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1. Inledning  

 

Vad är lycka och hur blir man lycklig? Trots att Sverige är tio i topp på listan över                  

världens lyckligaste länder pratar vi sällan om lycka och vad som gör oss lyckliga.              1

Lycka blir kanske för stort eller för personligt att prata om, trots att det kanske är vad                 

som gör oss lyckliga som beskriver bäst vilka vi faktiskt är.  

 

Denna studie undersöker företagares upplevelser av och föreställningar om lycka med           

hjälp av intervjuer som metod. En företagares verksamhet är ett mindre solsystem där             

företagaren ansvarar för både nederlag och framgång, tillväxt och konkurs. Att separera            

denna värld för lyckoforskning fungerar dels som en naturlig avgränsning och dels som             

ett verkligt stöd för informanterna att utgå ifrån vid personliga frågor. Trots att företag              

och det övriga livet ofta är tätt sammanlänkade och att gränsen mellan jobb och fritid är                

mindre tydlig är utgångspunkten i företagsroller en möjlighet för informanterna att           

själva välja vad de vill dela. Företagarna i min uppsats verkar inom området för              

kulturella och kreativa näringar, ett fält där råvaran består av kulturskapande och            

kreativa processer.  

 

Kulturella och kreativa näringar består av företag med kulturskapande eller kreativa           

processer som sin affärsidé eller som sin råvara. Det finns också företag som bygger              

vidare på andras skapande, exempelvis genom distribution och handel eller genom           

utveckling av digitala tjänster med kulturellt innehåll.  2

 

Företagarna som medverkar i uppsatsen är alla personer som verkar inom kulturella            

och kreativa näringar, inom kläder, journalistik och hälsa. Det är fält som kräver att              

utvecklingen styrs av företagarna själva och att den kreativa processen är central i             

företaget. Ett annat skäl till att välja företagare som avgränsning till studien handlar om              

ett personligt intresse av företagandet som odlats under min utbildning inom           

1 Må bra, Här är man lyckligast i världen - vår grannar toppar listan, 
https://www.mabra.com/har-ar-man-lyckligast-i-varlden-vara-grannar-toppar-listan/, 2018-05-15. 
2 Tillväxtverket, Kulturella och kreativa näringar, 
https://tillvaxtverket.se/statistik/kulturella-och-kreativa-naringar.html, 2018-05-02. 
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kulturentreprenörskap. De flesta diskussioner och lärande om företagande har         

mestadels handlat om de praktiska och administrativa sidorna, fördelar och nackdelar           

med olika metoder och strategier. Sällan har den känslomässiga sidan dykt upp i             

kurslitteraturen, vad ett företag kan innebära personligen för en företagare och det            

känslomässiga konflikter som kan dyka upp längs vägen. Begreppet lycklig företagare är            

också en reaktion på dagens fixering på ekonomi och framgång, hur man ska lyckas              

snarare än bli lycklig.  

 

Att kombinera lycka och företagsamhet var också ett beslut som växte fram efter läsning              

av lyckoforskaren Filip Fors avhandling om lycka och välmående. Fors studie bygger på             

att studera individers lycka och välbefinnande kopplat till hälsa, fritid, socioekonomi,           

sociala relationer, personlighetsdrag, värderingar och samhällsfaktorer. Inspirationen       3

från Fors i kombination med min utbildning resulterade i en nyfikenhet att undersöka             

lyckan hos egenföretagare. Jag vill addera ett känslomässigt perspektiv till forskning om            

företagande som beskriver vad en företagare kan uppleva och föreställa sig angående            

lycka i deras företag, vad är lycka för dem och hur blir de lyckliga? 

1.2 Syfte och frågeställningar 

1.2.1 Syfte 

Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer undersöka egenföretagares           

upplevelser av och föreställningar om ett lyckligt företagande. 

1.2.2 Frågeställningar 

- Hur upplever företagarna lycka? 

- Vad har företagarna för idéer kring lycka i förhållande till sin roll som             

företagare? 

- Hur skiljer föreställningar om och upplevelser av det lyckliga företagandet sig åt            

mellan företagarna? 

3 Filip Fors, Lycklig?: sju studier om välbefinnandets och livstillfredsställelsens bestämningsfaktorer, 
Sociologiska institutionen (Umeå Universitet, 2012), 9. 
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1.3 Metod  

 

Studien är en kvalitativ forskning som gjorts med hjälp av intervjuer som metod.             

Studien har gjorts i två etapper där första fasen utgjorts av fyra kortare intervjuer som               

fungerat som förstudie och som resulterat i tre fördjupande intervjuer baserat på            

information från förstudien. Valet att använda intervju som metod beror på ett            

personligt intresse av att träffa nya personer och på möjligheten att få en inblick i hur de                 

tänker och känner. Som rättssociologen Karin Widerberg (1949-2017) skriver; “om man           

vill få fram människors förståelser av ämnet väljer man intervjuformen”. Målet med            4

intervjuerna var att få tillgång till informanternas uppfattning och föreställningar kring           

deras företagande och sedan bygga vidare på det teman som föreföll intressanta och             

relevanta av mig som forskare.  

