av  att  undersöka  stressorsaker  hos  denna  kategori.  Därmed  är  syftet  med
studien att undersöka vad som kan stressa kvinnliga småföretagare i arbetet samt vad som kan
kompensera denna eventuella stress.  Vi vill även undersöka hur småföretagare sammantaget
upplever stress när stressfaktorer och kompenserande faktorer vägts emot varandra. För att
försöka  finna  svar  på  syftet  utfördes  en  kvalitativ  studie  baserad  på  åtta  intervjuer  med
kvinnliga småföretagare. I dessa intervjuer kunde flera orsaker till stress identifieras. Vidare
identifierades även faktorer  som verkar kunna kompensera den stress som småföretagarna
utsätts  för  i  arbetet.  Resultatet  visar  att  intervjupersonerna  inte  upplever  att  den
arbetsrelaterade stressen är så stor, att det leder till ohälsa. Studien har resulterat i en modell
som visar att  det  bör finnas en balans  mellan de faktorer  som orsakar stress och de som
kompenserar stressen. 

Nyckelbegrepp: kvinnliga småföretagare, arbetsrelaterad stress, kontroll, krav, tillgänglighet,
stöd, återhämtning

”Jag är en person som är väldigt driven och engagerad i sitt jobb. Att man jobbar på ett sånt
sätt att man i längden inte bör eller vill ge bort sin kraft och energi till någon annan utan

man vill att det ska liksom ge någonting för en själv liksom i slutändan.” 
Citat intervjuperson 2
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The number of people on sick leave has increased significantly in the past year. One of the
causes is stress at work and statistics show that mainly women are affected. As the majority of
companies in Sweden are small enterprises and as more and more women opt to start their
own businesses, we became interested in examining what causes stress for them. Therefore
the purpose of this study is to examine what stresses female small business owners at work as
well as what might compensate potential stress. We also wanted to investigate to what extent
they are stressed due to work. In order to find answers to the causes a qualitative study based
on  eight  interviews  with  female  small  business  owners  was  carried  out.  Based  on  these
interviews  several  causes  of  stress  could  be  identified.  Factors  that  seem  to  be  able  to
compensate for the work-related stress that small business owners are exposed to could also
be identified. The results show that the respondents do not feel that the work-related stress is
so great that it is unhealthy. The study has resulted in a model showing that there should be a
balance between the factors that cause stress and those which compensate for the stress. 
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1. Inledning
___________________________________________________________________________

Kapitlet börjar med en beskrivning av bakgrunden till uppsatsområdet samt en presentation
av problemformulering och syfte. Därefter följer en redogörelse för uppsatsens avgränsning
och  en  introduktion  av  undersökningsgruppen.  Kapitlet  avslutas  sedan  med  uppsatsens
disposition.
___________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund 
Sedan årsskiftet har det i olika medier återkommande rapporterats om att sjukskrivningar på
grund av psykisk  ohälsa ökar.  Enligt  Försäkringskassan (2014) är  denna ökning större  än
väntat,  vilket  innebär  att  det  kommer  att  behöva  avsättas  mer  pengar  för  ökade
sjukskrivningskostnader.  Sjukskrivningar  ökar  inom  alla  yrken  och  branscher  och  den
vanligaste orsaken är psykisk sjukdom. Det har även visat sig att kvinnor är en kategori som
sjukskrivs i högre utsträckning än män (Försäkringskassan, 2014). Stress i arbetslivet är en
vanlig  orsak  till  att  människor  drabbas  av  psykisk  sjukdom,  vilket  kan  resultera  i
sjukskrivning (Arbetsmiljöverket, 2015). 

Det finns idag flera olika studier som genomförts av arbetslivsforskare i syfte att undersöka
och förklara vilka faktorer som kan leda till stress och ohälsa i arbetet (Karasek & Theorell,
1990; Siegrist, 1996; Allvin et.al, 2006; Kelloway, Teed & Kelley, 2008; Forte, 2015). Ofta
har denna typ av forskning utgått ifrån den anställdes perspektiv. Det finns även studier av
vilka faktorer som kan stressa chefer i deras arbete. I en undersökning som Previa genomförde
2012, på 2100 chefer, svarade nästan var femte kvinnlig chef att hon var så pass stressad att
det kunde vara skadligt för hälsan. Detta i jämförelse med var tionde man som svarade på
samma sätt. Faktorer som nämndes som stressande i chefernas arbete var exempelvis for hog
arbetsbelastning,  känsla av låg kontroll och dåligt  socialt  samspel på arbetsplatsen.  Vidare
lyftes det även att gränserna mellan arbete och fritid suddas ut allt mer, bland annat i och med
fler tekniska hjälpmedel, vilket visserligen kan skapa stora mojligheter men okar samtidigt
riskerna for stressrelaterad ohälsa (Previa, 2012).

Småföretagare är en kategori  på arbetsmarknaden vilka ofta har rollen som både chef och
anställd i sitt företag. Något som ytterligare är vanligt bland småföretagare är att de tenderar
att arbeta mer än anställda (Företagarna,  2011b). Vidare har småföretagare ofta ansvar för
flera  olika  områden  i  sitt  företag  (Wincent  &  Örtqvist,  2009).  I  en  undersökning  som
genomfördes av Länsförsäkringar 2006, där 1366 VD:ar i småföretag intervjuades angående
stress, svarade 86% av intervjupersonerna att  deras arbetssituation är stressande. Huruvida
småföretagare  är  sjukskrivna  på  grund  av  stress  i  stor  utsträckning  eller  inte,  är  enligt
Försäkringskassan (2015) näst  intill  omöjligt  att  få fram någon säker statistik kring.  Detta
eftersom småföretagare ofta har 90 dagar karens innan de kan få sjukpenning. En studie som
genomfördes 2014 med 500 småföretagare visade att 36% av deltagarna har sömnproblem på
grund av stress i arbetet (Pwc, 2014). Vidare menade 40% att de arbetar så pass mycket att de
inte hinner sköta sin hälsa ordentligt. Studien visade även att småföretagarna ofta känner sig
bortglömda av politikerna och att det blivit allt svårare att driva företag de senaste fyra åren. 

Av  de  företag  som  var  registrerade  i  Sverige  i  december  2013  var  99.4%  av  dessa
småföretagare,  med  0-49  anställda  (SCB,  2013).  Av  resterande  var  0.5% av  de  svenska
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företagen,  mellanstora företag med 50-249 anställda, medan 0.1% var  storföretag med 250
anställda  eller  fler.  De  svenska  småföretagen  sysselsätter  ungefär  en  tredjedel  av  den
arbetande befolkningen (Företagarna, 2011a). Mikroföretag är definitionen på de företag som
sysselsätter färre än 10 personer och vars omsättning eller balansomslutning inte överstiger 2
miljoner euro per år (EU-lagstiftningen, 2015). 2011 fanns 748 000 mikroföretag i Sverige,
varav 23 852 var etablerade i Halland (Företagarna, 2011a).

Vi har flera småföretagare i vår omgivning som arbetar mer än heltid samt har svårt att ta
ledigt ifrån sitt arbete (både fysiskt och mentalt). För några av dessa har stressen i arbetet lett
till ohälsa. Flertalet av de vi känner menar att de utsätts för en hel del stress i arbetet, men att
de ändå tycker att det är roligt och värt det att få vara ”sin egen”. Då en stor andel av de
människor som befinner sig på dagens arbetsmarknad driver eller är anställda i ett småföretag,
anser vi att det är av hög relevans att undersöka i vilken utsträckning just småföretagare är
stressade på grund av sitt  arbete.  Vidare vore det intressant  att  undersöka vilka faktorer  i
arbetet  som kan leda till  stress samt  vad som kan kompensera  eventuell  stress  för denna
kategori.  Att  dessutom  vara  kvinna  och  småföretagare  skulle  kunna  innebära  ännu  fler
utmaningar, då kvinnor fortfarande idag är de som utför en större del av det obetalda arbetet i
hemmet (SCB, 2011). I uppsatsen kommer vi genomgående att  använda oss av begreppet
"småföretagare", då vi hänvisar till gruppen som studeras.

1.2 Problemformulering och syfte
Då småföretagare ofta har flera olika ansvarsområden och roller i ett företag kan detta leda till
en ökad stress i  arbetet  för dessa personer (Wincent  & Örtqvist,  2008).  De arbetar  i  hög
utsträckning och förväntas  ofta  vara  tillgängliga  utanför  arbetet.  Dessutom visar  en  färsk
studie att stressen i småföretagarnas arbete har ökat (Pwc, 2014).  Samtidigt pekar forskning
kring stress i  arbetet  på att  inflytande över arbetet  kan leda till  en ökad arbetsglädje och
arbetsprestation  (Karasek  & Theorell,  1990).  Alltfler  kvinnor  startar  eget  företag  (Nutek,
2008), samtidigt som kvinnor är de som fortfarande utför obetalt  arbete i hemmet i högre
utsträckning än män (SCB, 2011). Vidare är kvinnor sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa i
högre utsträckning än män (Försäkringskassan, 2014). Vi anser därför att det är relevant att
undersöka vilka arbetsrelaterade faktorer som kan orsaka stress hos kvinnliga småföretagare
samt vilka faktorer som kan tänkas kompensera eventuell stress. Med begreppet kompensera
menar vi vad som kan väga upp, jämna ut eller gottgöra stress.  

Syftet med vår studie är att undersöka vilka arbetsrelaterade faktorer som kan orsaka stress
hos kvinnliga småföretagare samt vilka faktorer som kan tänkas kompensera den eventuella
stressen. Vi vill även undersöka hur småföretagare sammantaget upplever att de är stressade
när stressfaktorer och kompenserande faktorer vägts emot varandra.

1.3 Avgränsning
I  ett  försök  att  avgränsa  studien  har  vi  valt  att  undersöka  småföretagare  som  bedriver
mikroföretag  (med  0-9  anställda),  då  dessa  med  stor  sannolikhet  har  flera  olika  roller
(exempelvis chef och anställd). Detta borde kunna generera intressant information om vilka
faktorer  i  arbetet  den  här  gruppen  företagare  upplever  som  stressande.  För  att  göra  en
ytterligare  avgränsning  väljer  vi  att  studera  kvinnliga  småföretagare,  då  kvinnor  är
sjukskrivna  på  grund  av  psykisk  ohälsa  i  högre  utsträckning  än  män  (Försäkringskassan,
2014)  samt  att  kvinnor  ofta  utför  en  större  andel  obetalt  arbete  i  hemmet  (SCB,  2011).
Studiens fokus kommer dock att ligga på vad som orsakar stress i arbetet och inte i privatlivet.
Avgränsningen  innebär  även  att  företagen  ska  verka  i  Halland,  då  närheten  till
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intervjupersonerna  betydligt  underlättar  utförandet  av  undersökningen.  För  ytterligare
avgränsning och för att  få  ett  urval med liknande förutsättningar  i  arbetet,  har vi  valt  att
undersöka småföretagare som arbetar mycket med kundkontakt. Detta eftersom omfattande
kundkontakt kan vara en av de faktorer som skapar stress enligt forskning (Hochschild, 2003).

1.4 Presentation av studiens undersökningsgrupp
Av de småföretagare vi tog kontakt med valde åtta personer att delta i studien. Samtliga av
dessa arbetar i olika branscher, är i olika åldrar och har ägt sina företag olika länge. Sex av
dem har startat sina företag från grunden medan två har tagit över redan befintliga företag.
Fyra av företagen är belägna i en halländsk stadskärna och resterande ligger på landsbygden.
Hälften av deltagarna har tidigare varit eller varit nära utmattning på grund av arbetet. Alla
som  ställt  upp  i  undersökningen  är  kvinnor  i  åldrarna  30-60  och  arbetar  som  frisörer,
butiksägare  med  nischade  produkter,  restaurangägare,  matbutiksägare  eller  med  catering,
träning och kafé.  Sju av dessa personer har barn,  varav tre har barn under tio år,  tre har
hemmaboende  tonåringar  och  en  hade  vuxna  barn.  Företagen  som deltagarna  driver  har
funnits  emellan ett  par månader  och upp till  tio år.  Tre av de företagare vi träffat  delade
ägarskapet med en annan kvinna. Företagarna hade mellan noll och fem anställda. 

1.5 Disposition 
Det första kapitlet inleds med en presentation av forskningsområdet och följs av uppsatsens
problemformulering och syfte. Därefter följer uppsatsens avgränsning samt en presentation av
undersökningsgruppen. I  kapitel  två redogörs för de centrala  begreppen samt  den tidigare
forskningen som kommer att användas i uppsatsen. I kapitel  tre presenteras  den teoretiska
referensramen. Det fjärde kapitlet redogör för vilken metod och vilket tillvägagångssätt som
använts för att undersöka forskningsområdet. I det femte kapitlet presenteras det resultat som
framkom i intervjuerna med småföretagarna. Kapitel sex redogör för analys av resultatet med
hjälp av vald teoretisk referensram samt tidigare forskning och centrala begrepp. I det sjunde
kapitlet presenteras uppsatsens slutsatser, vad undersökningen bidragit med, samt den modell
för småföretagare och stress som studien resulterat i. I kapitel åtta diskuteras hur metodval
samt  val  av  teorier  kan  ha  påverkat  undersökningen  och  avslutas  med  förslag  på  vidare
forskning.
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2. Centrala begrepp och tidigare forskning
___________________________________________________________________________

Nedan  redogörs  för  de  begrepp  som är  centrala  för  studien  samt  tidigare  forskning  på
undersökningsområdet vilket kommer att användas i analysen av studiens resultat.
___________________________________________________________________________

2.1 Stress 
Stress  kan  definieras  på  många  olika  sätt  och  kan  variera  beroende  på  situation.
 Stressforskningsinstitutet (2015) definierar stress som ett tillstånd av obalans mellan vad som
krävs av en individ och vad som är möjligt. Prevent (2015) definierar stress som en reaktion
på högt tempo. Reaktionen uppstår när omgivningens krav blir ett hot mot vår förmåga att
klara av de ställda kraven. Siegrist och Rodel (2006) menar att stress är ett tillstånd av forhojd
aktivering  i  det  autonoma  nervsystemet  som  framkallas  av  någon  form  av  stimuli  som
uppfattas som påfrestande av individen. 

Enligt Angelöw (2002) kan stress delas upp i positiva och negativa stressreaktioner, vilket
innebär att den positiva stressen är en meningsfull och lustbetonad ansträngning där kroppen
inte  reagerar  med  skadliga  stressreaktioner.  Den  här  typen  av  positiv  stress  handlar  om
tidsbegränsade  stressreaktioner  och  kan  skärpa  sinnena  och  förbättra  prestationer  vid
exempelvis ett framträdande. När individen hamnar i situationer som är svåra att hantera eller
påverka blir stressreaktionen istället något negativt. Om den förhöjda stressnivån pågår under
en längre tid, ökar förslitningshastigheten i kroppen, vilket kan ha allvarliga konsekvenser för
hälsan (Angelöw, 2002). Även Prevent (2015) delar in begreppet i positiv och negativ stress
och menar att den långvariga negativa stressen, utan möjlighet till återhämtning, riskerar att
individen blir psykiskt och fysiskt utmattad.

Arbetsrelaterad stress  
Arbetsrelaterad stress uppkommer som en konsekvens av belastande förhållanden i arbetet.
Det är ett sammansatt problem och kan ta sig olika uttryck i olika yrken och branscher. Två
förhållanden i arbetsmiljön som kan leda till arbetsrelaterad stress är hög arbetsbelastning och
problem som rör det sociala samspelet på arbetsplatsen (Arbetsmiljöverket, 2015). I Fortes
rapport (2015) sammanställs de faktorer i arbetet som de utifrån forskning konstaterat kan öka
risken  för  psykisk  ohälsa  och  sjukskrivning.  De  lyfter  fram höga  krav  och  låg  kontroll,
obalans  mellan  ansträngning  och  belöning,  orättvisa,  understimulering,  rollkonflikter,
mobbing,  rationaliseringar,  skiftarbete  och anställningsformer  som stressfaktorer  i  arbetet.
Kelloway,  Teed och Kelley (2008) har sammanställt  forskning kring arbetsrelaterad stress
vilket resulterat i sex centrala kategorier av organisatoriska faktorer som kan leda till negativ
stress:

1) Arbetstidens  förläggning –  att  exempelvis  arbeta  skift  som  innebär  att  personens
arbetstider  varierar  mellan dag och natt,  eller  kontinuerligt  nattarbete.  Detta  påverkar dels
möjligheten  till  sociala  relationer,  samt  att  den psykiska  och fysiska  hälsan kan påverkas
negativt  av  att  arbeta  natt.  Regler  om  dygnsvila  och  semester  är  olika  sätt  att  försöka
kompensera negativa effekter av detta arbetssätt.   
2) Arbetsmängd och arbetstakt –  den  absoluta  mängden  av  arbete,  samt  hastigheten  för
arbetet har visats sig ha stor inverkan på om en person upplever stress eller hälsa i sitt arbete.
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Det har skett en kraftig ökning av den tid människor spenderar på sitt arbete idag i jämförelse
med tidigare.   
3) Oro för karriären – otrygga anställningar och oro för den egna karriärsutvecklingen är
vanliga arbetsrelaterade faktorer som kan leda till stress. Även hur man belönas i arbetet, samt
hur säkerhet ser ut på arbetsplatsen kan leda till stress.   
4) Rollstress –  beror  på  individens  möjlighet  att  uppfylla  de  krav  som ställs  på  denne.
Exempel på detta är rollkonflikt; individen upplever omöjliga krav från två eller flera håll i sin
omgivning.  Rollotydlighet; osäkerhet som kan upplevas gällande vad som förväntas av en i
arbetet.  Konflikt mellan roller; oförenliga krav från två eller fler roller, vanligast är mellan
arbetsrollen och familjerollen.    
5) Arbetsinnehåll och kontroll – vilket innehåll arbetet har, exempelvis hur stimulerande det
är, är en faktor som kan leda till negativ stress i arbetet. En annan är i hur hög utsträckning en
person har kontroll över sitt arbete eller inte.  
6) Mellanmänskliga relationer i arbetet – vilken typ av ledarskap chefer har på arbetsplatser
påverkar i vilken utsträckning anställda kan uppleva negativ stress. Även relationer mellan
arbetskamrater är något som har stor inverkan på detsamma (exempelvis mobbning). 

2.2  Friskfaktorer i arbetet
Det finns även faktorer som har visat sig verka positivt på individer i arbetslivet. Friskfaktorer
kan  definieras  som  ”företeelser  som  förekommer  i  den  enskildes  arbets-  och/eller  totala
livsmiljö och levnadsmönster och ger denne förutsättningar för att fungera optimalt, utvecklas
och  må  bra  i  arbetslivet  (Prevent,  2015).  Exempel  på  friskhetsfaktorer  på  individnivå  är
variation och utveckling i arbetet, eget ansvar, yrkesstolthet och känslan av att man utför ett
meningsfullt  arbete.  Andersson & Blom (2010)  utförde  en  studie  för  att  undersöka vilka
faktorer  i  arbetslivet  som  kan  bidra  till  en  god  långvarig  hälsa.  Resultatet  visade  att
bidragande faktorer kan vara att individen är nöjd med sina arbetsuppgifter och har resurser
att utföra sina arbetsuppgifter väl. Stöd från ledningen och en rimlig tidspress var också av
stor vikt. Den viktigaste faktorn var dock att arbeta med det yrke man önskar (Andersson &
Blom, 2010). 

I en litteraturgenomgång av vad dagens forskning säger om friskfaktorer lyfter Fortes rapport
(2015) fram ledarskapets betydelse för en god psykisk hälsa i arbetet. Ett rättvist, stödjande,
bemyndigande,  personalorienterat  och  inkluderande  ledarskap,  leder  till  ett  ökat
välbefinnande,  minskade  sjukskrivningar,  samt  en  ökad  arbetstillfredsställelse  hos
arbetstagarna. Vidare pekar Fortes rapport på att hög kontroll i arbetet är sammankopplat med
välbefinnande och att det har en skyddande effekt mot höga krav som annars skulle kunna öka
den psykologiska stressen. Kontroll över sin tid kan även reducera stress, så att arbetet inte
inkräktar på privatlivet. Andra viktiga friskfaktorer i arbetet är enligt Forte (2015) en rimlig
arbetsbelastning,  balans  mellan  arbete  och  belöning,  möjlighet  till  inflytande  och
kompetensutveckling,  ett  positivt  socialt  klimat,  tydliga  organisatoriska  mål,
anställningstrygghet, samt en bra fysisk arbetsmiljö.      

Angelöw (2002) lyfter bland annat fram möjlighet till återhämtning som en friskhetsfaktor.
Återhämtningsperioder är av stor vikt eftersom det är kroppens sätt att få fysisk och psykisk
uppladdning. Detta kan lindra stressymptom och gör det möjligt för kroppen och psyket att
orka med de påfrestningar de ställs inför.  Själva återhämtningen kan innebära en begränsning
av övertidsarbete, längre sammanhängande ledighet, tid för reflektion och eftertanke, pauser i
arbetet samt en gränssättning mellan arbete och fritid (Angelöw, 2002). 
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2.3 Faktorer i arbetet som kan orsaka samt kompensera stress för småföretagare
Nedan följer tidigare forskning kring småföretagare och vad som kan orsaka samt kompensera
stress som uppstår i deras arbete. 

Olika roller och ansvarsområden
Wincent och Örtqvist (2009) menar att företagare har många olika förväntningar på sig från
flera olika håll.  Detta kan exempelvis vara kundernas förväntningar på bra produkter eller
tjänster. Det kan vara leverantörernas förväntningar på att få betalt i rätt tid. Det kan även
finnas eventuella investerare som har förväntningar på avkastning. Alla företagare måste möta
och hantera alla dessa förväntningar, vilket kan innebära vissa svårigheter och stress för den
enskilde. Wincent och Örtqvist (2009) hävdar även att det är vanligt att företagare stöter på
olika hinder i sitt arbete och att de hela tiden måste se framåt och balansera mellan olika risker
och möjligheter för framtiden. Vissa av de situationer som kan uppstå i arbetet kan kännas
oöverkomliga för företagaren och dessa olika faktorer kan då leda till rollstress för individen
(Wincent & Örtqvist, 2009). 

Bornberger-Dankvardt, Ohlsson & Westerholm (2003) lyfter fram att småföretagare upplever
att  vanliga  problem  i  arbetet  kan  vara  relaterade  till  personal,  ekonomi  och  planering.
Kunderna ställer höga krav på leveranser och det är vanligt att ha för mycket att göra och att
ha stress och tidspress. Oro för framtiden, rekryteringsproblem, litet handlingsutrymme med
begränsade resurser  är  andra stressfaktorer  som lyfts  fram.  Att  vara mångsysslare  och att
sakna specialistfunktion i företaget gör det svårt för småföretagaren att hålla sig uppdaterad
inom alla  gällande  regelverk,  vilket  leder  till  att  myndighetskontakter  kan  stressa  många
småföretagare (Bornberger-Dankvardt, Ohlsson & Westerholm, 2003).    

Sjukfrånvaro och sjuknärvaro
I  en  studie  gällande  sjuknärvaro  i  arbetet  konstaterar  Hansen  och  Andersen  (2008)  att
småföretagare är en grupp som ser ut att ha mycket låg sjukfrånvaro från arbetet i förhållande
till  andra kategorier  på arbetsmarknaden.  Om detta  beror på att  denna grupp är  betydligt
friskare och har en bättre hälsa än "vanliga" anställda, eller att de går till arbetet sjuka i högre
utsträckning än andra, framgår inte av studien. Resultatet pekade dock på att en oro för att
förlora sitt arbete leder till att människor i högre utsträckning arbetar sjuka än de som har en
trygg  anställning.  I  Sandbergs  (2003)  studie  av  skillnader  mellan  kvinnliga  och  manliga
småföretagare,  menade majoriteten av respondenterna,  oavsett  kön, att  frågor om sjukdom
och hälsa är något som stat och kommun behöver börja diskutera i högre utsträckning. Detta
eftersom småföretagarna i studien menade att det är ett stort orosmoment för dem som bör
uppmärksammas. 

Socialt kapital
Småföretagare  som  anser  att  omgivningen  är  stöttande  både  i  form  av  socialt  samt
ekonomiskt kapital,  kan  uppleva  att  de  är  mer  framgångsrika  och  mindre  stressade  än
småföretagare som anser att denna typ av stöd inte finns i omgivningen (Sandberg, 2003).
Sandberg (2003) konstaterar även att både manliga och kvinnliga småföretagare uppger att det
är viktigt att ha ett ömsesidigt och fördelaktigt nätverk med andra mikroföretagare, oavsett
kön. Dock svarade kvinnorna att  de oftast  väljer  att  diskutera och ta emot råd från andra
kvinnliga företagare, men menade att detta inte är ett medvetet val.

Frihet
Enligt  Bornberger-Dankvardt,  Ohlsson & Westerholm (2003) är  det  många  småföretagare
som anser att drivandet av ett eget företag är det enda sättet att bli en “verkligt fri människa”.
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Särskilt självständighet är ett vanligt motiv till att starta “eget”. Oavsett konjunkturläge är det
de positiva drivkrafterna som främst ligger bakom att människor väljer att starta nya företag.
Ofta är viktiga skäl till att starta eget företag att få “förverkliga sina idéer” samt att få “arbeta
självständigt”. 

2.4 Kvinnliga och manliga småföretagare - en studie om skillnader
I en studie med syftet att identifiera skillnader mellan manliga och kvinnliga småföretagare på
den svenska landsbygden lyfter Sandberg (2003) fram forskning som pekar på att män och
kvinnor värderar framgång för sitt företag på olika sätt. Kvinnliga småföretagare tenderar att
mäta sin framgång i kvalitativa faktorer som personlig tillfredsställelse, kundernas åsikter om
företaget samt hur personalen ser på företaget. Manliga företagare tenderar istället att mäta
framgång genom kvantitativa faktorer som företagets position på marknaden samt företagets
omsättning och vinst.

Vidare menar  Sandberg (2003) att  de  kvinnliga  småföretagarna  som deltog  i  studien inte
ansåg att det finns någon skillnad på framgång eller gynnsamhet för män och kvinnor och
hade inte heller någon önskan om att behandlas annorlunda på grund av kön. Således drog
Sandberg  slutsatsen  att  det  finns  få  skillnader  mellan  män  och  kvinnor  som  driver
mikroföretag. Detta är av stor vikt eftersom det visar att kvinnliga entreprenörer inte känner
sig diskriminerade på grund av sitt kön. Det behöver inte betyda att könsskillnader inte finns,
utan  snarare  att  kvinnor  medvetet  eller  omedvetet  ser  könsrelaterade  problem som små i
förhållande till  andra faktorer  de står inför  i  arbetet.  Det  kan till  och med vara så menar
Sandberg  (2003) att  det  är  förmånligt  för  kvinnor  att  starta  företag  i  landsbygdsområden
eftersom det kan minska könsrelaterade barriärer då invånare inom sådana områden lägger
större vikt vid ekonomiska möjligheter än betydelsen av könsskillnader.

2.5 Entreprenörsorganisationen 
Mintzberg (1979 i Jacobsen & Thorsvik, 2008) hävdar att alla organisationer består av fem
huvuddelar:  1)  en  operativ  kärna,  2)  mellanchefer,  3)  en  strategisk  ledning,  4)  en
teknostruktur och 5) en servicestruktur.  Dessa olika element kan variera i storlek och kan
kombineras på olika sätt. Beroende på hur kombinationen ser ut kan man enligt Mintzberg få
fram  fem  olika  organisationsformer.  En  av  dessa  organisationsformer  är
entreprenörsorganisationen vilken kännetecknas av en enkel struktur (Jacobsen & Thorsvik,
2008). Den består av två delar: en högsta ledning och en operativ kärna. Exempel på en sådan
verksamhet kan vara småföretag och familjeföretag (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Den enkla
strukturen kännetecknas av att man använder direkt övervakning som samordningsmekanism.
Organisationen är liten och överskådlig och det finns en stark grundläggare som vill ha en
stark  styrning  av  den.  Ledaren  fattar  de  flesta  besluten  centralt  och  organisationen
kännetecknas av låg specialiseringsgrad, det vill säga att en och samma person utför många
olika typer av uppgifter. Exempelvis kan chefen för en sådan organisation behöva ansvara för
inköp, produktion, bokföring och försäljning. Fördelar med en sådan organisationsform är att
den  kan  ha  en  hög grad  av  flexibilitet  och  anpassa  sig  till  omvärldens  förändringar  och
kundernas  krav,  samt  att  administrationskostnaderna  kan  vara  låga.  Nackdelar är  att
ansvarsområden kan vara otydliga och att det tenderar att uppstå administrativa problem och
organisatoriska brister (Jacobsen & Thorsvik, 2008).    

13



3. Teoretisk referensram
___________________________________________________________________________

Nedan presenteras de teorier som valts för att analysera studiens resultat.
___________________________________________________________________________

3.1  Krav-kontroll-stödmodellen
Det finns olika modeller  som används för att  försöka förklara hur stress kan uppstå  eller
minskas  i  arbetet.  En teoretisk  modell  som ofta  använts  i  sammanhanget  är  Karasek och
Theorells  (1990)  krav-kontroll-stödmodell.  Denna  förklaringsmodell  beskriver  hur  de  tre
faktorerna krav, kontroll och stöd samverkar i arbetet. Med krav avses de psykologiska krav
som uppstår  i  arbetet  (Karasek & Theorell,  1990).  Dessa kan delas  upp i  kvalitativa  och
kvantitativa krav, där det förstnämnda exempelvis kan vara uppmärksamhet,  koncentration
eller rollkonflikt. Exempel på kvantitativa krav kan vara deadlines eller antalet kunder som
hinner betjänas. Olika typer av arbeten ställer  olika psykologiska krav. Exempelvis så har
läkare, servitriser och dataoperatörer visat sig ha höga psykologiska krav i arbetet,  medan
maskinoperatörer och vakter har lägre psykologiska krav (Jeding & Theorell, 1999).

Med  kontroll avser  Karasek  och  Theorell  (1990)  uppgiftskontroll  och  färdighetskontroll.
Uppgiftskontroll  innebär  i  vilken  utsträckning  den  anställde  har  kontroll  över
arbetsuppgifternas  planering  och  utförande.  Detta  handlar  om  att  kunna  påverka  hur
arbetsuppgifterna ska utföras, vilka arbetsuppgifter som ska utföras och i vilken ordning, samt
när arbetsuppgifterna ska genomföras och när man har möjlighet att ta rast. Färdighetskontroll
är det som berör den anställdes möjligheter att vara kreativ och ha problemlösande inslag i
arbetet, samt möjligheter att lära sig nya saker i arbetet (Jeding & Theorell, 1999).

Socialt stöd är en tredje dimension som kompletterar Karaseks kontroll/stödmodell från 1979,
då detta visat sig ha stor inverkan på hälsa i arbetet (Karasek & Theorell, 1990). Med stöd
menar Karasek och Theorell (1990) det sociala stödet i arbetet, som delas upp i emotionellt
stöd samt instrumentellt stöd. Det förstnämnda är det stöd och den tillit som finns till chef och
arbetskamrater.  Instrumentellt  stöd  är  den  hjälp/assistans  individen  kan  få  med  sina
arbetsuppgifter från chef och kollegor. Det sociala stödet kan skydda mot stress och oavsett
vilken typ av arbete individen har är det bättre om den har den här typen av stöd i arbetet.
Likaväl har en person som saknar eller har lågt stöd en betydligt sämre arbetssituation, än en
person med ett liknande arbete som har mycket stöd. 

De sätt som dessa faktorer samverkar på har enligt Karasek och Theorell (1990) genererat i
fyra olika områden/kvadranter för arbete; high-strain jobs, active jobs, low-strain jobs samt
passive jobs (se figur 1, nedan). High-strain jobs innebär att arbetet ställer höga psykologiska
krav  på  individen,  samtidigt  som möjligheter  till  kontroll  över  arbetsuppgifterna  är  låga
(Karasek & Theorell,  1990). Jeding och Theorell  (1999) översätter  detta som  den spända
kvadranten och menar att de som befinner sig här inte har handlingsutrymme nog att möta de
höga krav som ställs och att de blir stressade och pressade. Detta kan påverka hälsan negativt
och leda till stressrelaterade sjukdomar. Enligt Jeding och Theorell (1999) är detta en av de
mest påfrestande arbetssituationerna. Karasek och Theorell (1990) lyfter fram servitriser och
klädtillverkare med deadlines som exempel på detta.
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Active jobs innebär att individen har höga krav på sig samtidigt som den även har hög kontroll
över sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). Jeding och Theorell (1999) översätter detta till
den aktiva kvadranten. I detta arbete har individen möjlighet att vara kreativ och utvecklas i
sin yrkesroll, där denne har möjlighet att använda sina kunskaper och färdigheter. Denna typ
av  arbeten  tenderar  också  att  öka  motivation  och  inlärning  för  individerna.  Karasek  och
Theorell (1990) menar att den energi som skapas genom stressorerna/utmaningarna i de aktiva
jobben,  omvandlas  till  handling  genom effektiv  problemlösning.  Vanligt  är  också  att  de
personer som befinner sig i den aktiva kvadranten även har en aktiv fritid, trots höga krav i
arbetet. Exempel på detta kan vara kirurger och professionella idrottsutövare.

Low-strain jobs innebär att dessa arbeten innefattar låga psykologiska krav, samtidigt som
personen har hög kontroll över sitt arbete (Karasek & Theorell, 1990). Jeding och Theorell
(1999) kallar detta den avspända kvadranten. Här har individen möjlighet att hantera krav och
utmaningar denne ställs inför, och enligt Karasek och Theorell (1990) löper personer i denna
kvadrant mindre risk än andra att bli sjuk på grund av stress. De som har den här typen av
arbete mår på sätt och vis bäst (Jeding & Theorell, 1999).

Passive jobs innebär en arbetssituation med låg kontroll och låga krav (Karasek & Theorell,
1990). Jeding och Theorell  (1999) översätter detta till  den passiva kvadranten. Här menar
Karasek och Theorell (1990) att det kan uppstå ett förtvinande av en persons kunskap och
färdigheter.  Den  här  typen  av  arbeten  riskerar  att  resultera  i  en  långsiktig  förlust  av
arbetsmotivation bland annat genom bristen på utmaningar i arbetet och för att det inte finns
möjlighet att testa idéer eller använda sin kunskap i arbetet. Enligt Jeding och Theorell (1999)
kan individer i den här kvadranten även bli passiva i privatlivet. Karasek och Theorell (1990)
diskuterar att den här typen av arbete är den värsta för individer.