1.3.1 Avgränsningar och urval av respondenter  

I studien är alla respondenter personer som startat eget företag och som arbetar som              

sin egen arbetsgivare. Urvalet av respondenter i studien är avgränsat runt en            

organisation som arbetar med egenföretagare och startups. Detta ger också en garanti            

för att respondenterna är företagare och i dagsläget bedriver aktuell verksamhet och            

faktiskt har startat ett företag. Det resulterar i att alla respondenter kan möta ämnet              

utifrån en aktuell position som företagare, oavsett de varierande antal arbetstimmar de            

lägger ner i företaget. Totalt skickades nio förfrågningar ut, där könsfördelningen           

mellan kvinnor och män låg runt 50 procent. Av nio förfrågningar svarade fyra personer              

att det ville delta i studien, alla fyra kvinnor. Anledningen till könsfördelningen i studien              

kan bero på min roll som kvinna i kontakten med företagen men det kan mer troligen                

bero på slumpen. Att alla företagare är kvinnor kan påverka forskningen i den mån att               

en eventuell jämförelse mellan upplevelsen av att vara kvinna och företagare och att             

vara man och företagare blir utesluten. Likaså de eventuella skillnader som kan uppstå             

mellan mig som kvinna och exempelvis en man. Dock kan inte en tydlig skillnad av kön                

göras eftersom jag inte diskuterat påverkan av kön eller frågat mina informanter vad de              

4 Karin Widerberg Kvalitativ forskning i praktiken (Lund, 2002), 17. 
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har för kön. Eftersom kön inte är centralt i studien har jag utgått från informanternas               

visuella kön men är medveten om att inte köna informanterna i intervjuerna.  

1.3.2 Insamlingsmetoder  

Som tidigare nämnt har studien formats av förstudien vars innehåll styrt temat för det              

längre intervjuerna. Då materialet av förstudien styrt utformningen av de längre           

intervjuerna har tre respondenter av fyra använts för de längre intervjuerna, något som             

tydligt kommuniceras vid den första kontakten, några skulle få förfrågningar om längre            

intervjuer. Ramen för kvalitativa intervjuer innehåller ett utrymme för det personliga           

mötet som uppstår mellan intervjuare och respondent. På grund av det kunde jag inte              5

förutse vilken typ av information som skulle bli användbar vid det fördjupade            

intervjuerna, vissa skulle berätta mycket och andra mindre. Valet att använda en            

förstudie och sedan fördjupande intervjuer liknar Widerbergs sätt att strukturera upp           

och genomföra en kvantitativ forskningsstudie. Trots skillnader i tid och kvantitet           6

använder jag samma modell och tankesätt kring uppbyggandet av min metod.           

Förstudien är arbetet som resulterat i vinklingen på uppsatsens tema, mindre intervjuer            

som pågick mellan tio till femton minuter. Trots att förhoppningen var att få alla frågor               

besvarade var jag medveten om hur samtalet kan förändras under tiden och öppna upp              

för en situation där några av frågorna skulle bli inaktuella eller för personliga. Strategin              

var att få informantens perspektiv på alla frågor mer än direkta svar. Förstudien             

utspelade sig på ett ställe som passade informanten; i ett cafe, en informants studio och               

i nära anslutning till informanternas arbetsplats. Eftersom det var relativt kort i tid och              

det skulle verka enkelt att delta i studien bestämdes varje plats individuellt med ett              

påtänkt förslag från min sida om informanten inte hade önskemål. I början av varje              

samtal presenterade jag kortfattat syftet med intervjun med reservation för att inte            

styra informanten för mycket. Informanten fick också godkänna inspelning av samtalet           

samt information om sin anonymitet i studien.  

 

De fördjupade intervjuernas tema är lycka och välbefinnande kopplat till rollen som            

företagare utifrån materialet från förstudien. Tre av fyra informanter kontaktades för en            

5 Widerberg (2002), 16. 
6 Ibid., 102. 
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längre intervju, och samtliga sa ja till att genomföra en andra intervju. Samtliga platser              

för intervjun bestämdes individuellt med reservation för deras arbete, en intervju tog            

plats i en informants studio och två andra i en caféyta nära de andra informanternas               

arbetsplats. Jag bjöd på kaffe för att skapa en trevlig stund och för att signalera min                

uppskattning för att informanterna tog sig tiden att delta i studien. Innan intervjun             

började informerades informanten om hur intervjun skulle gå till och vilka typer av             

frågor som skulle komma, samt informantens anonymisering och fråga om inspelning.           

Eftersom jag inte var säker på att transkribera materialet efteråt valde jag att inte              

erbjuda informanterna korrekturläsning. 

1.3.3 Transkribering och bearbetning  

Under både förstudien och det djupgående intervjuerna används samma metoder,          

ljudupptagning och kortare anteckningar fördes under samtalen för att sedan          

kompletteras med en reflektion efter intervjutillfället. Efter förstudien transkriberades         

samtalet och en sammanfattning och frågeställningar skrevs ner direkt efteråt för           

maximalt minne av mötet. När allt material efter förstudien var klart valdes tre             

personer ut för fördjupade intervjuer. Under de fördjupande intervjuerna fördes          

sporadiska anteckningar utifrån intervjuguiden och efteråt transkriberades       

ljudupptagningen och intressanta stycken fetmarkerades och kommenterades. Valet av         

transkribering på hela ljudupptagningen gjordes för att skapa en översikt för att sedan             

kunna analysera utifrån teori.  

1.3.4 Etik och rollen som forskare  

Eftersom informanterna i studien har valts ut på grund av yrkesrollen som företagare är              

respektive företagsverksamheter influenser som fyller en funktion i berättelsen.         