Figur 1. (Krav-kontroll-stödmodell enligt Åborg, 2012: Theoretical highlights 7).

3.2 Ansträngning-belöningsmodellen
Ansträngning-belöningsmodellen är också en välanvänd och omtalad modell som fokuserar
på  vad arbetet  eller  arbetsrollen  har  att  erbjuda  individen  (se  figur  2,  nedan).  Modellens
upphovsman, Johannes Siegrist (1996), delar upp begreppet ansträngning i yttre och inre krav.
De yttre kraven är de krav och skyldigheter som arbetet ställer på individen. De inre kraven
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innefattar  individens sätt  att  hantera dessa krav samt det individuella  behovet  av kontroll.
Kontroll  är  enligt  Siegrist  (1996) individens  egna sätt  att  hantera arbetskraven.  Begreppet
belöning  inkluderar  inkomst,  karriärmöjligheter,  anställningstrygghet  och  uppskattning.
Modellen syftar till att uppnå en balans mellan dessa två, vilket innebär att en ansträngning
från individens sida måste generera i en motsvarande belöning. Huvudsaken är att individens
bidragande prestationer leder till någon form av belöning som känns värdefull för individen
själv. Om individen bidrar med höga kostnader (ansträngning) och utdelningen (belöning) är
låg,  skapas en obalans i  modellen,  vilket  kan leda till  stress och ohälsa på grund av den
emotionella belastning det medför. När det gäller de inre kraven menar Siegrist (1996) att
dessa kan vara mycket höga för vissa individer. Dessa individer benämns som människor med
stort  kontrollbehov  och  bidrar  med  höga  kostnader  i  form  av  energiförbrukning  och
engagemang i arbetet, även vid arbetsförhållanden där belöningen är låg. Detta kan leda till att
individen upplever att hen inte får den belöning denna är värd, vilket också kan leda till stress
och ohälsa (Siegrist, 1996). 

Figur 2. (Siegrists ansträngning-belöningsmodell, 1996:30).

3.3 Flexibilitet och gränslöst arbete 
Enligt Allvin et al. (2006) har det skett förändringar i arbetslivet och inom organisationer de
senaste åren. Dagens föränderliga omvärld har lett till en ny typ av arbetsmarknad som kan
kännetecknas av omväxling, flexibilitet och gränslöst arbete. Detta ställer nya typer av krav på
individerna, vilket leder stress och en ny typ av ohälsa. Författarna lyfter bland annat fram den
problematik som  flexibilitet genom förtroende och fria arbeten för med sig. Dessa begrepp
utgör  den  flexibilitet  som  innebär  att  arbetstagarna  själva  tar  ansvar  för  sitt  arbete.
Regleringen av arbetstiden  inom vissa yrken  har  alltmer  överlämnats  till  individen som i
varierande grad själv får definiera,  planera, strukturera och ansvara för sitt arbete. Särskilt
egenföretagare står inför en svår uppgift, då det gäller att helt och hållet ha ansvar för sitt eget
arbete.  Detta  beror  på  att  man  som  egenföretagare  står  inför  alla  ansvarsområden  inom
organisationen samtidigt som de ska planera sitt arbete och upprätthålla sina kontakter.  Trots
föreställningen  om att  en  hög  grad  av  kontroll  och  inflytande  innebär  ett  hälsosamt  och
utvecklande arbete så har det visat sig att även den här typen av arbete kan leda till allvarliga
konsekvenser för hälsan (Allvin et al., 2006).

Det handlar om en annan typ av stress menar Allvin et al. (2006), nämligen en intellektuell
påfrestning  och  en  störning  av  den  egna  livskvaliteten.  Individen  utsätts  för  en  oerhörd
tidspress då det krävs att planera och ta ansvar för det egna arbetet, vilket även leder till att
arbetet  och det  övriga livet  packas  samman till  en  helhet  och gränserna mellan  dem blir
alltmer flytande. Istället för fasta arbetstider och en given arbetsplats måste individen själv
bestämma  och  kunna  motivera  var,  när  och  hur  mycket  man  ska  arbeta.  Vidare  pekar

16



författarna på att ju större handlings- och beslutsutrymme individen har i arbetet, desto mer
krav på kontroll ställs det av individen. I dagens arbetsliv är det ingen ovanlig företeelse att
individerna arbetar hemifrån eller på resande fot och att kraven och förväntningarna på att
vara tillgänglig har ökat. Informationsteknologin har ökat möjligheten att mobilisera arbetet.
Samtidigt som det är en förmån att ha möjlighet att exempelvis arbeta hemifrån så menar
Allvin et  al.  (2006) att  gränserna mellan arbete  och fritid  luckras upp. Konflikten mellan
arbetet och fritiden kan bland annat leda till brist på återhämtning. Det tycks dock vara så att
en viss gränsuppluckring kan uthärdas men när den börjar upplevas som för stor, blir  det
istället  till  en belastning. Ett  sätt att hantera detta lyfter Allvin et al.  (2006) fram som att
planera, strukturera och disciplinera sitt arbete på så sätt att inte allt börjar “flyta”. Detta kan
innebära att stänga av mobiltelefonen vid en viss tidpunkt eller att inte läsa e-post fram till en
viss tid. 

3.4 Socialt kapital
Socialt kapital handlar om att det finns resurser i våra omgivande nätverk som kommer till
nytta för oss då behov uppstår (Rønning & Starrin, 2011). Det finns flera olika definitioner av
socialt kapital. Bourdieu och Wacquant (1992:119 i Rønning & Starrin, 2011) menar att det är
summan av de resurser, faktiska eller virtuella, som en individ eller grupp har som ett resultat
av  att  de  haft  ett  långvarigt  nätverk  av  ömsesidig  bekantskap  och erkännande.  Ett  annat
exempel är Putman (1993:169 i Rønning & Starrin, 2011) som har mer av ett makroperspektiv
och menar att socialt kapital är drag hos sociala organisationer som tillit, normer och nätverk
vilka kan underlätta samordnandet av olika handlingar och därigenom förbättra samhällets
effektivitet. 

Rønning & Starrin (2011) menar att det finns ett individuellt socialt kapital, vilket är förankrat
i relationer som individen har till andra. Detta kan exempelvis vara den placering man har i
sociala nätverk, vilket man ofta förvärvat genom familj, jobb eller intressen. En annan typ av
individuellt kapital kan vara det som individen har genom att denne anses vara en pålitlig och
ansvarstagande person. En ytterligare form kan vara de motprestationer som man kan förvänta
sig eller  vara skyldig andra beroende på vad man tidigare gjort för varandra.   Rønning &
Starrin, (2011) lyfter även fram olika dimensioner som begreppet socialt kapital kan ha inom
litteraturen.  Exempelvis finns en uppdelning mellan  formellt  socialt  kapital och  informellt
socialt  kapital.  Det  formella  är  öppet  och  tillgängligt  för  alla  och  kan  till  exempel  vara
deltagande  i  organisationer  som  exempelvis  en  fackförening  eller  idrottsförening.  Det
informella kan innebära att informella strukturer utvecklas ifrån de formella, vilket gör att det
genast blir betydligt svårare att veta vem som har tillgång till denna typ av socialt kapital.
Vidare beskriver Rønning och Starrin (2011) expressivt socialt kapital vilket innebär att man
gör positiva saker för dem man bryr sig om och tycker om. Man kan göra detta för att visa
välvilja, inte för att det ska löna sig. 
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4. Metod 
___________________________________________________________________________

I kapitlet följer en beskrivning av den metod som använts i undersökningen. Först presenteras
val av metod och följs av en redogörelse för vår förförståelse för området. Sedan beskrivs
urvalsprocessen, samt strukturering av intervjuguide och en redogörelse för datainsamlingen.
Vidare följer en beskrivning av analysmetod, litteratursökning, det etiska förfarandet, samt
uppsatsens trovärdighet och pålitlighet. Slutligen diskuteras studiens metod.
___________________________________________________________________________

4.1 Val av metod
Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan begreppet metod beskrivas som en färdrutt som tar
resenären från en punkt till en annan. De metodval som fattas kan ses som ett försök att skapa
en väg som tar oss från brist på kunskap till kunskap, från en obesvarad fråga till ett svar eller
från ett problem till  en lösning. Eftersom den vetenskapliga metoden har stor inverkan på
resultatet  så är det viktigt  att förklara och göra det möjligt för läsaren att sätta sig in i de
metodologiska valen för studien.
 
Kvalitativ  metod kan huvudsakligen utföras på tre olika sätt;  genom intervjuer,  genom att
observera de människor som studeras eller genom att studera texter eller bilder. Då vi strävade
efter att få insikt i småföretagarnas åsikter, känslor och uppfattningar kring stress, ansåg vi att
kvalitativ metod i form av personliga intervjuer var en lämplig metod att tillgå (Denscombe,
2009; Eriksson- Zetterquist & Ahrne, 2011). Med hjälp av kvalitativa metoder kan man fånga
in nyanser och sätta in normer och värderingar i ett sammanhang på ett helt annat sätt än med
kvantitativa metoder.  I den här metoden kommer man oftast även närmare de miljöer och
människor  som  studien  handlar  om.  Det  finns  även  en  större  flexibilitet  i  själva
“forskningsprocessen” eftersom det finns en möjlighet att varva mellan intervjuer, att befinna
sig ute på fältet, läsa texter och analysera det empiriska materialet. På så sätt finns det stora
möjligheter  att  anpassa  designen  av  arbetet  och  uppsatsen  under  tidens  gång  (Ahrne  &
Svensson, 2011). 

Undersökningen  hade  inslag  av  både  induktiv  och  deduktiv  ansats,  vilket  innebär  att
utgångspunkten för studien delvis grundats på teorier men att det samtidigt fanns en öppenhet
för ny kunskap. När datainsamlingen var genomförd och resultatet  sammanställts  sökte vi
efter ytterligare teorier och forskning, i syfte att analysera resultatet.  Strävan var att ha ett
hermeneutiskt förhållningssätt eftersom vi ville försöka förstå småföretagarna, deras arbete,
samt vilka faktorer i deras arbete som kan orsaka stress (Thurén, 2007; Watt Boolsen, 2007).
Att  ha  ett  hermeneutiskt  förhållningssätt  innebär  att  man  använder  tolkning  som
forskningsmetod och att man försöker tolka hur andra människor känner, tänker och upplever
sin  livssituation.  Man  söker  inte  efter  en  enda  sanning  utan  snarare  efter  personernas
upplevelser av ett visst fenomen. I den hermeneutiska tolkningen är tolkarens förförståelse en
viktig  del  för  att  förstå  situationen  (Thurén,  2007).  Under  processen  bar  vi  med  oss
en medvetenhet  om att  den  hermeneutiska  tolkningen  kunde  påverkas  både  av  våra  egna
värderingar,  vår  förförståelse  av  fenomenet  samt  kontexten  den  befinner  sig  i.  Ett
hermeneutiskt perspektiv kan innebära en viss risk för feltolkning. Detta var dock något vi var
medvetna om och förhöll oss till under hela uppsatsprocessen.
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4.2 Förförståelse 
Vår förförståelse  präglar  det  sätt  som vi  upplever  verkligheten  på (Thurén,  2007).  Enligt
Thuren har människan redan i tidig ålder socialiserats in i att förstå omvärlden på ett visst sätt,
vilket innebär att förförståelsen är omedveten. Vår förförståelse inom detta område grundas
delvis i att vi har familjemedlemmar som arbetar eller har arbetat som småföretagare, vi har
flera vänner och bekanta som är småföretagare och vi har därigenom fått  erfara att  dessa
personer kan arbeta  väldigt  mycket,  samt ha flera olika ansvarsområden.  Detta har ibland
resulterat  i  stor  stress.  Vidare  har  vi  även vänner  och  bekanta  som  arbetar  inom  olika
branscher, yrken och i olika åldrar som blivit sjukskrivna på grund av arbetsrelaterad stress.
Ofta har dessa personer varit kvinnor. Denna förförståelse skapade ett stort intresse för det
valda  undersökningsområdet  och  vi  var  väl  medvetna  om  vikten  av  att  sträva  efter  att
analysen inte skulle färgas av detta i en allt för hög utsträckning.  

4.3 Urval 
Urvalsramen  som användes  för  undersökningen  var  telefonkatalogen  (Denscombe,  2009).
Kriterierna för att delta i studien var att bedriva/äga ett mikroföretag, vara kvinna, verka i
Halland  samt  att  arbeta  med  omfattande  kundkontakt.  Utefter  dessa  kriterier  gjordes  ett
subjektivt urval, vilket innebär att urvalet “handplockas”. Detta kan göras då “forskaren” har
en viss kännedom om de människor eller företeelser som ska undersökas och medvetet väljer
dessa eftersom det är mest troligt  att  de ger mest värdefulla data (Denscombe, 2009). Att
urvalet skulle verka inom olika typer av branscher var ett medvetet val, eftersom vi strävade
efter att få en bred bild av kvinnliga småföretagare i olika branscher. I första läget kontaktades
cirka tjugo företag. Personerna i urvalet kontaktades via mail och eftersom svarsfrekvensen
var  låg  (den  var  lika  med  noll)  följdes  en  del  av  dessa  kontakter  upp  med  ett  besök  i
verksamheten. Vi åkte ut till tolv av de företag vi mailat och bad att få träffa ägaren. Att vi
inte åkte till fler beror på att detta moment tog så pass lång tid att vi efter att ha bokat in
intervjuer  med  åtta  personer  tog  beslutet  att  det  fick  räcka  (på  grund  av  tidsbrist).  Det
personliga  mötet  med  småföretagarna  upplevdes  som  mycket  positivt.  Vid  dessa  besök
svarade  de  flesta  att  de  inte  hade  sett  vårt  mail  antingen  på  grund  av  att  det  hamnat  i
skräpposten eller att de får så pass många mail av olika försäljare att de antagligen kastat
mailet som sådant. Tre ägare till olika småföretag som besöktes svarade att de gärna skulle
ställt upp i studien, men då de redan arbetar "60-70 timmar i veckan" och inte har någon som
kan täcka upp för dem, kände de att de inte hade tid att ställa upp på en timmes intervju. En av
dessa  personer  menade  att  minsta  oväntade  sak  som dyker  upp  i  det  redan  fullspäckade
schemat gör att det blir för alldeles för stressigt.  

4.4 Struktur på intervjuguide
Frågorna i intervjuguiden formulerades i relation till vad tidigare forskning säger om stress i
arbetet samt efter vår förförståelse av småföretagares arbetsförhållanden. Detta resulterade i
en semistrukturerad intervjuguide som bestod av ämnen som skulle behandlas och frågor som
skulle besvaras. Efter en rad bakgrundsfrågor ställdes en områdesfråga, vilken sedan styrde
intervjun vidare (Denscombe, 2009). Som intervjuare var vi flexibla när det gällde frågornas
ordningsföljd i syfte att låta intervjupersonen utveckla sina idéer och svar (Denscombe, 2009).
Frågorna i intervjuguiden varierade mellan mer eller mindre öppna frågor och sågs mer som
ett  stöd,  än  att  den  skulle  följas  helt  konsekvent  (se  bilaga).  I  tidigare  intervjuer  har  vi
nämligen fått erfara det kan vara svårt att basera en intervju på några få öppna frågor.   
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4.5 Datainsamling
Intervjuerna genomfördes på platser som valts ut av intervjupersonerna där de kände sig mest
bekväma. Två av intervjuerna genomfördes på ett café och resterande på respektive företag.
Två av intervjupersonerna hade ingen som kunde ta över arbetet under intervjun och vi fick
därmed  sitta  på  själva  "arbetsplatserna".  I  syfte  att  nå  en  bekväm interaktion  försökte  vi
placera oss i en cirkel under intervjun (Denscombe, 2009). Oavsett var vi satt så upplevde vi
att  alla  intervjupersonerna  verkade  bekväma  och  avslappnade  under  intervjuerna  och  vi
upplevde  det  inte  heller  som störande  att  genomföra  intervjuerna  i  de  mer  eller  mindre
offentliga miljöerna. 

Intervjusituationen  började  med  en  kort  presentation  av  oss  uppsatsförfattare,  med  en
förklaring om vilka vi är, vad vi studerar, bakgrunden till det valda ämnet samt syftet med
undersökningen (Denscombe, 2009). Därefter redogjorde vi för att det var frivilligt att delta,
att det gick bra att avbryta intervjun om det skulle behövas samt tillfrågade intervjupersonen
om det gick bra att intervjun spelades in på mobiltelefon. Vidare berättade vi att materialet
skulle  behandlas  konfidentiellt  (Denscombe,  2009;  Vetenskapsrådet,  2015).  Frågorna  som
inledde  intervjun  syftade  till  att  få  intervjupersonen  att  finna  sig  tillrätta  och  slappna  av
(Denscombe, 2009).  Intervjuerna genomfördes av båda uppsatsförfattarna eftersom personer
kan tolka och uppfatta saker olika. Den ena av oss intog intervjuarrollen och den andra förde
anteckningar och observerade intervjusituationen men var även fri att ställa frågor eller göra
inlägg  om det  skulle  behövas.  Detta  kändes  som en  trygg  och  avslappnad  konstellation.
Intervjuerna tog mellan 45-90 minuter att genomföra.  

4.6 Analysmetod 
I  analysen  av  vår  kvalitativa  data  följdes  huvudsakligen  Denscombes  (2009)
rekommendationer kring processen.  Först förbereddes och organiserades rådata. Intervjuerna
transkriberades och samlades i ett delat dokument, där vi kunde föra anteckningar vid sidan
om texten. Intervjupersonerna tilldelades då varsin färg på all text som berörde dem, vilket
var ett bra sätt att kunna skilja dem åt och för att kunna utläsa exempelvis hur många som sagt
vad. Efter transkriberingarna fördjupade vi oss i materialet genom att läsa igenom det flera
gånger, då detta enligt Denscombe (2009) är ett bra sätt att uppnå förtrogenhet med datan.
Därefter påbörjades en kodning och sortering av materialet under två teman; faktorer i arbetet
som kan orsaka stress samt faktorer i arbetet som kan kompensera stressen, vilket är ett sätt
att kategorisera sitt material på (Watt Boolsen, 2007; Denscombe, 2009). Vidare sorterades
relevant material in i undergrupper till de två teman. Vi identifierade flera olika kategorier av
faktorer som både kan leda till stress för intervjupersonerna och som kan väga upp stressen.
Denna process var inte helt enkel då det till en början blev ett tämligen spretigt material men
efter noga övervägande och hårt arbete upptäckte vi att vissa faktorer kunde nyanseras och
sättas samman till mer övergripande faktorer. Således kunde generella slutsatser växa fram
(Denscombe, 2009).  Under analysen upptäckte vi även ett behov av att komplettera empirin
ytterligare  och  kontaktade  därmed  intervjupersonerna  i  syfte  att  bekräfta  och  förbättra
validiteten angående stress för manliga respektive kvinnliga företagare. 

4.7 Litteratursökning
Den  tidigare  forskning  som  använts  i  uppsatsen  hämtades  från  relevant  litteratur  inom
undersökningsområdet. Vetenskapliga artiklar söktes främst fram i databasen ABI/INFORM
Global via högskolebiblioteket. En artikel återfanns via databasen Social Sciences Citation
Index. Samtliga artiklar var peer reviewed. Vidare följdes vissa intressanta referenser upp som
vi hittat i relevant litteratur samt i andra uppsatser skrivna om småföretagare eller stress. Även
rapporter  och undersökningar  som handlade  om stress  och/eller  småföretagare  från Forte,
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Previa  Pwc  och  Länsförsäkringar,  vilka  söktes  via  internet,  användes  som  komplement.
Vidare  hämtades  statistik  och  information  ifrån  SCB  och  Försäkringskassan.
Sammanfattningsvis  anser  vi  att  det  var  svårt  att  finna  färsk  forskning  som  behandlar
arbetsrelaterad  stress hos småföretagare och vi fick därmed komplettera  detta  med en del
andra källor. 

4.8 Etik 
För  att  nå  en  god  etik  i  det  vetenskapliga  arbetet  var  utgångspunkten  Vetenskapsrådets
forskningsetiska  principer  (2015).  Genom att  intervjupersonerna  samtyckte  till  att  delta  i
undersökningen levde vi upp till  samtyckeskravet. Detta samtycke bekräftades återigen före
intervjun. Innan intervjun startade informerades intervjupersonerna även om vad deltagandet i
undersökningen  innebar  och  vilka  villkor  som gällde  för  deltagandet.  Det  klargjordes  att
deltagandet var frivilligt samt att de hade rätt att avbryta sin medverkan utan några följder, om
de  så  skulle  önska.  Således  var  informationskravet uppfyllt.  Konfidentialitetskravet och
nyttjandekravet uppfylldes  på  så  sätt  att  intervjupersonerna  garanterades  fullständig
tystnadsplikt samt en överenskommelse om att ingen utomstående skulle kunna ta del av det
inspelade  materialet.  Vidare  förekom  ett  löfte  om  att  inte  lämna  ut  namn  på
intervjupersonerna och inte  heller  företagens  namn.  Då inga  personliga uppgifter  erhållits
finns det ingenting som kan förknippas med intervjupersonerna. Även resultatet är skrivet på
ett sätt så att inga tankar eller känslor kan förknippas med personerna. Vidare valdes citaten ut
omsorgsfullt för att garantera konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2015). 

4.9 Trovärdighet och pålitlighet 
Trovärdighet syftar  till  hur  trovärdigt  det  empiriska  materialets  kvalitet  är  och  i  vilken
utsträckning  forskaren  kan  visa  att  datan  är  exakt  och  träffsäker  (Denscombe,  2009).
Pålitlighet innebär hur tillförlitligt resultatet är. Det vill säga om det skulle bli samma resultat
och slutsatser om någon annan utförde undersökningen (Denscombe, 2009). Med ett såpass
begränsat empiriskt material, som åtta intervjuer kan det inte förväntas att ett liknande resultat
kan uppnås i en liknande undersökning. Däremot är resultatet  tillförlitligt  på så sätt  att  vi
tydligt  redogjort  för  alla  tillvägagångssätt  och  resonemang  som berör  studiens  metodval.
Därmed anser vi att vi har öppnat upp möjligheten för läsaren att göra en egen tolkning av
trovärdigheten och kvaliteten på materialet. Vi har dessutom utfört en respondentvalidering,
vilket innebär att man återvänder till deltagarna för att kontrollera träffsäkerheten angående en
fråga som behövde bekräftas. Detta menar Denscombe (2009) är ett sätt att stärka exaktheten
och träffsäkerheten i kvalitativa undersökningar. 

4.10 Metoddiskussion 
Metodvalet i studien baserades på vad vi ville uppnå och vad som ansågs vara mest lämpligt
för att besvara syftet (Denscombe, 2009; Ahrne & Svensson, 2011). I det här fallet var det
intervjupersonernas egna tankar och berättelser som var centrala, vilket hade varit svårt att få
fram genom kvantitativ metod (Ahrne & Svensson, 2011). En enkät hade innehållit  redan
färdigformulerade frågor och svarsalternativ, vilket hade varit svårt att utgå ifrån eftersom vi
ville  undersöka vad individerna själva anser är  stressande i  arbetet.  Enkäter  har dessutom
formen av siffror och är utformade för att presentera statistik, vilket inte är relevant i den här
undersökningen. Som en reflektion i efterhand hade det däremot varit intressant att basera en
enkät på undersökningens resultat och jämföra detta mellan män och kvinnor. 

En fördel med att använda sig av kvantitativ metod är att man kan nå representativitet genom
att göra statistiskt korrekta urval (Denscombe, 2009). Med tanke på att endast åtta intervjuer
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utförts så kan det vara svårt att representera resultatet till kvinnliga småföretagare. Det är dock
möjligt  att  få  fram  material  som  är  relativt  oberoende  av  enskilda  individers  personliga
uppfattningar redan vid sex till åtta intervjuer. I kvalitativ metod strävar man istället efter en
mättnad, vilket innebär att samma svarsmönster återkommer i de olika intervjuerna (Eriksson-
Zetterquist, 2011). Vi nådde en viss mättnad redan vid svarsmönstret under intervjuerna och
under databearbetningen blev mättnaden ännu mer tydlig. Detta ledde till att vi lyckades få
fram  faktorer  som  stressar  respektive  kompenserar  stressen  för  intervjupersonerna.   En
nackdel  med  kvalitativ  metod  är  förhållandet  mellan  intervjuaren/intervjupersonen.  Detta
kallas intervjuareffekten och innebär att människor svarar olika beroende på hur de uppfattar
den som intervjuar (Denscombe, 2009). Med detta i åtanke försökte vi att hålla en så neutral
och vänlig framtoning som möjligt. Även om stress i sig kanske inte är ett känsligt ämne så
kan det vara känsligt och personligt för vissa att berätta och öppna sig om ämnet (Denscombe,
2009). Det fanns något tillfälle då vi märkte att intervjupersonen inte kände sig helt bekväm
med  att  svara  på  alla  frågor.  Längre  in  i  intervjun  intog  intervjupersonen  ändå  ett  mer
avslappnat förhållningssätt och genom att formulera om och ställa frågorna på ett annat sätt,
lyckades vi få fram det vi ville veta. En annan nackdel med kvalitativ metod är att studien
baseras  på  ett  relativt  litet  antal  intervjupersoner,  vilket  kan  påverka  generaliserbarheten
negativt (Denscombe, 2009). 
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5. Resultat 
___________________________________________________________________________

Nedan presenteras ett sammanställt resultat av det empiriska materialet. Det inleds med en
sammanfattning och därefter följer faktorer i arbetet som kan orsaka stress samt faktorer som
kan kompensera stressen.
___________________________________________________________________________

5.1 Sammanfattning
Under datainsamlingen framkom det  att  det  finns många olika faktorer  i  arbetet  som kan
orsaka  stress  för  intervjupersonerna.  Faktorerna  har  sammanställts  under  två  huvudteman;
faktorer i arbetet som kan orsaka stress  samt faktorer som kan kompensera stressen. Av
faktorer som kan orsaka stress växte fem underkategorier fram vilka benämnts som följer; 1)
krav från olika intressenter, 2)  krav på tillgänglighet, 3)  ekonomiska krav, 4)  kontrollbehov
samt 5)  brist på kontroll. Intervjupersonerna ansåg överlag att det även finns flera faktorer
som kan kompensera den stress som kan orsakas av arbetet. Dessa faktorer har sammanställts
i temat "faktorer som kan kompensera stressen". Detta tema har delats in i tre underkategorier;
1) kontroll och drivkrafter, 2) stöd och 3) återhämtning. 

Även om intervjupersonerna har olika erfarenheter verkar faktorer i arbetet som kan leda till
stress många gånger vara gemensamma. En sak som tydligt visade sig vara gemensam, var att
alla  ställer  mycket  höga  krav  på  sig  själva  och  på  det  egna  arbetet.   Intervjupersonerna
menade  också  att  de  upplever  att  det  råder  lika  villkor  för  manliga  och  kvinnliga
småföretagare i arbetet. De flesta ansåg också att det är samma faktorer som leder till stress i
arbetet  oavsett  kön. En del  menade dock att  de skillnader  som kan finnas i  så fall  gäller
privatlivet,  då  syftade  de  på  i  vilken  utsträckning  man  sköter  hemmet  och  barnen.
Sammanfattningsvis  ansåg majoriteten  av deltagarna  i  studien  att  även om det  finns  flera
faktorer i arbetet som kan vara väldigt stressande, väger de kompenserande faktorerna upp
detta och de menar att de sammantaget inte känner sig stressade på ett ohälsosamt sätt. Flera
av intervjupersonerna menade att de var mer stressade då de varit anställda, till skillnad från
dagsläget  då  de  kan  styra  mycket  över  sig  själva  och  anpassa  arbetet  efter  de  egna
förutsättningarna.

I syfte att hålla intervjupersonerna konfidentiella i så hög utsträckning som möjligt har vi valt
att inte göra någon uppdelning mellan dem (på ålder, företagens livslängd eller bransch) utan
istället behandla dem som en grupp i resultatet. 

5.2 Faktorer i arbetet som kan orsaka stress
Nedan  följer  en  sammanställning  på  de  faktorer  i  arbetet  som kan  orsaka  stress  hos  de
kvinnliga småföretagarna som intervjuats.

5.2.1 Krav från olika intressenter
Alla intervjupersoner ansåg att det är givande att ha ett arbete där man dagligen möter kunder
och att detta är en grundläggande och viktig del i deras arbete. Samtidigt upplevde flera av
dem att det finns olika krav från kunderna som ibland även kan uppfattas som stressande.
Vissa menar att det periodvis kan vara många kunder som vill ha uppmärksamhet samtidigt
och att det som egentligen är positivt kan leda till stress. Vissa ansåg att kundkontakten ibland
kan bli påfrestande, då det finns krav på att man som småföretagare alltid måste vara på gott
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humör och ha ett gott bemötande även om exempelvis kunden är otrevlig eller om man själv
har en dålig dag.
   
”Vissa dagar är det fantastiskt roligt och vissa dagar är det fruktansvärt jobbigt. Dagar där
man har haft bråk hemma eller dagar där det har varit sjukdomar och man är trött och inte

har sovit… Fasaden är ju svår att lägga på, så är det ju.” Citat Ip 5

Vad det gäller kunder kan det även upplevas som stressande om det händer att man inte kan
leva  upp  till  deras  förväntningar  alla  gånger,  som exempelvis  om det  blir  någon  brist  i
kvalitén, om en vara inte levereras i rätt tid eller om en kund kommer och klagar på något.
Flera intervjupersoner menar att kunder ställer höga krav på att företaget ska hänga med i de
senaste trenderna och i den senaste utvecklingen, annars går kunden till någon annan. Av en
del upplevdes detta som en utmaning, medan det av andra kunde upplevas som ett krav som
kunde vara stressande. 

”folk idag… det måste va nytt, det måste hända en massa hela tiden. Att hela tiden hänga
med på förändringar kan va ganska tufft” Citat Ip 7

En del intervjupersoner menade även att det kan vara stressande med krav när de ställs från
olika håll som exempelvis krav från leverantörer, krav från olika myndigheter och krav på att
bete  sig  på  ett  visst  sätt  som offentlig  person.  Av de  intervjupersoner  som har  anställda
menade  flera  av  dem  att  de  är  som  "en  i  gänget",  samtidigt  som  vissa  upplevde  att
förväntningarna på att se till att personalen alltid ska må bra kan vara stressande.

"Men det är det här med att man är arbetsledare så bär man på att det förväntas mer av en.
För man ska vara den där starka som leder och så." Citat Ip 8

Vissa intervjupersoner menade att det inte endast är kraven i arbetet som kan innebära stress.
Kraven på att man som kvinna ska fortsätta "arbeta" hemma efter man lämnat arbetsplatsen,
är något som för flera personer kan upplevas som stressande. En intervjuperson med småbarn
menade  även  att  just  synen  och  förväntningarna  på  mammarollen  i  samhället  kan  vara
stressande när man är småföretagare och arbetar väldigt mycket. 

5.2.2 Krav på tillgänglighet
Alla intervjupersoner arbetar överlag mer än en ”vanlig” heltid (40 timmar/veckan). I vissa
perioder arbetar en av dem så mycket som 80 timmar per vecka. Flera av dem menar dock att
det blir längre arbetsdagar och arbetsveckor under sommaren då det är högsäsong.

”…sen jobbar du mycket, mycket mer än en anställd någonsin i sin vildaste fantasi skulle
kunna tänka sig att man skulle kunna göra. Men du gör det för dig själv.” Citat Ip 3

Semester är något som flera av intervjupersonerna uppgav att man inte kan ha så mycket av,
men om det fungerar för verksamheten kunde flertalet ta ett par dagar i stöten. En utav dem
kunde ta sju-tio dagars semester på våren eller hösten men mer än så var svårt att vara borta
från företaget. Många önskade att de kunde ha mer semester. Det fanns dock de som ansåg att
de inte var i behov av det för att de hellre stannade kvar och tog hand om sitt företag. Flertalet
av de som har eller har haft små barn under perioden de haft sitt företag, uppgav att det inte
har funnits  möjlighet  att  vara föräldraledig  då barnen var nyfödda.  I  regel  var det  endast
möjligt att vara hemma i ett par månader och det fanns inte heller något större utrymme för att
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vara hemma för vård av barn. Detta har fungerat genom att partnern exempelvis gått ner i
tjänst eller har en anställning som det är lättare att  vara ledig ifrån, eller  så har mor- och
farföräldrar kunnat hjälpa till. Detta var dock inget de upplevde som negativt utan mer som ett
konstaterande att det är så det ser ut. Ett par av intervjupersonerna berättade att de förlorat en
hel del vänner under åren de arbetat så mycket, och en person hade inte haft möjlighet att
besöka en familjemedlem då denne var svårt sjuk eftersom det var omöjligt att komma loss
ifrån arbetet.

I vilken utsträckning intervjupersonerna är tillgängliga utanför arbetsplatsen varierade en hel
del. Hälften av de intervjuade försökte undvika att vara tillgängliga för arbetet efter att de
lämnat arbetsplatsen, i syfte att kunna ha lite fritid. Dock menade mer än en av dem att det
ändå kan hända att man blir uppringd exempelvis för att kylen har gått sönder, eller för att
personalen har blivit sjuk, vilket gör att det är svårt att kunna känna sig helt ledig. Den andra
hälften av intervjupersonerna har valt att vara tillgängliga även på sin ”fritid” och menar att
detta är ett måste för att deras verksamheter ska fungera. Då och då händer det att någon
ringer sent på kvällarna för att boka/beställa något från företaget.