Eftersom informanternas verksamhet är en utgångspunkt för deras känslor och de           

tankar jag valt att belysa för studien finns en funktion i att i viss mån beskriva vilken typ                  

av verksamhet de bedriver. Forskningsrådet beskriver hur rollen som forskare bland           

annat handlar om avvägningen mellan kvalitativ god forskning och att samtidigt skydda            

informanter som deltar i forskningen. Trots att individskyddskravet innebär att          
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behandla informanternas information med respekt innebär det att etiska avvägningar          

som kan skapa obetydlig skada inte får hindra fortskridningen av forskningsarbetet.   7

 

En snarlik forskningsprocess och val av ämne har gjorts av den forne studenten på              

kulturentreprenörskapsprogrammet Petra Eriksson. I studien Entreprenöriella kvinnor       

på den norrländska landsbygden används muntliga intervjuer för att undersöka hur           

informanterna uppfattar sitt företagande på landsbygden. Erikssons val att inkludera          

namn och information om företagen motiveras med en utelämning av material av            

personlig karaktär, något som skiljer den emot denna studie. Denna studies tema är             8

lycka, ett relativt personligt tema som förutsätter ett mer personligt berättande. Därför            

har jag valt att inte presentera personnamn och företagsnamn, samt att jag bytt ut vissa               

detaljer för att skydda informanterna.  

 

Valet av lycka som perspektiv växte fram ur materialet men också efter läsningen av              

lyckoforskaren Filip Fors avhandling Lycklig?: Sju studier om välbefinnandets och          

livstillfredsställelsens bestämningsfaktorer. Min uppfattning om ämnet lycka kan ha         9

påverkats av Fors avhandling, men också av min generella uppfattning om lycka som             

också kan ha påverkat utformningen av mina frågor. Trots att det är informanternas             

definition av ämnet som presenteras har jag som intervjuare och forskare en stor makt              

att ta fram information som jag bedömer relevant. En process som innebär att             

definitionen av lycka framtas både genom interformanternas berättelser och av de           

frågor och följdfrågor som ställs. Aspekter som kroppsspråk, mimik, tonläge och           

stämning är några faktorer som resulterat i att jag valt att ställa en följdfråga eller att                

hoppa över frågor jag ansett vara för känsliga i stunden.  

 

7 Vetenskapsrådet, God forskning,https://publikationer.vr.se/produkt/god-forskningssed/2018-02-14, 
13. 
8 Petra Eriksson, Entreprenöriella kvinnor på den norrländska landsbygden, examensarbete, 
http://umu.diva-portal.org/smash/get/diva2:816985/FULLTEXT01, 2017-02-14. 
9 Fors (2012), 15. 
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1.4 Definition 

1.4.1 Företagare 

Vad är en företagare? En enkel definition är att en företagare är en person som arbetar i                 

en näringsverksamhet som hen har väsentligt inflytande över. Valet att använda           10

företagare som begrepp är för att språkligt underlätta flytet i uppsatsen, istället för att              

använda ordet egenföretagare. Som komplement till lyckoteorierna används också teori          

om entreprenörskap, ett beslut som baseras på den korrelation som kan dras mellan en              

företagare och en entreprenör. Den förenklade definitionen av en entreprenör är att det             

är en driftig och innovativ person som startar nya verksamheter. Definitionen av            11

företagare och entreprenörer är relativt lika, men skiljer sig på några punkter. Ett             

exempel är att en entreprenör inte måste starta ett företag för att kalla sig entreprenör               

medan en företagare definieras av att ha startat, ärvt eller driver ett företag.  

1.5 Tema 

 

För att analysera företagarnas upplevelser och föreställningar om lycka måste jag först            

presentera historisk och nutida forskning om entreprenörskap och lycka. Detta har           

gjorts för att läsaren ska kunna följa med i materialet och förstå i vilken kontext               

analysen presenteras.  

1.5.1 Entreprenörskapsforskning 

Personer som startar och driver företag har alltid funnits i Sverige, men i uppbyggandet              

av industrisamhället 1900 fick entreprenören rollen som uppfinnare och genom          

tekniska lösningar byggdes ett nytt Sverige. Förutom tekniska innovationer och          

inhemska lösningar adderade tiden också en grund för en stark företags- och            

entreprenörskapsanda. Förutom entreprenörens roll i det svenska samhället har         

10 Småföretagarnas A-kassa, Företagare, https://www.smakassa.se/ersattning/arbetslos/foretagare/, 
2018-04-11. 
11Nationalencyklopedin, Entreprenör, 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/entrepren%C3%B6r, 2018-05-02.  
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innovationerna också resulterat i en stark internationell position, samtidigt som          

förutsättningarna för företagande ständigt förändras. Samhället är dock i stort behov av            

såväl mindre som större företag för att skapa förutsättningar för det nya            

entreprenörskapet i en värld som blir mindre och mindre förutsägbar på marknaden.  12

 

Entreprenörskap som forskningsfält har inte alltid betraktas som självklart, och          

fortfarande råder delade meningar. Som en reaktion på uttalandet från management           

skribenten Peter Drucker, att entreprenörskap varken är vetenskap eller konst utan           

endast praktik, började entreprenörskapsforskaren Bengt Johannisson intressera sig för         