”Jag skulle aldrig våga stänga av telefonen. Jag kollar ju alltid på den. Jag svarar på mail
innan jag somnar för det är ju då man har tid. Jag uppfattar ju det som stressande och skulle
vilja kunna lägga ifrån mig mobilen, men det går inte.” Citat Ip (=intervjuperson) 6

Oavsett hur intervjupersonerna valt att sätta gränser för tillgängligheten utanför arbetsplatsen,
verkade de vara ganska överens om att företaget alltid finns med i tankarna, vad de än gör.
Något annat som framkom under intervjuerna var att i princip alla sa att det är svårt att vara
sjuk, då man behöver vara tillgänglig på arbetet. Några intervjupersoner menade att de kan
vara sjuka men på frågan om de brukar stanna hemma från arbetet vid dessa tillfällen, svarade
de oftast nej. Ett flertal intervjupersoner ansåg att det helt enkelt inte är möjligt att vara borta
från företaget på grund av att de inte kan få sjukersättning från Försäkringskassan. Att vara
sjuk  menade  flera  av  dem  kan  vara  stressande  då  man  alltid  behövs  på  arbetet.  En
intervjuperson berättade att  hon inte haft  en enda sjukdag på tio år eftersom man går till
arbetet  med  allt  utom magsjuka.  Någon annan  har  gått  till  arbetet  med  influensa  för  att
undvika att stänga. En intervjuperson sade att hon gått till arbetet med kraftig smärta i axeln
då hon inte hade något val eftersom personalen var sjuk. En intervjuperson som i arbetet utför
en del monotona rörelser, berättade att hon kan oroa sig för hur det ska bli i framtiden om hon
får problem med värk. Det fanns även en intervjuperson som hade gått till arbetet med bruten
arm och därmed missat både röntgentid och gipsning. En annan person hade jobbat både med
hjärnskakning  och brutet  revben.  En  del  intervjupersoner  lyfte  en  önskan  om förbättrade
villkor och regler för småföretagare då de drabbas av sjukdom.

”Ja jag kan vara sjuk och hemma, fast jag har jobbat med hjärnskakning och brutet revben
och så... Det hade jag ju inte gjort om jag var en anställd” Citat Ip 7

Tre  av  intervjupersonerna  uppgav  att  de  undviker  att  utföra  vissa  fritidsaktiviteter,  som
exempelvis skidåkning eller ridning, eftersom rädslan att skada sig och inte kunna arbeta är
för stor.    

5.2.3 Ekonomiska krav
Flera  av  intervjupersonerna  ansåg att  strävan mot  och att  upprätthålla  en  god ekonomi  i
företaget  är  en  av  de  största  orsakerna  till  stress.  Detta  kan  vara  extra  pressande i  vissa
perioder med exempelvis färre kunder som handlar. De menade att ekonomiska frågor hela
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tiden  är  återkommande  och  att  man  kan  oroa  sig  för  om  man  har  sålt  tillräckligt  med
produkter eller tjänster för att kunna betala leverantörer och löner till personalen. Många av
intervjupersonerna uttryckte en oro över att en dålig ekonomi skulle kunna innebära ett slut
för företaget. Detta i sin tur ledde till en oro över hur man i sådana fall skulle försörja sig i
framtiden. Det fanns dock de som valde att inte tänka på det överhuvudtaget. De personer som
startat  sina  företag  från  grunden  verkade  ganska  överens  om att  de  första  åren  handlade
mycket om att få fart på företaget och få det att gå runt. De flesta har/hade inte plockat ut
någon direkt lön under denna period. Även om det med åren blivit bättre i detta avseende för
de flesta, finns kraven på en god ekonomi ständigt med i bakhuvudet.

”…det e ekonomin som e den enda stressande faktorn. Det e ju den som håller dig vaken om
natten. Då tänker jag, hur ska jag kunna betala mina leverantörer, hur ska jag kunna satsa
på nånting om jag inte får in en viss… ekonomin styr helt enkelt.” Citat Ip 1

En intervjuperson uttryckte att den egna ekonomiska satsningen var en nackdel med att ha
företag och att det fanns en viss oro över att ha satsat sina pengar i företaget, eftersom det är
den egna ekonomin som drabbas om något skulle inträffa. 

5.2.4 Kontrollbehov
I  stort  sett  alla  intervjupersoner  hade stora behov att  ha kontroll  över  sitt  företag på alla
områden och gärna hela tiden. Dock menade några av dem att det i längden är omöjligt att
kontrollera varje detalj, även om man helst skulle vilja detta. En upplever att det är svårt att
anställa då det är svårt att hitta bra personal som man kan lita på. Flera av intervjupersonerna
tycker att de lärt sig både att delegera arbetsuppgifter och att kunna lita på att personalen
klarar av det. Vissa menar att detta har inneburit att man också behöver kompromissa med sig
själv och sina egna förväntningar på företaget.

”kontrollbehovet är jättestarkt eftersom det är ett litet företag, så e det här… det här e mitt
vardagsrum ni sitter i just nu. Och det gör ju att man e så noga med vilka som står i kassan,
sättet man bemöter… Å det har tagit drygt fem år och känna att nu kan jag faktiskt andas.
Men att lita helt gör man aldrig, det gör du inte.” Citat Ip 6

Några intervjupersoner lyfter fram att personalen kan välja att göra på ett annat sätt än dem
själva, vilket kan vara jobbigt, men att man måste välja sina tillfällen att säga ifrån, så att man
inte går och anmärker på allt hela tiden.

”Det blir inte så som jag hade velat ha de eller så som jag hade velat göra det, men jag måste
släppa ändå, för skulle jag fortsätta och kontrollera varenda detalj så skulle jag gå under.”

Citat Ip 2

En  form av  kontroll  som verkar  vara  något  som samtliga  intervjupersoner  står  inför,  är
svårigheten att kunna släppa tankarna på sitt företag när man är ledig. I stort sett berättade alla
åtta om att företaget alltid finns i bakhuvudet och att man ofta blir påmind om det på sin fritid.
Dels  av  företagsprodukter  man  har  hemma  eller  att  vissa  utför  en  del  arbetsuppgifter
hemifrån, men även av att majoriteten av intervjupersonerna ofta pratar med sin partner om
sitt företag. En berättade att hon även kunde åka förbi och bara "titta in" på en ledig dag. 

"Jag tänker nästan alltid på arbetet och ibland blir jag nästan förbannad på mig själv. Nu är
du faktiskt ledig och det finns folk där så då tycker jag att det är väldigt konstigt att man

håller på så." Citat Ip 5
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Flera av intervjupersonerna uppgav att de spanar efter produkter eller andra produkter kopplat
till företaget då de är iväg på semester några dagar.

5.2.5 Brist på kontroll
Flera av intervjupersonerna sade att en stor orsak till stress i arbetet kan vara faktorer som
man  inte  själv  kan  påverka.  Exempelvis  kan  krav  från  myndigheter  som  innebär  stora
förändringar och kostnader för företaget vara väldigt stressande. Det leder till  att både tid,
energi och pengar kan gå åt. Det kan vara extremt stressande att något kostsamt i företaget går
sönder och därigenom måste ha stängt och förlorar kunder. Någon menade att lågkonjunktur
och en lägre lönsamhet kan orsaka stress.

”När första lågkonjunkturen kom. Innan hade vi jättemycket att göra. Och sen var det
ungefär som att de hade satt en spik i dörren i en hel månad. Det var jättelugnt. Det var ju

inte så lätt att ta ut någon lön då.” Citat Ip 4

Att personal blir sjuk och att man på något sätt måste lösa situationen snabbt menade flera av
intervjupersonerna kan vara påfrestande. En kände också en oro för att bli rånad och kände då
stress dels för sin egen skull, men främst för personal som man ansvarar för.

5.3 Faktorer som kan kompensera stress
Nedan  följer  en  sammanställning  på  de  identifierade  faktorer  som  kan  kompensera  den
eventuella stress som orsakas av arbetet  hos småföretagarna. Dessa faktorer har vi valt att
benämna som kontroll och drivkrafter, stöd, samt återhämtning.

5.3.1 Kontroll och drivkrafter
Det flesta av intervjupersonerna var överens om att pengar inte är det viktigaste målet med
arbetet, många menar att man inte heller tjänar överdrivet mycket, utan att det finns andra
fördelar med att vara egen företagare. Flera av personerna menade att en anledning till att de
driver eget företag är att det är väldigt roligt. Några uttryckte en stolthet över det företag som
de byggt upp. En sak som var gemensam för många var glädjen och tillfredsställelsen att få
skapa något eget, som man själv valt, och att kunna förverkliga sina idéer.

”Det är skapandet för mig. Skapa är väl ett nyckelord tycker jag. Man skapar alla möjliga
saker. Man skapar en arbetsplats, man skapar en fysisk miljö, man skapar en produkt. Ja,

man ser direkt responsen från kunderna.” Citat Ip 3

Något  som  alla  nämnde  som  en  av  de  absolut  viktigaste  anledningarna  till  att  de  är
småföretagare är att de får bestämma över sig själva. Detta var alla överens om och flera av
intervjupersonerna lyfte fram att de i tidigare arbeten arbetat väldigt hårt med många långa
dagar och att de nu vill göra detta för sig själva istället för åt någon annan. Att vara sin egen
chef och att få styra över sitt företag och att få anställa de personer man vill var mycket viktigt
för alla. Att kunna styra över och påverka arbetet och att få arbeta med något man själv valt
var andra viktiga faktorer som lyftes fram.

                                                           
”Det som drev mig att öppna eget var att jag ville ha total kontroll. Tror jag faktiskt. Det blev
lite så efter att man hade varit anställd och någon skulle tala om för mig och... Jag gillar inte

det riktigt.” Citat Ip 7
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Möjligheten att arbeta med något man brinner för var något som flera nämnde som mycket
viktigt. Att ha en stark vilja att arbeta hårt och vara beredd att ge väldigt mycket av sig själv
var också något som flera lyfte som en viktig del i att kunna driva ett företag. Att tycka om att
ha ansvar och att det hela tiden händer något var faktorer som några intervjupersoner nämnde.
Majoriteten av intervjupersonerna menade att de själva är väldigt drivande personer, att de
tycker om att arbeta och att de har slitit hårt i tidigare arbeten utan att känna att de fick lika
mycket tillbaka som de gett till arbetsgivaren.

5.3.2 Stöd
Alla åtta tycker att något som är viktigt för att de ska fungera i arbetet är att de har någon att
”bolla” med när det gäller vissa frågor i arbetet. Tre av företagarna hade delat ägarskap med
en  annan  kvinna  och  dessa  personer  upplevde  att  de  hade  stor  nytta  av  att  bolla  olika
arbetsrelaterade frågor med denne. Vidare upplevde de att det var en avlastning att dela det
yttersta ansvaret med någon. De flesta intervjupersonerna menade att de har sin familj som
bollplank i stor utsträckning och ofta så var familjemedlemmar på något sätt involverade i
företaget.  Exempelvis  kunde en  persons  man  hoppa  in  och arbeta  vid  krissituationer.  En
annans man hjälper till  med vissa ekonomiska bitar  och någons man hjälper till  att  sköta
fastigheten. En av intervjupersonerna sa dock att hon försökte undvika att prata jobb hemma,
för att det inte skulle vara det enda de pratar om. Men de flesta menade ändå att just familjen
är det främsta stödet i arbetet om det behövs.

”Min mamma och min sambo. De pushar mig alltid och säger att det löser sig och så. Man
bollar alltid med dem.” Citat Ip 8

Flera menade att familjen även är viktig ur en annan aspekt, då mor- och farföräldrar varit
ovärderliga i de fall då intervjupersonen haft små barn under tiden man haft företag. I fall när
båda föräldrarna i familjen är småföretagare och haft problem att vara lediga har det funnits
mor- och farföräldrar som kunnat ta hand om barnen då de var små, samt vårdat barnen då de
varit sjuka. I de fall där mor- och farföräldrar inte bott i närheten har mannen varit den som
varit mycket föräldraledig med barnen.

“Jag har varit mammaledig i tre månader med mitt första barn. Vi löste det med svärmor,
och mamma och den biten.” Citat Ip 3

Några personer lyfte fram att de även kan bolla vissa saker som handlar om företaget med
vänner. Vissa intervjupersoner beskrev vikten av att ha en god relation till de anställda och
menade att det var viktigt att arbeta som ett team. En intervjuperson såg de anställda som sitt
stöd och valde att ha de anställda som bollplank gällande frågor som rör företaget. 
Vad  det  gäller  nätverk  med  andra  företagare  var  det  två  personer  som  deltog  i  detta
regelbundet och ansåg att de kunde få stöd och råd genom dessa grupper. Samma personer
hade även varsin mentor (båda kvinnor), med lång erfarenhet av företagande och arbete, som
de träffar regelbundet och kan kontakta och bolla olika saker med i arbetet. Detta stöd ansåg
båda intervjupersoner var betydelsefullt.  Några intervjupersoner menade att  de gärna hade
deltagit i något nätverk men upplevde att de inte har tid. En del menade att de inte har något
behov av ett nätverk då de har tillräckligt stöd ifrån den närmsta omgivningen. 

Flera  av  intervjupersonerna  beskrev  hur  man  samarbetar  med  andra  lokala  företag,
exempelvis att man kan köpa råvaror av vissa företag och att man sedan säljer vidare sin
produkt till andra lokala företag. Det var även ett par intervjupersoner som beskrev hur de
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samarbetat med andra småföretag eller organisationer i lokalsamhället i syfte att exempelvis
samla in pengar till välgörenhet. 

5.3.3 Återhämtning
Intervjupersonerna har valt att lägga upp sitt arbete på olika sätt samt valt att vara tillgänglig i
olika utsträckning i arbetet. Dock lyfter alla fram vikten av att kontinuerligt kunna återhämta
sig i vardagen för orka fortsätta arbeta på samma sätt.

”Jag är jättenoga med att vi ska må bra, för mår vi inte bra så kan vi inte göra vårat jobb
bra. Så att… nu pratar ju inte jag om en semestervecka, utan återhämtning som sker flera

gånger i veckan, man kan gå hem och spela spel fyra timmar en kväll, och då kan jag stänga
av arbetet.” Citat Ip 6

Några intervjupersoner har försökt sätta tydliga gränser för när de arbetar och när de är lediga
och menar att när de lämnar arbetsplatsen har de sin fritid. Någon som hade haft en jobbmobil
då hon startade sitt företag gjorde sig efter ett tag av med den eftersom hon upplevde att hon
aldrig fick vara ledig (exempelvis att kunder kunde ringa sent på kvällarna). Hon bestämde att
det fick räcka med att kunderna kunde nå henne på den fasta telefonen på arbetsplatsen, samt
via mail. Enligt henne fungerade det väldigt bra. En annan bestämde sig för att avsluta sitt
arbete en viss tid på vardagarna, samt att vara ledig på helgerna, i syfte att få lite ledig tid och
möjlighet till återhämtning. Detta trots vetskapen om att hon hade kunnat ha fler kunder om
hon arbetat mer tid, men har dragit den här gränsen i syfte att ha en långsiktigt god hälsa och
för att kunna umgås med familjen. En av intervjupersonerna som bor precis intill sitt arbete
har gjort upp ett schema som visar personalen när det är ok att kontakta henne och när det inte
är det (förutom vid kriser).

Något som de flesta ansåg är viktigt  för att  orka arbeta som de gör är att  man har andra
aktiviteter och intressen som man utför på fritiden. Majoriteten av intervjupersonerna tränar
en hel del med något de tycker är roligt och menar att detta är en källa till ny energi. Flera
lyfter även fram att det är viktigt att ha andra intressen och att man också gör dem. Exempel
på detta var trädgårdsarbete, spela teater, samt att spela spel.  

”Det är väldigt viktigt att man har andra intressen och inte bara kör fast i att jobbet blir ens
intresse, för då har man hamnat helt fel. Så även om man har jävligt mycket att göra ska man

göra nånting mera.” Citat Ip 4

Dock  var  det  några  intervjupersoner  som  önskade  att  de  gärna  haft  lite  mer  tid  till
återhämtning då de känner att det inte alltid finns tillräckligt med tid för detta.
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6. Analys
______________________________________________________________

Kapitlet  presenterar  analysen  av  det  empiriska  materialet  med  hjälp  av  de  teorier  och
tidigare forskning som redogjorts för i tidigare kapitel. I syfte att underlätta för läsaren har
analysen delats upp i de tre frågor som ingår i studiens syfte; faktorer i arbetet som kan
orsaka stress, faktorer som kan kompensera stressen samt hur småföretagarna sammantaget
upplever  att  de  är  stressade  när  stressfaktorer  och  kompenserande  faktorer  vägts  emot
varandra. 
___________________________________________________________________________

6.1 Faktorer i arbetet som kan orsaka stress
Nedan följer en analys av de faktorer som kan orsaka stress för småföretagarna.

6.1.1 Krav från olika intressenter
Resultatet visar att intervjupersonerna upplever att det ställs mängder av olika krav på dem,
vilka kan upplevas som stressande. Exempel på detta är krav från kunder, leverantörer och
myndigheter.  Karasek och Theorell  (1990) menar att krav är en faktor som kan påverka i
vilken utsträckning en person upplever stress i arbetet. Att intervjupersonerna alltid förväntas
bemöta  kunder  på ett  bra  sätt,  både i  arbetet  och på fritiden  samt  leverera  produkter  och
tjänster  i  tid,  tolkar  vi  som  att  småföretagarna  i  studien  dagligen  ställs  både  inför  de
kvalitativa  och kvantitativa  krav  som Karasek & Theorell  (1990)  redogör  för.  En  del  av
intervjupersonerna nämner  även att  dessa krav kan kännas  stressande då de kommer  från
många olika håll.  Detta stämmer överens med Wincent & Örtqvists (2009) forskning som
visar att stress från olika håll är vanligt förekommande bland småföretagare. Resultatet pekar
även på att vissa av småföretagarna uppfattar det som stressande att ha som krav på sig att
vara en god arbetsledare samtidigt som man vill vara en i gänget (chef och arbetskamrat).
Detta verkar stämma överens med den konflikt mellan roller som Kelloway, Teed och Kelley
(2008) menar uppstår när det ställs krav från de olika roller individen har. Sammantaget tolkar
vi  det  som  att  småföretagarna  utsätts  för  och  stressas  av  olika  typer  av  rollstress  som
forskning lyft fram (Bornberger- Dankvardt, Ohlsson & Westerholm, 2003; Kelloway, Teed
& Kelley, 2008; Wincent & Örtqvist, 2009; Forte, 2015). 

Vissa intervjupersoner menade att det kan vara stressande att alltid hänga med i nya trender
som berör verksamheten och att  ständigt hålla  sig uppdaterad för att  behålla  sina kunder.
Enligt vår tolkning driver småföretagarna i studien den form av företag som Mintzberg (1979
i  Jacobsen & Thorsvik,  2008) kallar för  en  entreprenörsorganisation.  Enligt  Jacobsen och
Thorsvik (2008) är en fördel med den här typen av organisation att  den har hög grad av
flexibilitet och lätt kan anpassa sig till förändringar i omvärlden och kundernas krav. Dock är
vår tolkning att resultatet pekar på att en sådan flexibilitet och anpassning kan upplevas som
stressande för individen som driver organisationen. 

Personerna som intervjuades menade vidare att  de inte  upplever  att  det finns några större
skillnader på villkor i själva arbetet eller vad som kan leda till stress i arbetet vad det gäller
manliga  respektive  kvinnliga  småföretagare.  Detta  var  även  något  som  konstaterades  i
Sandbergs (2003) studie om manliga och kvinnliga småföretagare. Dock var det en del av
intervjupersonerna som menade att de krav som ställs på kvinnor utanför arbetet, i form av det
obetalda arbetet i hemmet eller i föräldrarollen, kan upplevas som stressande i kombination
med det ordinarie arbetet. Detta skulle kunna peka på att statistiken från SCB (2011), som
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visar att kvinnor utför en högre andel hemarbete än män, fortfarande är aktuell 2015. Vidare
pekar detta på att det kan finnas en rollkonflikt hos dessa småföretagare, mellan arbetsroll och
familjeroll,  som  kan  leda  till  stress  i  arbetet  (Kelloway,  Teed  &  Kelley,  2008).  Hur
kombinationen av stress i arbetet samt stress i privatlivet påverkar intervjupersonerna kommer
vi på grund av avgränsningen för uppsatsen inte gå in närmare på. 

6.1.2 Krav på tillgänglighet
Enligt resultatet ställs det även höga krav på tillgänglighet, vilket bland annat innebär att flera
av intervjupersonerna ofta arbetar långa arbetspass, helger, dagtid och kvällstid.  Många av
dem arbetar  även  hemifrån  och  i  de  flesta  fall  arbetar  de  mer  än  fem dagar  per  vecka.
Samtliga  intervjupersoner  arbetar  mer  än heltid  och vissa betydligt  mer  periodvis.  Vidare
berättade flera av intervjupersonerna att de har svårt att ta ut någon längre semester. Att arbeta
i  den  här  utsträckningen  menar  intervjupersonerna  stundtals  kan  orsaka  stress.  Kelloway,
Teed och Kelley (2008) hävdar att  just arbetets  förläggning och arbetsmängd är faktorer i
arbetet  som  kan  leda  till  stress  och  ohälsa.  Även  Fortes  (2015)  rapport  pekar  på  att
arbetstidens förläggning kan orsaka stress. Allvin et al. (2006) pekar också på risker för ökad
stress för individen om det inte finns fasta arbetstider eller  en given plats för arbetet.   Att
intervjupersonerna kan stressas av att  de arbetar  i  så pass hög utsträckning verkar utifrån
forskningen stämma väl överens. Vidare menade några intervjupersoner att det kan vara svårt
att få tillräckligt med återhämtning som småföretagare. Angelöw (2002) lyfter fram vikten av
återhämtning för att  individen ska få  den fysiska  och psykiska  uppladdning som kroppen
behöver  och för  att  minska  stress.  För  att  intervjupersonerna  ska  undvika  att  drabbas  av
stressrelaterad ohälsa på grund av arbetet, är det utifrån Angelöws resonemang viktigt att de
ser till att de får tillräckligt med återhämtning.

Intervjupersonerna berättade också att de i princip aldrig stannar hemma trots att en del av
dem varit mycket sjuka vid flera tillfällen. Att bli sjuk menade flera av intervjupersonerna kan
kännas stressande. Hansen och Andersen (2008) visar i sin studie att småföretagare generellt
har låg sjukfrånvaro i arbetet.  Om detta berodde på att småföretagare är friskare än andra,
eller om de arbetar fast de är sjuka framgick dock inte deras studie. Vårt resultat visar att
småföretagare  har  svårt  att  stanna  hemma  vid  sjukdom  på  grund  av  att  kraven  på
tillgänglighet är så höga och att de därmed väljer att gå till arbetet trots att de är sjuka. Även
föräldraledighet och vård av barn vittnade flera intervjupersoner om att detta var en svårighet
att  ta  ledigt  för.  Det  fanns  intervjupersoner  som  uttryckte  en  önskan  om  förbättrade
förutsättningar  för  småföretagare  vid  sjukdom,  då  att  bli  sjuk  kan  vara  stressande.  Även
Sandbergs (2003) studie visade att det finns en önskan från småföretagare att frågor kring
sjukdom och hälsa för dessa är något som bör diskuteras i större utsträckning på politisk nivå,
då detta är ett problem för många.  

För  en del  av  intervjupersonerna har  kravet  på  att  alltid  behöva vara tillgänglig  påverkat
privatlivet  och  relationer  utanför  arbetet  på  ett  negativt  sätt.  Det  fanns  till  exempel
intervjupersoner som kände att de hade förlorat vänner på grund av att arbetet tagit så mycket
utrymme. Det fanns även en person som inte kunnat närvara då en nära anhörig varit svårt
sjuk. Detta verkar stämma överens med det Kelloway, Teed och Kelley (2008) menar med att
arbetstidens förläggning påverkar möjligheten till  att upprätthålla privata sociala relationer
och att detta är något flera av småföretagarna i studien berörts av. När det gäller arbetstidens
förläggning så berörs intervjupersonerna även i hög grad av det som tas upp i Allvins et al.
(2006)  teori  gällande  flexibilitet  och  fria  arbeten.  Resultatet  visade  att  hälften  av
intervjupersonerna är tillgängliga utanför arbetet och den andra hälften har försökt sätta en
gräns för att kunna ha en fritid. Enligt Allvin et al. (2006) är just egenföretagare en utsatt
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grupp vad  det  gäller  fria  arbeten,  eftersom dessa  förväntas  både  planera,  strukturera  och
ansvara  för  arbetet.  Detta  kan  innebära  en  intellektuell  påfrestning  och  en  störning  av
individens livskvalitet på grund av att gränserna mellan arbete och fritid blir mer flytande och
packas ihop till en helhet. Trots att flera av intervjupersonerna försökt sätta gränser mellan
arbete och privatliv menade alla att företaget alltid finns med i deras tankar. Denna konflikt
mellan arbete och fritid skulle kunna leda till brist på återhämtning för intervjupersonerna som
kan leda till ohälsa och sjukdom (Angelöw, 2002; Allvin et al., 2006). För intervjupersonerna
har denna tillgänglighet dock inte lett till ohälsa i dagsläget, men det orsakar periodvis mycket
stress för flera av dem. 

Att  ha den typ  av tillgänglighet  i  arbetet  som småföretagarna  i  studien har  skulle  utifrån
Siegrists (1996) ansträngning-belönings modell kunna tolkas som en hög ansträngning från
småföretagarens sida. Dels när det gäller inre krav, då intervjupersonerna ställer mycket höga
krav  på  sig  själva  och  sitt  arbete.  Men  också  när  det  gäller  yttre  krav,  att  kunder  och
leverantörer mer eller  mindre förväntar sig att  de ska vara tillgängliga dag som kväll,  sju
dagar i veckan. Enligt Siegrist (1996) teori hade den här typen av ansträngning i arbetet inte
varit hållbar utan en motsvarande belöning som väger upp ansträngningen (tillgängligheten).

6.1.3 Ekonomiska krav
Resultatet visade att kraven på en god ekonomi är en faktor som kan stressa småföretagarna.
Företaget är beroende av att det kommer tillräckligt med kunder och att det exempelvis säljs
tillräckligt med produkter eller tjänster för att ekonomin ska gå runt. Detta stämmer överens
med Bornberger- Dankvardt, Ohlsson & Westerholm (2003) som i sin forskning pekar på att
ekonomisk oro är en vanlig orsak till stress hos just småföretagare. I resultatet framkom det
även  att  ekonomiska  krav  kan  leda  till  en  oro  över  företagets  överlevnad  och
intervjupersonernas "anställning".  Flera intervjupersoner menade att  om företaget  hade för
dålig ekonomi kunde det leda till  nedläggning av företaget och en oro för vad man skulle
kunna arbeta med istället. Oro för karriären och otrygga anställningar är en vanlig orsak till
stress i arbetet (Kelloway, Teed & Kelley, 2008; Siegrist, 1996). Enligt vår tolkning kan detta
kopplas till det som Karasek och Theorell (1990) menar är ett kvantitativt psykologiskt krav
som kan leda till stress. Då menar vi att en ständig oro över att ha tillräckligt med kunder
påverkar lönsamheten i företaget, därmed ekonomin och företagets överlevnad. 

6.1.4 Kontrollbehov
Alla intervjupersonerna ansåg sig själva ha ett såpass stort kontrollbehov att det ibland kunde
leda till stress. Detta verkar stämma in på den typ av individ som Siegrist (1996) benämner
som människor med stort kontrollbehov. Det fanns till exempel de som gärna ville kontrollera
varenda liten detalj i arbetet och helst på alla områden. Det fanns även någon som hade svårt
att anställa personal på grund av svårigheten att hitta ”bra” personal. Detta "kontrollbehov"
var något alla intervjupersonerna menade att de fått eller fortfarande får arbeta med på ett
personligt plan. Det här verkar även stämma överens med det Jacobsen och Thorsvik (2008)
menar kännetecknar en entreprenörorganisation. Det vill säga att det är en liten överskådlig
organisation  med  en stark  grundläggare  som vill  ha  en  stark styrning.  Intervjupersonerna
driver alla små företag, där de har insyn i alla delar och de har en stark vilja och stora behov
av  att  ha  hög  kontroll  över  alla  områden.  I  den  organisationstypen  menar  Jacobsen  och
Thorsvik  (2008)  att  det  ofta  används  direktövervakning  för  att  samordna  arbetet,  vilket
stämmer  bra  överens  med  hur  våra  intervjupersoner  tenderar  att  kontrollera  arbetet  i  sitt
företag. Enligt Mintzbergs (1979 i Jacobsen & Thorsvik, 2008) organisationsteori verkar den
här typen av kontrollbehov alltså vara något som ingår i småföretag.
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Vi uppfattar  det  som att  begreppet  kontroll  ofta  har  en  positiv  klang när  det  kopplas  till
arbetsförhållanden.  Dock  menar  intervjupersonerna  i  studien  att  deras  behov  av  kontroll
ibland kan vara stressande. Allvin et al. (2006) lyfter fram att en hög grad av kontroll i arbetet
inte alltid är positiv, utan att det även kan leda till allvarliga konsekvenser för hälsan om det
inte går att sätta gränser. Även Siegrist (1996) menar att ett stort kontrollbehov kan vara till en
nackdel för individen, om exempelvis de inre kraven är så höga att det innebär mycket höga
kostnader  (hög ansträngning)  för  den enskilde.  Småföretagarna  verkar  enligt  resultatet  stå
inför alla ansvarsområden, är alltid tillgängliga och har den typ av kontroll över företaget som
Jacobsen  och  Thorsvik  (2008)  menar.  Detta  skulle  enligt vår  tolkning  av  Siegrists  teori
innebära  att  intervjupersonerna  kan befinna  sig  i  riskzonen för  att  drabbas  av  ohälsa  om
kontrollbehovet (ansträngningen) blir högre än den upplevda belöningen. Vidare skulle det
även kunna leda till ohälsa enligt Allvin et al. om de inte sätter gränser för sin kontroll. Dock
verkar de flesta av intervjupersonerna vara medvetna om att de inte kan ha total kontroll i alla
lägen och verkar handskas med detta på olika sätt, vilket skulle kunna vara anledningen till att
det i deras fall inte leder till ohälsa.

6.1.5 Brist på kontroll
En faktor som har visat sig orsaka stress för småföretagarna i denna studie är sådant som kan
uppstå i arbetet som de inte har möjlighet att påverka själva. Exempel som lyftes i resultatet
var bland annat om en viktig maskin går sönder eller att personalen blir sjuk när det är mycket
att göra. Wincent & Örtqvist  (2009) menar att det är vanligt att företagare stöter på olika
hinder i arbetet vilket innebär att de ofta står inför att balansera mellan olika möjligheter och
risker för framtiden. Detta kan kännas oöverkomligt för företagarna och kan orsaka stress.
Vidare kan just planeringen av arbetet orsaka stress för småföretagare, då oväntade saker kan
inträffa. Några intervjupersoner menade även att det kan vara stressande när det kommer nya
krav från olika myndigheter, vilket kan innebära förändringar och kostnader för företaget. Att
ständigt hålla sig uppdaterad för rådande regelverk då dessa ofta förändras, samtidigt som
företagaren  har  många  ansvarsområden  leder  enligt  Bornberger-  Dankvardt,  Ohlsson  och
Westerholm (2003) till  att myndighetskontakter  kan orsaka stress för småföretagare.  Detta
verkar även gälla för intervjupersonerna i den här studien.

6.2 Faktorer som kan kompensera stress
Nedan följer en analys av de faktorer som kan motverka stress för småföretagarna.

6.2.1 Kontroll och drivkrafter
I resultatet framkom att kontroll är centralt för samtliga intervjupersoner i den bemärkelsen att
den viktigaste anledningen för att driva eget företag är att de får bestämma över sig själva. Att
vara sin egen chef och att få anställa de medarbetare man vill, att ha kontroll över sitt företag
och sitt arbete, var av stor vikt för de flesta. Att intervjupersonerna får styra över arbetet i det
egna företaget tolkar vi som att de uppfattar att de har en hög uppgiftskontroll, vilken Karasek
och Theorell (1990) redogör för. Intervjupersonerna menar att de till skillnad från när de var
anställda nu kan påverka vad de ska arbeta  med och hur arbetet  ska utföras.  Då de även
upplever att de har ett arbetsinnehåll som är stimulerande borde detta kunna minska risken för
stress på grund av arbetet (Kelloway, Teed & Kelley, 2008). Även Bornberger- Dankvardt,
Ohlsson & Westerholm (2003) menar att många småföretagare väljer att bli egna för att kunna
bli helt självständiga. Hög kontroll i arbetet är också en av de friskfaktorer i arbetet som kan
skydda mot stress enligt Forte (2015). 
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Resultatet pekar även på att en viktig faktor för småföretagarna som gör att de väljer att arbeta
under rådande omständigheter är att de själva valt vad de vill arbeta med. Det vill säga att de
själva har valt bransch, vilken typ av företag de vill driva och att detta betyder mycket för var
och en av dem. Att detta är en viktig faktor stärks av Andersson & Bloms (2010) studie, där
man fann att den viktigaste arbetsrelaterade faktorn till  en god hälsa var att man arbetade
inom det yrke man önskade. När det gäller i vilken ordning arbetsuppgifterna ska ske så har
intervjupersonerna en viss kontroll eftersom de kan planera arbetet i viss utsträckning men
som sagt kan det uppstå oväntade händelser som kan påverka detta. Som nämnts ovan så kan
det  hända  att  något  kan  gå  sönder  eller  att  någon  blir  sjuk,  vilket  kan  innebära  att
intervjupersonerna får lägga om planeringen för arbetet. Detta kan i vissa fall upplevas som
stressande men några av intervjupersonerna uttryckte även att det var utmanande att ha ett
händelserikt arbete.

Intervjupersonerna menade att de genom sitt egna företag kan ge utlopp för sin kreativitet och
att de har möjlighet att skapa något de själva valt. De verkar därmed i hög utsträckning ha den
färdighetskontroll  som Karasek och Theorell  (1990) beskriver. Dessutom innebär företaget
enligt flera av dem att de har möjlighet att förverkliga sina idéer. Även Nuteks rapport (2008)
hävdar att en av de starkaste drivkrafterna bakom att starta eget företag är möjligheten för
människor  att  förverkliga  sina  idéer.  Utifrån  resultatet  tolkar  vi  detta  som  att
färdighetskontroll är en stark drivkraft till att driva eget företag för småföretagarna i den här
studien. 