ämnet. Johannisson beskriver bland annat problematiken med begreppet, och hänvisar          

till att ordet kan kopplas till byggnadsentreprenör eller begravningsentreprenör. Det          13

intressanta med Johannissons uttalande, som skrevs 2005, är hur associationerna          

förändrats och att problematiken med den oklara definitionen fortsatt att öka. I Sverige             

idag finns det ca 1,2 miljoner företag, 97 procent av dem är företag med mindre än tio                 

eller inga anställda. Vid analys av statistiken över antal företag och antal företagare             14

blir det snabbt uppenbart att svenska företagare i snitt driver, inte bara ett men två               

företag samtidigt. Dessutom drivs 75 procent av alla företag i Sverige enbart av             

företagarna själva, det vill säga, utan anställda.   15

1.5.2 Lyckoforskning  

Historiskt har lyckoforskningen länge verkat inom olika vetenskapsfält med olika syften           

kopplade till mätning av lycka och välbefinnande. En av det första att vetenskapligt             

försöka mäta lycka var nationalekonomen Francis Ysidro Edgeworth (1845- 1926), som           

genom en så kallad hedonometer skulle mäta känslor av välbefinnande och därmed            

också illabefinnande. Hedenometern kom dock i praktiken att istället mäta människors           

val istället för välbefinnande, med antagandet att människor ofta väljer det som är mer              

positivt än negativt. Intresset för att samla information om människors välbefinnande           

och lycka var dock svalt fram tills 1920 då fröet till dagens empiriska lyckoforskning              

12 Hans Landström, Entreprenörskapets rötter, 3., [omarb.] uppl., Studentlitteratur (Lund, 2005), 11. 
13 Bengt Johannisson, Entreprenörskapets väsen, Studentlitteratur (Lund, 2005), 27. 
14 Tillväxtverket, Basfakta om företag, 
https://tillvaxtverket.se/statistik/foretagande/basfakta-om-foretag.html, 2018-05-02. 
15 Ekonomifakta, Många företag men få företagare, 
https://www.ekonomifakta.se/Artiklar/2011/Januari/Manga-foretag-men-fa-foretagare/, 2018-03-27. 
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odlades av en grupp amerikanska psykiatriker och socialarbetare. Intresset centrerades          

kring vilka faktorer som utgjorde ett lyckligt äktenskap med metoden att informanterna            

genom ett självskattningshäfte själva skulle bedöma nöjdheten i sitt äktenskap. Studien           

resulterade i ett index som sedan användes för att mäta äktenskaplig framgång. Runt             

1930- och 1940-talet började forskare inom både utbildningspsykologi och         

personlighetspsykologi att fatta intresse för personers övergripande tillfredsställelse.  16

 

Den första nationella mätningen av människors lycka gjordes i USA 1948 under namnet             

Tension Study, där deltagare genom tre grader av svarsalternativ fick svara på hur             

lyckliga, mindre lyckliga och inte lyckliga det var. Flera andra mer ambitiösa försök till              

att mäta lycka och tillfredsställelse följde, där bland annat psykologen Norman           

Bradburn som skapade självskattningsinstrumentet “Bradburn Affect Scale”. Syftet var         

att mäta människors affektiva välbefinnande. Under 2000-talet ökade intresset för          

lyckoforskning, och de har blivit populärt att studera inom empiriska vetenskaper.           

Trots att mätinstrument fortfarande används och fyller en funktion domineras fältet av            

självskattningsmetoder. Genom systematiskt upplagda studier har psykologiska,       

sociologiska och ekonomiska genombrott inom lyckoforskning gjorts på hur olika          

faktorer hänger ihop med människors upplevelse av livstillfredsställelse. Exempel på          

dessa genombrott är att bland annat att Skandinavien upplevs ha en av det lyckligaste              

folkgrupperna. Lycka är också ett ämne som trendar inom populärkulturen genom allt            

från självhjälpsböcker till tv-program. Likaså finns också ett politiskt intresse av           

mätningen av lycka hos befolkningen i utformningen av politiska reformer. Indexet som            

använd för att mäter länders lycka kan ge en bild av vad välfärden borde satsa på och                 

vad som fungerar idag.   17

16 Fors (2012), 3. 
17 Ibid., 3. 
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1.6 Teoretiska utgångspunkter 

 

För att analysera mitt material har jag valt entreprenörskapsteori och lyckoteori för att             

analysera rollen som företagare i relation till lycka. Valet att inkludera           

entreprenörskapsteori baseras på den speciella rollen som företagare har och som kan            

påverka hur informanterna betraktar sin lycka. 

1.6.1 Entreprenörskapsteori 

Forskningen om entreprenören kan kopplas till tre huvudteorier om vad en           

entreprenör är; som en funktion på marknaden, som individ eller som en process.             

Entreprenören som en funktion på marknaden relateras till nationalekonomin som          

sedan 1700-1800 intresserat sig för funktionen. Nationalekonomernas syn på         

entreprenören handlar om funktionen på marknaden, i form av bland annat innovatör            

och kapitalist. Den gemensamma nämnaren kretsar kring det risktagande som          

definierar entreprenören. Nationalekonomen Joseph Schumpeters (1883-1950) syn på        

entreprenören som mönsterbrytare och innovatör hade stor påverkan på den fortsatta           

forskningen. Entreprenören som en individ härleds till utbredningen av         18

beteendevetenskap efter andra världskriget och psykologin fick en stor plats i           

entreprenörskapsforskningen. Frågeställningen handlade om varför vissa startar       

företag och andra inte, en fråga som besvarades med att vissa individer hade andra              

fördelaktiga egenskaper för företagande och andra inte. Avgränsningen ledde till          

ytterligare en fråga, vem är då entreprenören, en fråga som resulterade i forskning om              

personliga egenskaper kopplade till rollen som entreprenör. Några exempel på roller är            

entreprenören som hjälte, ledare och innovatör. Dock kunde inte specifika egenskaper           

skapa en mall för entreprenören, och än i dag finns inga vetenskapligt fastställda             

egenskaper som är gemensamt för alla entreprenörer.   19

18 Landström (2005), 17.  
19 Ibid., 17. 
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Entreprenören som process kom som reaktion på den beteendevetenskapliga         

forskningen. Professor i entreprenörskap, William Gartner, var en tidig företrädare som           

ifrågasatte entreprenören som individ och förespråkade entreprenören som process.         