Flera av intervjupersonerna upplevde att de hade slitit hårt i tidigare arbeten utan att få något
tillbaka,  vilket  enligt  Siegrist  (1996) ansträngning-belöningsmodell  kan  liknas  vid  en hög
ansträngning med låg belöning.  I  vissa fall  hade detta  lett  till  utbrändhet,  vilket  stämmer
överens  med  den  ohälsa  som  är  en  konsekvens  av  obalans  i  modellen.  Detta  menar
intervjupersonerna har varit en viktig drivkraft till att driva eget företag då de nu upplever att
de  arbetar  för  sig  själva  och  får  belöning  för  den  ansträngning  de  utför.  I  det  här fallet
kommer  belöningen inte  ifrån en arbetsgivare utan det  avser exempelvis  stolthet  över  sitt
företag, möjlighet att ta egna beslut, få se resultatet av vad de skapat och att arbetet utförs för
en själv. Vår tolkning är att belöningen för intervjupersonerna upplevs som så stor att den
utan tvekan är värd all ansträngning som arbetet innebär (de faktorer som vi har identifierat
kan orsaka stress). Resultatet visade överlag att stoltheten, glädjen och tillfredställelsen med
att  ha  eget  företag  var  en  viktigare  drivkraft  än  pengar.  Prevent  (2015)  benämner  dessa
faktorer  som  friskhetsfaktorer  i  arbetet.  Att  dessa  faktorer  är  viktiga  anser  vi  stärks  av
Sandbergs (2003) studie som visade att kvinnor tenderade att mäta sin framgång i företaget
kvalitativt  snarare  än  kvantitativt.  Det  vill  säga  att  kvinnor  värdesätter  personlig
tillfredsställelse högre än ekonomisk framgång. 

6.2.2 Stöd
När det gäller  intervjupersonerna har ingen av dem någon chef som kan finnas som stöd.
Några av dem har dock en delägare vilket visade sig vara till en stor fördel när det gäller att ha
någon att diskutera arbetet med men också en avlastning då man inte behöver bära allt ansvar
själv. I dessa fall verkar intervjupersonerna få både det instrumentella och emotionella stöd
som Karasek och Theorell (1990) redogör för. Den här typen av stöd kan enligt författarna
skydda  mot  stress  oavsett  vilken  av  kvadranterna  i  krav-kontroll-stödmodellen  en  individ
befinner  sig  i.  Däremot  finns  det  en  avsaknad  av  den  här  typen  av  stöd  hos  resterande
intervjupersoner. I resultatet framgår dock att detta inte betyder att de helt har brist på stöd,
utan de har istället skapat stödet utanför arbetet,  främst i form av familjen. I stort sett alla
intervjupersoner menade att familjen är ett viktigt stöd antingen som bollplank och/eller som
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stöd i att hjälpa till med barnpassning eller att hjälpa till i arbetet vid sjukdom. Detta anser vi
pekar på att småföretagarna är i stort behov av ett  expressivt socialt kapital, där personer i
omgivningen gör positiva saker för dem man bryr sig om och tycker om (Rønning & Starrin,
2011).

Vissa intervjupersoner lyfte fram ett gott samarbete med de anställda och att det var viktigt att
kunna  arbeta  i  team.  Detta  anser  vi  tyder  på  att  de  inser  betydelsen  av  att  ha  goda
mellanmänskliga relationer i arbetet, vilket forskning annars visat kan orsaka arbetsrelaterad
stress  (Kelloway,  Teed  &  Kelley,  2008).  Resultatet  visar  att  det  endast  var  två
intervjupersoner som deltar i något formellt nätverk. Dessa nätverk tolkar vi kan liknas vid
den  typ  av  formellt  socialt  kapital Rønning  och  Starrin  (2011)  lyfter  fram.  Samma
intervjupersoner hade även varsin kvinnlig mentor som de menar är mycket viktiga för dem
som  stöd  i  arbetet.  Sandbergs  (2003)  forskning  visar  att  det  är  vanligt  för  kvinnliga
småföretagare att delta i någon form av nätverk och att det är vanligt att kvinnliga företagare
väljer att diskutera och ta emot råd ifrån andra kvinnliga företagare. Detta stämde överens
med  två  av  intervjupersonerna  i  vår  studie,  men  inte  riktigt  med  intervjupersonerna  som
grupp. Vidare menar flera intervjupersoner att de samarbetar med andra lokala företag, dels
vad det gäller de egna produkterna eller tjänsterna och dels i syfte att arbeta med välgörenhet i
det lokala samhället. Här anser vi att det  sociala kapital  intervjupersonerna har verkar vara
viktigt  för företaget,  då detta  handlar  om de resurser som finns i  omgivande nätverk och
kommer till nytta då behov uppstår (Rønning & Starrin, 2011). Samtidigt har vi konstaterat att
det sociala kapitalet ser olika ut. Även om småföretagarna i studien kan få stöd på olika sätt är
vår tolkning att stödet är en viktig faktor för att kunna hantera den stress som orsakas av
arbetet. Det verkar främst vara det expressiva sociala kapitalet (i form av familjen) som är
viktigast för dessa intervjupersoner.

6.2.3 Återhämtning 
Studiens  resultat  pekar  på  att  samtliga  intervjupersoner  anser  att  det  är  viktigt  med
återhämtning för att kunna hantera stressen i arbetet och att de valt att återhämta sig på olika
sätt.  Vissa  har  exempelvis  valt  att  sätta  gränser  för  tillgängligheten  genom att  stänga  av
mobilen efter en viss tid eller att inte arbeta på helgerna. Dessa personer menade att de hade
provat att vara tillgängliga i högre utsträckning men att de känt att de inte mådde bra av det.
Hade de inte  satt  dessa gränser hade det kunnat resultera  i  psykisk och fysisk utmattning
(Prevent, 2015; Allvin et al, 2006; Angelöw, 2002).  Allvin et al. (2006) lyfter just kopplingen
mellan ett gränslöst arbete och risker för att bli sjuk på grund av stress. De menar att man
genom att  planera,  strukturera och disciplinera  sitt  arbete  kan hantera problematiken med
flexibla arbeten. Att stänga av mobiltelefonen eller inte svara på mail efter en viss tid är ett
sätt att sätta egna gränser för arbetet. Även Forte (2015) lyfter fram vikten av att ha kontroll
över sin tid för att arbetet inte ska inkräkta på privatlivet. 

Även om inte alla intervjupersoner har satt dessa typer av gränser mellan arbete och privatliv
så ansåg alla att det är viktigt med återhämtning och vissa menar att det kan ske i det dagliga
livet genom exempelvis träning, fritidsintressen eller trädgårdsarbete. Att alla på något sätt
lyfter  vikten  av  återhämtning  tyder  enligt  vår  tolkning  på  att  de  försöker  få  den  typ  av
återhämtning som Angelöw (2002) menar behövs för att kroppen och psyket ska orka med de
påfrestningar de utsätts för. Dock var det ett par av intervjupersonerna som menade att de
gärna hade haft mer tid för återhämtning, men att det är svårt att hitta tid till detta. 
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6.3 Hur småföretagarna sammantaget upplever att de är stressade när stressfaktorer 
och kompenserande faktorer vägts emot varandra.

Vi kan konstatera att intervjupersonerna utsätts för flertalet av de organisatoriska faktorer som
enligt Kelloway, Teed och Kelley (2008) kan orsaka stress i arbetet. Om man enbart väljer att
fokusera på detta kan man anta att samtliga intervjupersoner utsätts för en hög grad av stress i
arbetet vilket riskerar att kunna leda till ohälsa. För intervjupersonerna verkar dessa faktorer
dock inte leda till den typ av negativ stress som Angelöw (2002) menar kan leda till ohälsa
och sjukdom. I resultatet framkom det att ingen av intervjupersonerna anser att de är stressade
på ett sätt som skulle kunna leda till ohälsa. Med hjälp av teorierna som valts som teoretisk
referensram ska vi försöka förklara hur det kommer sig att så är fallet. 

Utifrån Karasek och Theorells (1990) modell tolkar vi det som att småföretagarna hamnar i
den kvadrant som kallas aktiva jobb. Detta eftersom denna typ av arbete ställer höga krav på
individen  samtidigt  som personen har  hög kontroll  över  sitt  arbete,  vilket  resultatet  visar
präglar intervjupersonernas arbetssituation. I denna typ av arbeten har individen möjlighet att
utvecklas, vara kreativ och har möjlighet att använda sina kunskaper och färdigheter. Detta
stämmer även bra överens med den typ av arbetssituation intervjupersonerna verkar ha. Enligt
Karasek och Theorell (1990) tenderar arbeten i den aktiva kvadranten att öka motivationen
samt att dess utmaningar skapar energi som kan leda till effektiv problemlösning, vilket också
passar in på småföretagarnas arbete. Även om intervjupersonerna har flera olika krav på sig i
arbetet förklarar denna modell alltså att de genom sin höga kontroll inte blir stressade, utan att
detta istället kan motivera dem och ge dem energi.

Trots att intervjupersonerna överlag verkar ha en hög kontroll i arbetet i den bemärkelsen som
Karasek & Theorell menar så framkom det i resultatet att kontroll inte nödvändigtvis enbart
har  en  positiv  innebörd.  Hög  kontroll  var  även  en  av  de  faktorer  som  kunde  stressa
intervjupersonerna. Detta skulle kunna ha sin förklaring i att modellen är konstruerad för att
förklara  hur  stress  kan  uppstå  i  arbetet  för  anställda  och inte  för  småföretagare  med  fler
ansvarsområden än en anställd. Vidare kan det bero på att modellen togs fram före den tid
med flexibla och fria arbeten som Allvin et al. (2006) lyfter fram. Dock gör vi tolkningen att
just  samspelet  mellan  krav och kontroll  så  som Karasek och Theorell  menar,  genom vår
studie, visat sig vara viktigt även för småföretagare. Även stöd visade sig vara av stor vikt för
småföretagare. Dock visade det sig att det inte måste vara den typ av socialt stöd som Karasek
och  Theorell  (1990)  lyfter  fram  i  sin  modell,  som  kommer  från  en  arbetsgivare.  För
småföretagare  verkar  istället  familjen  spela  en mycket  stor roll  som stödfunktion och det
sociala kapital som Starrin och Rönning (2011) diskuterar verkar istället vara av stor vikt.
 
Även ansträngning-belöningsmodellen  är utformad för att  förklara hur stress  kan uppstå  i
arbetet för anställda men den verkar vara applicerbar även på småföretagare. Vad vi menar är
att belöningen i detta fall kommer från den egna tillfredställelsen det innebär för individen att
driva eget företag.  Resultatet visar att intervjupersonerna har mycket höga krav på sig själva
(inre krav)  samtidigt  som även arbetet  ställer  höga krav på dem (yttre  krav).  Med denna
tolkning  av  modellen  kan vi  förklara  vad det  är  som kompenserar  de  stressfaktorer  som
identifierats i studien. Den förklarar att de småföretagare som intervjuats, trots en hög mängd
inre  och  yttre  stressfaktorer  (ansträngning),  upplever  att  de  kompenserande  faktorerna
(belöningen) överväger,  vilket leder till  att  de inte  upplever  någon hög grad av ohälsa på
grund  av  stress.  Modeller  kan  även  ge  en  förklaring  för  den  drivkraft  många  av
intervjupersonerna hade för att  starta  eget  företag,  nämligen obalans i  modellen i  tidigare
yrke, vilket för vissa hade lett till sjukdom.
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Flera intervjupersoner lyfte fram att ett stort behov av kontroll över sitt företag kan vara en
orsak till stress, inte enbart något som minskar stress. Detta är även något Allvin et al.(2006)
lyfter som ett problem med flexibla och fria arbeten. Dock verkar småföretagarna genom att
planera och strukturera sitt arbete på sätt som passar dem själva och kunna återhämta sig i en
tillräcklig utsträckning så att det inte leder till ohälsa. Detta är även något Allvin et.al (2006)
menar kan motverka stress. Trots att flera av intervjupersonerna valt att arbeta hemifrån i hög
utsträckning samt svara på mail och telefon sent på kvällarna menade i stort sett alla att de
mer eller mindre och på olika sätt har möjlighet till återhämtning som är tillräcklig för att de
ska orka och vilja fortsätta driva sitt företag. 
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7. Slutsats
___________________________________________________________________________

Nedan besvaras kortfattat undersökningens syfte och resultat. Sedan presenteras den modell 
som studien har resulterat i. Avslutningsvis sker en redogörelse för vad vi anser att uppsatsen
har bidragit med.  
___________________________________________________________________________

7.1 Syfte och resultat
Syftet med studien var att undersöka vilka arbetsrelaterade faktorer som kan orsaka stress hos
kvinnliga  småföretagare  samt  vilka  faktorer  som  kan  tänkas  kompensera  den  eventuella
stressen. Vi ville även undersöka hur småföretagare sammantaget upplever att de är stressade
när stressfaktorer och kompenserande faktorer vägts emot varandra.

Utifrån resultat  och analys  kan vi  dra slutsatsen att  småföretagarna  i  studien upplever  en
mängd av de faktorer som kan orsaka stress i arbetet, vilka lyfts fram av tidigare forskning
och i teoretiska modeller. Trots att intervjupersonerna menar att de "drabbas" av ett flertal av
dessa stressfaktorer  verkar  ingen av dem uppleva det  på ett  sätt  som riskerar  att  leda till
ohälsa. Utifrån intervjuerna framkom flera olika faktorer i arbetet som kan orsaka stress hos
småföretagarna  och  dessa  sammanställdes  i  fem  olika  kategorier:  1)  Krav  från  olika
intressenter innebär att olika typer av krav ställs från flera olika håll. Dessa kan exempelvis
vara från leverantörer,  kunder,  myndigheter  samt  kraven det  innebär  att  vara en offentlig
person och en god arbetsledare. 2) Krav på tillgänglighet innebär i hur hög utsträckning man
är tillgänglig för arbetet,  hur mycket  man arbetar  och när man arbetar.  Även hur man är
tillgänglig för arbetet på “fritiden”. Det innefattar även svårigheten med att kunna vara sjuk,
föräldraledig och att ta semester. 3) Ekonomiska krav berör kraven på en god ekonomi för ett
fungerande företag samt att alltid upprätthålla denna även vid sämre tider. Ekonomin för med
sig en ständig oro över företagets  framtid.  4)  Kontrollbehov  innefattar  att  man vill  ha en
mycket hög kontroll över vad som sker i företaget, på alla områden. Detta kan innebära att
man har svårt att anställa personal, delegera arbetsuppgifter till andra, samt att acceptera hur
anställda utför arbetet. Det kan även innefatta att man har svårt att släppa arbetet i tankarna
även  när  man  är  ledig.  5)  Brist  på  kontroll omfattar  det  som företagaren  inte  själv  kan
kontrollera, som exempelvis nya lagar och regler, om personalen blir sjuk eller om något går
sönder.

Även ett  antal  faktorer  som enligt  vår tolkning kompenserar  den stress som kan uppstå  i
småföretagarnas arbete identifierades och sammanställdes i tre kategorier:  1)  Kontroll och
drivkrafter är i detta sammanhang att personen bestämmer över sig själv, är sin egen chef, styr
över sitt arbete och själv väljer vem som ska anställas. Att känna glädje över sitt arbete, få
vara  kreativ,  skapa  något  och  att  få  förverkliga  sina  idéer  ingår  också  i  denna  kategori.
Möjligheten att få arbeta med något man brinner för och arbeta för sig själv är andra delar i
detta. 2)  Stöd innebär främst det stöd som kommer från den närmaste familjen. Vidare kan
stödet även komma från delägare, nätverk, mentorer och anställda. 3) Återhämtning innefattar
det sätt småföretagarna använder sig av för att vila upp sig och samla nya krafter för att orka
arbete. Det kan exempelvis vara att man sätter tydliga gränser mellan arbete och fritid, träning
eller fritidsintressen.
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Dessa olika "faktorer" existerar mer eller mindre hos alla småföretagarna och samspelar på ett
sätt  som  resulterar  i  att  de  "kompenserande"  faktorerna  för  arbetsrelaterad  stress  verkar
överväga de "orsakande" faktorerna. 

Vidare upptäcktes att vissa av de faktorer som kan orsaka stress i arbetet även verkar kunna
kompensera stress. Exempelvis konstaterades att ett starkt kontrollbehov kan orsaka stress för
småföretagarna, samtidigt som en hög grad av kontroll är det som driver dem att arbeta under
rådande förutsättningar.  Ett annat exempel är att stöd i form av familjen är en faktor som
identifierats kan minska den stress som uppstår i arbetet, samtidigt som ett dåligt samvete för
att  man  tillbringar  för  lite  tid  med  familjen  och  vänner  kan  orsaka  stress  hos  vissa
intervjupersoner. 

Trots  att  vi  har  konstaterat  att  det  finns  kompenserande  faktorer  kan  det  vara  så  att
stressfaktorerna fortsätter  generera stress, samtidigt  som de kompenserande faktorerna kan
dölja stressymptomen. Om så är fallet skulle detta kunna innebära en risk för att den stress
som småföretagarna möter i sitt arbete, döljer sig just nu, men kanske kan få konsekvenser på
längre sikt. Vidare funderar vi även på dynamiken i de olika stressfaktorerna och att dessa kan
förändras av olika anledningar, vilket skulle kunna få konsekvenser för upplevelsen av stress i
arbetet.  Blir  ekonomin  exempelvis  sämre  kan  stressfaktorerna  sammantaget  få  större
betydelse. Är ekonomin i ordning har småföretagarna kontroll och kan istället uppleva den
sammantagna stressen som positiv.

7.2 Balansmodell för småföretagare
Utifrån resultatet  och analysen är vår tolkning att  det behöver finnas en balans mellan de
“orsaksfaktorer”  och  ”kompenserande  faktorer”  för  stress  som  har  identifierats  i
småföretagarnas arbete. Detta för att individerna ifråga ska anse att det är värt att dagligen
utsättas för alla de stressfaktorer de behöver handskas med i arbetet. Nedan följer en modell
som vi själva konstruerat utifrån studiens resultat (se figur 3, nedan). När det gäller strukturen
har vi inspirerats av Siegrists (1996) ansträngning-belöningsmodell och innehållet är anpassat
efter småföretagares arbetsvillkor.

Enkelt  förklarat  kan  modellen  ses  som  en  våg,  där  den  vänstra  sidan  består  av  de
orsaksfaktorer  till  stress  som  identifierats  i  resultatet.  På  höger  sida  placeras  de
kompenserande  faktorerna  som framkom  i  undersökningen.  Modellen  på  bilden  visar  en
jämvikt utifrån småföretagarens perspektiv vilket är en hälsosam balans. Om det hade varit så
att orsaksfaktorerna vägde tyngre än de kompenserande faktorerna blir det istället en obalans i
modellen som kan leda till  att  stressen blir  för stor,  vilket  i  sin tur skulle kunna leda till
ohälsa.  Det  skulle  därför  vara  önskvärt  för  en  småföretagare  att  försöka  se  till  att
orsaksfaktorerna inte väger tyngre än de kompenserande faktorerna. En förutsättning för att
klara av den påfrestning (orsaksfaktorer) det innebär att driva ett företag är att individen sätter
gränser utifrån sina egna behov för att tillgodose kroppen och psyket den återhämtning de
behöver.  Detta  kan  till  exempel  ske  genom  att  minska  på  tillgängligheten  eller  att  ha
fritidsintressen. En annan förutsättning för att nå balans i modellen är att individen har stöd i
någon/några former.  Detta kan återfås via familj,  delägare,  nätverk, mentorer,  vänner eller
anställda. Huvudsaken är att det finns någon att bolla tankar, idéer och situationer som dyker
upp med. Drivkraft och kontroll är också viktiga faktorer som undersökningen visade vara
grundläggande för att driva ett företag. Detta på grund av att individerna har möjlighet att vara
kreativa, styra över sig själva, förverkliga sina idéer samt att känna frihet och stolthet.
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Figur 3. Balansmodell för småföretagare, Maria Holmén och Linda Eliasson, 2015. 

”Orsaksfaktorerna” kan i vissa fall upplevas som en positiv stress, exempelvis då man som
småföretagare  är  igång,  löser  problem  och  uppnår  mål  genom  sina  aktiviteter.  De
”kompenserande faktorerna”  balanseras  inte  enbart  mot ”orsaksfaktorerna”  utan  kan även
omvandla dessa delvis till en positiv stress. Detta sker särskilt genom kontroll och drivkrafter,
exempelvis genom att småföretagaren lär sig hantera sin kontroll och sätta gränser för vad
som är rimligt att kontrollera. Det sker i viss mån även genom stöd,  exempelvis genom att
stärka småföretagaren i sin roll och att denne kan få tips och idéer om hur olika krav i arbetet
ska  hanteras.  Återhämtning däremot  är  mer  tydligt  kompensatorisk.  Pilen  i  modellen
representerar detta samspel. Exakt i vilken grad respektive faktor behövs, i vilken ordning de
olika faktorerna behöver prioriteras, eller exakt hur de olika faktorerna på de olika sidorna
samspelar,  kan vi dock inte svara på utifrån vår studie. För detta skulle det krävas vidare
forskning på området. Vi vill ändå hävda att faktorerna i sig och balansen mellan dessa är
viktiga för att förstå vad som kan orsaka och kompensera stress för småföretagare, samt för att
få förståelse för varför och i vilken utsträckning de är stressade på grund av arbetet. 

7.3 Vad har studien bidragit med?
Studien har fokuserat på och identifierat en rad faktorer i arbetet som kan leda till stress för
kvinnliga småföretagare i arbetet. Samtidigt har studien även bidragit med att ringa in faktorer
som verkar kompensera denna stress. Dessutom har vi uppmärksammat hur villkoren ser ut
för småföretagare när det gäller möjligheten att kunna stanna hemma vid sjukdom. Eftersom
vi  i  samtal  med  Försäkringskassan  blev  informerade  om att  småföretagare  har  90  dagars
karens innan de kan få sjukersättning, kan vi vara benägna att hålla med om att förutsättningar
och regler för småföretagare och sjukdom kan behöva ses över. Vi har även uppmärksammat
vilken typ av stöd småföretagare kan behöva i sitt arbete. Vi har samtidigt kunnat konstatera
att deltagarna i studien inte verkar ligga i riskzonen för att drabbas av ohälsa på grund av
arbetsrelaterad  stress,  trots  en  stor  mängd stressfaktorer  i  arbetet,  som en anställd  utifrån
teorin  borde  ha  problem  med.  Detta  har  resulterat  i  en  teoretisk  balansmodell  för
småföretagare. Kanske skulle denna modell kunna vara användbar i syfte att undersöka och
analysera i  vilken utsträckning andra småföretagare riskerar att  drabbas av stress i  arbetet
samt som förebyggande upplysningsinformation för de som funderar på att starta eget företag.
Modellen  skulle  möjligtvis  även  kunna  användas  som  ett  hjälpmedel  i  de  fall  där
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småföretagare har drabbats av ohälsa på grund av stress, för att kunna analysera vad det är
som brister och vad som bör åtgärdas.

8. Diskussion 
___________________________________________________________________________

I sista kapitlet diskuteras vilken betydelse den valda metoden kan ha haft för studiens resultat.
Därefter följer en diskussion av teorier som använts i uppsatsen. Avslutningsvis ges förslag
på vidare forskning på området.
___________________________________________________________________________

8.1 Metodens betydelse för resultatet 
Det kan ha påverkat studiens resultat att det var svårt att få tillgång till småföretagare som
ställde  upp på intervju.   Att  det  var  flera  som tackade  nej  till  att  ställa  upp på grund av
tidsbrist, skulle kunna innebära att vi missat att få med personer som är stressade i en högre
utsträckning än de personer som ställde upp i studien. Detta kan även innebära att vi missat att
få  fram viktiga  faktorer  som kan orsaka  stress  i  småföretagares  arbete.  Det  kan även ha
påverkat resultatet att samtliga av intervjupersonerna i urvalet är över 30 år och att de flesta
har barn. Som nämnts ovan var det även så att många av de intervjuade tidigare haft arbeten
där de arbetat som om de vore egna men tröttnat på att ge av sin kraft till andra. Några av dem
hade även drabbats  av  ohälsa tidigare  i  arbetslivet.  Detta  skulle  kunna innebära  att  deras
drivkraft är ett resultat av lång arbetslivserfarenhet. Om det hade varit en större spridning med
exempelvis yngre småföretagare kunde det kanske blivit ett annat resultat. 

Undersökningen avgränsning att  endast  undersöka kvinnliga småföretagare  kan också haft
inverkan på resultatet.  Det empiriska materialet  hade kunnat bli annorlunda om vi valt att
inkludera  manliga  småföretagare.  Dock  finns  det  inte  mycket  i  studien  eller  i  tidigare
forskning som använts, som pekar på att  det finns olika stressfaktorer eller  kompenserade
faktorer i arbetet för manliga respektive kvinnliga småföretagare. Det som tyder på skillnader
är att kvinnor sjukskrivs på grund av psykisk ohälsa i högre utsträckning än män överlag,
oavsett arbete (Försäkringskassan, 2014), att kvinnor oftast utför obetalt arbete i hemmet i
högre utsträckning (SCB, 2011), samt att kvinnliga chefer upplever stress i arbetet i högre
utsträckning än män (Previa, 2012). 

Vårt hermeneutiska förhållningssätt kan innebära att den förförståelse och de tolkningar som
vi i rollen som forskande studenter gjort, har styrt och påverkat uppsatsen. Vi försökte hela
tiden förhålla oss till  detta och diskuterade under processens gång våra tolkningar,  hur vi
tolkat saker och varför. Vidare kan det ha påverkat resultatet att intervjupersonerna spelades
in eftersom de då kan känna sig hämmade (Denscombe,  2009).   Dock var det ingen som
verkade känna sig obekväm med detta när de tillfrågades. Som tidigare nämnts så nåddes en
viss mättnad under intervjuerna,  vilket ledde till  att  vi  kunde formulera och identifiera de
stressande och kompenserande faktorerna, samt att ingen av intervjupersonerna ansåg att de är
stressade  på  ett  ohälsosamt  sätt  på  grund av  arbetet.  Vad  det  gäller  generaliserbarhet  av
resultatet är detta svårt att göra då vi endast intervjuade åtta personer. Dock var detta inte
heller vårt syfte eftersom vi strävade efter att få en bred variation i vårt urval och en bred
kunskap på området.  Det faktum att  en hel del av resultatet  stämde överens med tidigare
forskning samt att vi uppnådde en viss mättnad, pekar ändå på att vi lyckats få en god inblick i
småföretagares stressfaktorer. I efterhand har faktorerna även testats på familj och vänner som
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bedriver småföretag (både män och kvinnor) och dessa personer kände igen sig och höll med
om samtliga faktorer. Detta anser vi ökar träffsäkerheten.  

8.2 Teoriernas betydelse för resultat och analys
Vi är väl medvetna om att de valda teorierna har påverkat och styrt uppsatsens resultat, analys
och slutsatser. Att valda teorier är utformade för att förklara hur stress kan uppstå i arbetet för
anställda kan också ha påverkat studien, dock verkar dessa teorier även vara relevanta för att
kunna förklara stress i arbetet för småföretagare. Krav, kontroll och stöd konstaterades vara
viktiga faktorer för stress i arbetet även för intervjupersonerna i den här studien, om än ibland
på ett annat sätt än så som Karasek och Theorell (1990) menade. Exempelvis gällande att stöd
och kontroll kan vara både en stress- och en kompenserande faktor. Vidare visade det sig att
de  typer  av  stöd  som småföretagarna  har  i  arbetet  förklaras  bättre  med  det  Starrin  och
Rønnings (2011)  beskriver som socialt kapital, än det som Karasek och Teorell menar med
socialt  stöd. Siegrist  (1996) förklaringsmodell  anser vi också kunde hjälpa till  att  förklara
resultatet, särskilt gällande varför deltagarna i studien inte är stressade på grund av arbetet.
Dock med vissa omtolkningar av modellen. Även att de belöningar individen får inte kommer
från en arbetsgivare, utan enligt vår tolkning, från den egna tillfredsställelsen av att driva eget
företag. Att komplettera med Allvins et al. (2006) teori om flexibla och fria arbeten anser vi är
relevant i syfte att få förståelse för hur människor kan påverkas av att arbeta "utan gränser"
och hur detta kan hanteras. Allvins et al. (2006) teori om flexibilitet genom förtroende och fria
arbeten utmanar Karasek och Theorells (1990) modell, eftersom den ifrågasätter huruvida det
faktiskt är hälsosamt med den höga kontroll som människorna står inför i dagens samhälle.
Detta  kan  eventuellt  förklaras  med  att  krav-kontroll-stöd  modellen  konstruerats  innan
informationsteknologin nått sin höjd. Således behövdes Allvin et al. (2006) för att komplettera
de ovanstående förklaringsmodellerna eftersom den beskriver det gränslösa arbetet som en
risk för stress, vilket intervjupersonerna i allra högsta grad berörs av. 

Vi  uppfattade  även  att  det  finns  en  avsaknad  av  en  hänsyn  till  vilken  livsfas  en  person
befinner sig i och hur detta kan påverka hur individer upplever stress i arbetet. En sådan teori
som komplement  hade kanske kunnat förklara eventuella  skillnader  mellan upplevelsen av
stress hos personer som har små barn och de som har vuxna barn eller inga barn alls. Eller
skillnaden mellan äldre och yngre småföretagare. Det kanske inte hade blivit någon skillnad
om vi tagit hänsyn till denna aspekt eller så hade det kunnat bidra med viktiga förklaringar för
de faktorer som orsakar stress i arbetet och faktorer som kan kompensera stress. När det gäller
i  vilken  utsträckning småföretagare  är  stressade i  arbetet,  skulle  kanske även detta  kunna
påverkas av vilken fas i livet en person befinner sig i.

8.3 Förslag till vidare forskning
I syfte att utveckla vår modell för småföretagare och stress hade det varit intressant att forska
vidare kring de orsaksfaktorer  samt  kompenserande faktorer  för stress som småföretagare
upplever i arbetet. Då menar vi att undersöka hur dessa faktorer kan påverka varandra samt
hur samspelet  mellan faktorerna fungerar. Dels mellan de två olika sidorna på vågen men
även inom orsaksfaktorer respektive kompenserande faktorer. 

Vidare anser vi att det hade varit relevant att genomföra en likadan studie som den här på 
manliga småföretagare för att undersöka faktorerna som orsakar och kompenserar stress i 
arbetet. Dels för att testa vår modell men även i syfte att se om resultaten skulle skilja sig 
mellan män och kvinnor. Det hade även varit intressant att undersöka i vilken utsträckning 
manliga småföretagare ser kombinationen av arbetet och privatlivet som en faktor som kan 
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orsaka stress. Skulle det inte finnas några skillnader anser vi att det hade varit intressant att 
undersöka varför upplevelsen av stress i arbetet inte skiljer sig mellan män och kvinnor som 
är småföretagare, när det ofta skiljer sig på andra områden i arbetslivet.  
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Bilaga 
INTERVJUGUIDE

Bakgrund
Vad arbetar du med? (ex.produkter, tjänster)
Hur länge har du haft ditt företag?
Är du ensam ägare?
Hur många anställda har du?
Vilka ansvarsområden ingår i din roll?
Hur ser en typisk arbetsdag ut för dig?
Vad har du för tidigare arbetslivserfarenheter? Utbildning?
Vad var det som drev dig till att starta eget?
Vad är det bästa med att driva eget företag?

Antal hemmavarande barn? Ålder?
Kunde du vara föräldraledig? Hur upplevde du detta?
Om du har en partner/sambo, arbetar denne som egenföretagare eller anställd eller annat?

Arbetsvillkor
Vilka är de viktigaste förutsättningarna för att ditt företag ska fungera så bra som möjligt?
Anser du själv att du har de förutsättningarna i ditt företag?
På vilket sätt påverkas ditt företag av marknaden/omvärlden?
Har du mycket kundkontakt i ditt arbete och hur upplever du det?
Vad har du för arbetstider? Hur många timmar arbetar du i snitt per dag? Hur många 
arbetsdagar har du i snitt per vecka?
Var utför du ditt arbete? (Hemma?)
Hur upplever du dina anställningsvillkor? Ex. om man jämför med en anställd arbetstagare.
Hur upplever du att ha rollen både som chef och anställd?
Påverkar ditt arbete ditt privatliv på något sätt? Hur?
Vad oroar du dig för i arbetet? 
Vad är nackdelarna med att driva eget företag?
Upplever du att det råder samma villkor for manliga och kvinnliga småföretagare?

Kontroll (Arbetstakt, arbetsinnehåll)
Upplever du att du kan kontrollera innehållet i ditt arbete?
Upplever du att du kan styra över när arbetsuppgifterna ska utföras?
Kan du styra över hur arbetsuppgifterna ska utföras?
Upplever du att du kan delegera ut arbetsuppgifter? Varför? Varför inte?
Hur upplever du att den kontroll du har fungerar?
Vad ser du för möjligheter och hinder med den kontroll du har?

Krav
Vilka förväntningar och krav finns på dig i din roll som företagare? (Vad förväntar sig 
anställda/kunder/myndigheter av dig?)
Känner du att du kan leva upp till de förväntningar som ställs på dig?
Vilka krav har du på dig själv? Känner du att du lever upp till dessa?
Upplever du att du kan leva upp till de krav som ställs på dig utanför arbetet? Ex. familj och 
vänner.



Stress
Kan du beskriva några situationer som stressar dig i arbetet?
Hur ofta uppstår dessa situationer?
Hur hanterar du dessa situationer?
Finns det något som skulle kunna minska stressen?
Upplever du att du påverkas personligen av stress i arbetet? Hur i så fall?

Stöd och relationer
Känner du att det finns någon du kan vända dig till när du behöver råd i svåra situationer i 
arbetat?
Samverkar du på något sätt med andra företag? Nätverk?
Vad gör du om du blir sjuk? Finns det någon som kan ersätta dig?
Händer det att du känner dig ensam i ditt arbete?
Hur tror du att din familj upplever att du driver ett eget företag?
Hur skulle du beskriva dig själv som ledare/chef?

Återhämtning
Hur förlägger du din semester? Har du möjlighet att påverka det?
Tänker du mycket på arbetet när du är ledig? Hur upplever du det?
Hur ser tillgängligheten ut på din fritid? (kunder, försäljare, anställda)
Hur gör du för att koppla av när du är ledig?
Upplever du att du får tillräckligt med tid för återhämtning?
Hur sätter du dina egna gränser mellan arbetsliv och privatliv?

Övrigt
Är det något du skulle vilja tillägga?
Är det okej om vi hör av oss om det är något komplettera med?
Mailadress?

Tack för din medverkan!
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