Gartner ifrågasatte frågeställningen; vem är entreprenören, och föreslog istället         

entreprenören som en process. Teorin om processer är uppdelad i två huvudgrenar;            

etablering av nya affärsmöjligheter och utvecklingen av nya affärsmöjligheter.         

Etablering som en process menar Gartner handlar om en livscykel som innefattar            

initiering av av företag till etablering av företag. Teorin om utvecklingen av nya företag              

har framförallt växt fram genom professorn i etik, entreprenörskap och strategi;           

Sankaran Venkataraman och entreprenörskapforskaren Scott Shane. Venkataraman och        

Shanes frågeställningar handlar om hur faktorer runt entreprenören påverkar         

definitionen och hur dessa faktorer som ekonomi, resurser, framtid och omgivning           

påverkar marknaden idag och i framtiden.   20

1.6.2 Lyckoteori  

För att analysera egenföretagarnas upplevelser av ett lyckligt företagande används          

också två centrala teorier från lyckoforskningen. Inom området finns en uppsjö av            

definitioner av lycka, valet att använda två breda teorier handlar om motivationen som             

Fors gör i sin avhandling, att genom att använda två breda teorier kan man få ut mer av                  

forskningen än om man väljer smalare begrepp. De två teorierna om definitionen av             21

lycka som används är den affektiva lyckoteorin och lycka som livstillfredsställelse. 

 

Den affektiva lyckoteorin är en av det största och mest välanvända teorierna inom             

akademiska filosofin och även i vissa delar av samhällskunskapen. Ordet affektivt är            

synonymt med ordet känslor, och affektiv lycka handlar om hur bra eller dåligt             

personen i fråga känner sig, hur hög eller låg den övergripande känslan av             

välbefinnande är. Att använda den affektiva synen på lycka innebär också att använda             

ordet olycka som motpol. Teorin utgår nämligen ifrån en biopolär skala där individens             

affektiva välbefinnande kan tolkas in antingen genom ett intensivt välbefinnande eller           

20 Landström (2005), 19. 
21 Fors (2012), 14. 
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intensivt illabefinnande, se modell på sida 14. Problemet är dock att definitionen inte             22

inkluderar den kognitiva och utvärderande aspekten av lycka, eftersom det affektiva           

välbefinnandet tolkas genom hur bra eller dåligt individen mår i stunden. Hur individen             

tolkar sitt liv och därmed också lycka är en aspekt som inte inkluderas i den affektiva                

lyckoteorin.  

Figur 1. Russels beskrivning av den mänskliga sinnesstämningen. Konstruktion efter          

modell I Lycklig?: sju studier om välbefinnandets och livstillfredsställelsens         

bestämningsfaktorer av Filip Fors.  23

 

Grunden till det affektiva välbefinnandet som en definition av lycka härstammar från            

filosofen Jeremy Bentham (1748- 1832). Benthams hedoniska lyckoteori utgår från          24

att individen vid varje ögonblick upplever antingen negativa, positiva eller neutrala           

känslor. En modernare tolkning på den bipolära skalan har gjorts av Russell som vars              

tankar om att alla medvetna ögonblick präglas av en viss valens, synonymt med             

uppfattning, liknar Benthams diskussion om den hedoniska tonen. Individen upplever          25

alltid olika grader av valenser, något som kan liknas med temperaturen gällande kallt             

22 Ibid., 13. 
23 Fors (2012), 17.  
24 Nationalencyklopedin, “Hedonism är teorin om att sökande efter njutning och undvikande av lidande är 
människans enda drivkraft eller motivation” 
https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/hedonism, 2018-05-15. 
25 Fors (2012), 17. 
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eller varmt. Den horisontella axeln på modellen fångar valensen av känslorna, graderna            

mellan glad och ledsen. Den vertikala axeln fångar i sin tur den upplevda graden av               

aktiverad valens.   26

 

Ett konkurrerande synsätt på definitionen av lycka är synen på lycka som en             

tillfredsställelse med livet snarare än en separat känsla av välbefinnande.          

Livstillfredsställelseteorin beskriver ett perspektiv av lycka i utgångspunkten att det är           

våra tankar kring livet snarare än våra känslor i stunden som utgör vår lycka. Teorin är                

centralt använd av empiriska lyckoforskare och majoriteten av studier inom          

lyckoforskning har använt livstillfredsställelse som definition av lycka. En generell          

definition av lycka som livstillfredsställelse är att vara nöjd med livet i största             

allmänhet. I likhet med det affektiva välbefinnandet delar teorin den bipolära skalan            

med missnöje och lycka som motpoler. Maxskalan på välbefinnande kan innebära att            

individen känner maximal nöjdhet kring livet och maxskalan på illabefinnandet innebär           

en missnöjdhet med livet.   27

 

Skillnaden mellan teorierna är att definitionen av lycka som livstillfredsställelse handlar           

om individens preferenser medan det affektiva välbefinnandet utgår från en universal           

mall. Livstillfredsställelse som lycka tar hänsyn till vad individen värdesätter i sitt liv,             

värden som med stor sannolikhet varierar beroende på vad man själv tycker gör en              

lycklig. Dessa värden ändras från person till person och därför är denna teori mer              

liberal i sin utformning än det affektiva välbefinnandet som bara räknar in faktorer som              

lycka om det får individen att må bra. En individ kan uppfatta att hen är nöjd med sitt liv                   

trots att hen konstant inte är lycklig eller mår bra. Tillfredställelseteorin om lycka är              

modernare än den affektiva lyckoteorin, kanske för att den utvecklats som ett svar på              

det antal problem som den affektiva lyckodefinitionen länge brottats med.   28

26 Fors (2012), 17.  
27 Ibid., 20. 
28 Ibid., 20. 
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1.7 Disposition 

 

Uppsatsen är strukturerad på följande vis: först presenteras en kortare beskrivning av            

företagarna och efter det materialet från företagarna som är uppdelad i tre kategorier;             

arbetsuppgifter, nätverk och arbetstider. Nästa kapitel är en analys av materialet som            

avslutas med ett resultat, som följs av en resultatdiskussion och en diskussion som ger              

förslag till vidare forskning inom ämnet. Studien avslutas med en sammanfattning och            

en käll - och litteraturlista.   
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2. Presentation av företagarna 

 

Studien baseras på tre intervjuer med företagare som alla startat egna företag men             

befinner sig i olika branscher. Informanterna är kvinnor och i åldrarna 30 till 40. För att                

få en sådan tydlig bild som möjligt av företagarna som deltagit i studien presenteras              

kort information om det tre informanterna innan diskussion och analys. Alla företagare            

har fiktiva namn och vissa detaljer har bytts ut för att skydda informanternas identitet. 

2.1.1 Bea 

Bea är utbildad journalist och har haft sitt företag i ca ett år. Hon startade företaget                

2016 som en reaktion på den ovissa arbetssituationen som journalist och har gett sig              

själv två år att arbeta med företaget innan hon gör något annat. Bea jobbar ca 20                

procent med sitt företag i månaden och resten på ett annat arbete.   29

2.1.2 Anneli 

Anneli driver sitt företag med inriktning kläder och livsstil tillsammans med en            

affärspartner. Hon har haft sitt företag sedan 2015 och driver idag det på heltid. Anneli               

beskriver att hon startade företaget för att få uttrycka sin kreativa sida samtidigt som              

hon vantrivdes på sitt förra nio till fem jobb och den livsstil det innebar.   30

2.1.3 Helena 

Helena driver ett företag med inriktning yoga sedan några år tillbaka. Idag jobbar             

Helena med företaget ca 15 procent i månaden och arbetar 100 procent på en fast               

anställning. Företaget växte ur att Helena såg en brist på marknaden kombinerat med             

att hon beskriver sig själv som en kreativ person som vill göra saker på sitt sätt. När                 

Helena startade företaget drev hon det på 50 procent, men idag beskriver hon att lust               

och inspiration styr antal timmar hon lägger ner på verksamheten.   31

 

29 Intervjuanteckningar, Bea (Umeå 2018). 
30 Intervjuanteckningar, Anneli (Umeå 2018). 
31 Intervjuanteckningar, Helena (Umeå 2018). 

 
17   



 

3. Material från företagarna 

 

Under analys av empirin valdes tre huvudteman ut som alla informanter berörde under             

intervjuerna; arbetsuppgifter, nätverk och arbetstid. 

 

3.1.1 Arbetsuppgifter 

 

Det var tråkigt för att jag hade bara en arbetsuppgift, nu spelar ju ingen roll vad det var, men                   

det var en väldigt specifik arbetsuppgift på ett stort företag. Och på stora företag har man ju                 

väldigt riktade arbetsuppgifter och jag kände att jag hade så mycket kunskaper, och fick typ               

bara använda en procent av den kunskapen på jobbet.   32

 

Så börjar intervjun med Anneli när jag frågar henne om hennes förra jobb. Hon              

beskriver hur bristen på användning av kunskaper resulterade i tristess när hon utförde             

en och samma arbetsuppgift. På frågan vad Anneli upplevde när hon hade tråkigt på sitt               

förra arbete svarar hon att hon kände ett slöseri med tid i förhållande till hur länge man                 

ska vara på jorden. Hon beskriver en ambition att göra det bästa av livet innan det är                 

slut.  När samma fråga ställs till Bea svarar hon på liknande sätt.  33

 

Det är en hel del skillnad på att göra saker från början än att komma till en arbetsplats och få                    

höra; gör det här och sedan publiceras det på ett sätt att jag inte har makten över det. Där                   

försvinner jag, där är jag en i mängden men nu är det min produkt, oavsett vart den nu                  

publiceras.  34

 

Behovet att få färdigställa en vara från idestadiet till färdig produkt delas av Bea och               

Anneli, och har fungerat som en morot i att starta eget företag. Anledningarna till att               

lämna en fast anställning för en osäkrare tillvaro är dock olika för informanterna, och              

32 Intervjuanteckningar, Anneli (Umeå 2018). 
33 Ibid. 
34 Intervjuanteckningar, Bea (Umeå 2018). 
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alla utgår från olika bakgrunder och drivkrafter. Helena beskriver hur hon startade sitt             

företag.   35

 

Till och börja med handlade det nog mycket om att jag såg att det inte fanns det jag erbjuder                   

på marknaden på det sättet jag erbjuder. Och jag är lite idédriven och vill göra saker på mitt                  

sätt *skratt i samförstånd* och så är det en otrolig belöning att hitta på någonting,               

marknadsföra det, ta kontakter, genomföra det och dessutom få bra feedback och känna att              

det blev bra, så det är lite egotrip att ha eget företag.  36

 

Behovet att få göra arbetet på sitt egna vis är något som stämmer överens med Bea och                 

Annelis beskrivning av vad de saknade på sin arbetsplats och som slutligen ledde dem              

till att starta företag. På andra sidan myntet av att ha möjligheten att göra arbetet på sitt                 

egna vis finns ansvaret att som egenföretagare sköta allt i en verksamhet. Ansvaret             

beskrivs av Helena som en osäker föreställning i början av uppstartandet av företaget.  

 

Ah, jag tror att det är så för att när jag startade mitt företag hade ja mycket förväntningar och                   

diffusa förväntningar för vad man ska göra när man är företagare. Eh jag tror att det där                 

oklarheten var stressande för mig. 

 

På vilket sätt? 

Jag visste inte vad som förväntades.   37

 

Kontrasten från anställningen med chefer och arbetskamrater inkluderar en form av           

icke-förväntning för Helena. Ansvaret för hela arbetsprocessen inklusive administration,         

bokföring och ekonomi är faktorer som informanterna är eniga om är osäkra uppgifter             

som innebär stress i kombination med önskan att inte göra fel. Bea beskriver hur hon               

förhåller sig till de ekonomiska delarna i företaget.  

 

Mh.. Jag tänker att det är viktigt att jag förstår alla bitarna i företaget, ekonomi exempelvis är                 

viktigt att jag förstår deklarationen och att jag gör det på rätt sätt. Dock insåg jag snabbt att                  

jag är dålig på det här, får lite energi av det här, nervös, rädd och blir allt fel. Och om jag                     

35 Intervjuanteckningar, Helena (Umeå 2018). 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
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överväger det här mot en summa pengar är det bättre att jag tar hjälp. Jag kan välja bort                  

många bitar, det flesta bitar är dock roliga. Gör jag alla bitar får det effekt på det kreativa.   38

 

Bea beskriver resonemanget kring att leja bort delar av ansvaret för det ekonomiska             

eftersom det påverkar det kreativa arbetet som i förlängningen påverkar hennes           

ekonomiska situation. Att kunna förstå sambandet mellan två arbetsuppgifter i företaget           

är något som Anneli understryker när jag frågar hur det skiljer sig mellan att ha tråkigt                

på hennes förra arbetsplats och att ha tråkigt idag på hennes företag. 

 

Ja, det finns en stor skillnad, om jag gör en tråkig sak nu så vet jag att det är för mitt eget                      

bästa, och när man är anställd och gör en tråkig uppgift så är det ju inget jag gynnas av. Så…                    

Eh nej det är inte samma tråkighet.  39

 

Anneli beskriver likt Bea hur förståelsen för en tråkig eller svår uppgift på företaget är               

något som behövs för att fortsätta driva verksamheten. Vikten av att förstå varför man              

gör en viss uppgift och hur den uppgiften i slutändan kommer gynna företaget och              

fortsätta med det kreativa arbetet. 

3.1.2 Nätverk  

Studiens informanter är egenföretagare som startat och driver företaget ensamma med           

undantaget för Annelie som driver med en partner. Eftersom personerna arbetar           40

delvis eller majoriteten av tiden själva har respektive informant skapat ett nätverk som             

är viktigt för företagets fortsatta utveckling. Hand i hand med att skapa sitt egna nätverk               

finns också möjligheten att utesluta personer man upplever att man inte gynnas av.  

 

Och när det gäller annat som andra entreprenörer, samarbetspartners, man väljer ju bort det              

som man inte gynnas av. Man väljer ju bort ganska fort och kan snabbt avgöra om det är en                   

person man vill fortsätta jobba med. Magkänslan har alltid rätt, tips *skratt*.  41

 

38 Intervjuanteckningar, Bea (Umeå 2018). 
39 Intervjuanteckningar, Anneli (Umeå 2018). 
40 Ibid. 
41 Ibid. 
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Anneli beskriver hur rollen som egenföretagare innebär möjligheten att kunna välja bort            

folk, något som inte är möjligt vid en fast anställning med andra arbetskamrater. Hon              

beskriver att hon litar på magkänslan vid samarbete med människor, vilket innebär att             

Anneli har möjligheten att välja bort eller addera folk till nätverket utifrån hur hon              

uppfattar personkemin med nya människor. Skillnaden från Bea och Helena är att            42

Anneli driver företaget med en till person, något som Anneli uttrycker som positivt men              

med reservation för återhämtning.  

 

Jo men vi jobbar separat också, och det är superviktigt att vi gör våra egna saker också för att                   

orka fortsätta. För också när de är väldigt kul, när man har sina highs, exempelvis när man                 

står på mässor och där är det väldigt intensivt och man ska vara på tårna och vara alert,                  

förberedelser och efterarbete. Då är det väldigt intensivt, men sedan behöver man vara ifrån              

varandra ett tag för att komma i kapp med annat arbeta och skildra tankarna på annat håll.  43

 

Anneli beskriver hur en primär faktor för att orka fortsätta arbeta tillsammans är att              

göra separata projekt utanför samarbetet efter perioder av intensivt arbetande          

tillsammans. Liknande tankar om balans och återhämtning beskrivs av Bea.  

 

Det har hjälpt mig i och med att jag kan bestämma över min egen tid. Om jag har en dålig dag                     

då jag inte vill träffa folk och bara vara hemma och jobba och dricka varm choklad så kan jag                   

det.  44

 

Bea är inte beroende av ständigt umgänge för hennes företags utveckling och kan             

reglera socialiseringen beroende på hur hon känner sig. En annan typ av reglering av              

människor beskrivs av Helena. 

 

Jag som alla andra människor behöver en typ av stimulans, omge mig av människor som               

också kan tänka visionärt och utanför sin egen box. Men jag umgås ju inte bara med sådana                 

människor *skratt* jag behöver ju en mix, jag behöver känna att det finns olika sammanhang,               

basal trygghet.   45

 

42 Intervjuanteckningar, Anneli (Umeå 2018). 
43 Ibid. 
44 Intervjuanteckningar, Bea (Umeå 2018). 
45 Intervjuanteckningar, Helena (Umeå 2018). 
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3.1.3 Arbetstid 

Att vara egenföretagare innebär som nämnts att dels styra över socialiseringen och            

verksamheten, men också över regleringen av arbetstiderna. Bea beskriver hur hon           

räds av begreppet lycklig entreprenör eftersom hon finner en problematik med att            

definiera sig med sitt yrke. 

 

Oj, vilket begrepp. Oj det ligger mycket i det känner jag. Min hjärna säger direkt att man ska                  

vara framgångsrik vilket man naturligtvis inte behöver vara. Jag tycker att jag är lycklig som               

person och att vara företagare är något som jag bara.. gör. Jag tror jag blir lyckligare av att                  

vara företagare. Jag tycker att det är väldigt läskigt att definiera sig som sin yrkesroll, det är                 

därför jag inte kan säga att jag är en lycklig företagare.  46

 

Bea vill inte definiera sig som företagare och kan därmed inte definiera sig som lycklig               

företagare, trots att livsstilen med företaget gör henne lyckligare. För att ytterligare            

förstå varför Bea inte vill definiera sig som företagare beskriver hon närmare ett             

exempel som handlar om arbetstider. 

 

Därför att jag tycker att vi är så mycket mer än det vi jobbar som, därför är jag också rädd att                     

gå in för mycket i jobbet. Eh jag har ett behov av att kunna stänga av, jag är ingen som svarar                     

i telefon klockan tio på kvällen, varför ska jag sitta och jobba då? Och jag tycker det är farligt                   

att definieras med sitt arbete för en dag kanske jag inte jobbar som de här.  47

 

Bea berättar hur den upplevda förväntan att vara tillgänglig på dygnets alla timmar             

skapar frustration hos henne. Att ha fria tyglar gällande arbetstiderna i ett företag             

beskrivs även av Helena som i motsats till Bea berättar om hur hon ständigt arbetar i                

huvudet oavsett dygnets timmar. 

 

Ja och nej, det tror jag ligger i min personlighet också att hjärnan är påkopplad så att den vill                   

hitta optimering vägar hela tiden och hitta bättre, jag ska inte säga snabbare vägar för det                

gör jag inte skratt, men lite bättre och lite finare paketerat, lite mumsigare för mottagaren.               

46 Intervjuanteckningar, Bea (Umeå 2018). 
47 Ibid. 

 
22   



 

Men nöjd som företagare, det ligger som i naturen att man vill utveckla det hela tiden känns                 

det som, så är det för mig i alla fall.  48

 

Helena tror att det sitter i hennes personlighet att hon vill hitta lösningar och komma               

framåt med företaget, något hon tror ligger i naturen som företagare. Samma            

tankegångar har Anneli som liknar Helenas sätt att resonera kring entreprenörens           

natur.  

 

Men nöjd.. man blir väl aldrig nöjd på det sättet att nu kan jag slappna av, nej. Men de är väl                     

typiskt entreprenör att man vet att man kan göra saker bättre hela tiden. 100 procent nöjd är                 

man nog aldrig, det finns nog alltid förbättringsmöjligheter.   49

 

Anneli resonerar också kring hur det hade känts att ha ett vanligt arbete. 

 

Rent känslomässigt tror jag att att jag skulle må bra av att ha en vanligt jobb, med lön och                   

semester, nog tänker man på det att det skulle vara skönt att få komma hem och känna sig                  

nöjd och inte behöva tänka så mycket. Man jobbar liksom hela tiden i huvudet.  50

 

I likhet med Helena tar Anneli upp samma faktor gällande processeringen av företaget i              

huvudet, men Anneli tar också upp hur hon tror att hennes känslomässiga hälsa skulle              

gynnas av att ha ett vanligt arbete. Den ständiga tankeprocessen får ett negativt             

perspektiv eftersom Anneli uttrycker en önskan om att få stänga av och inte tänka så               

mycket. På frågan om Helena är en lycklig företagare får jag ett snabbt svar. 

 

Skulle du säga att du är en lycklig företagare? 

Ja! 

 

Varför då? 

Hmm.. jag tycker jag har hittat en balans mellan ta uppdrag som jag tycker är roliga och som                  

också ger inkomst. Mhh.. De gånger som man har gjort det för att man tror att man måste                  

eller för att nu måste jag få in pengarna för att det inte varit så hållbart istället för att känna                    

vad roligt och oj jag får betalt också!   51

48 Intervjuanteckningar, Helena (Umeå 2018). 
49 Intervjuanteckningar, Anneli (Umeå 2018). 
50 Ibid. 
51 Intervjuanteckningar, Helena (Umeå 2018). 
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4. Analys av materialet 

 

Analysmodellen bygger på informanternas uppgifter om det tre teman som utgör           

kapitel två. I detta kapitel analyseras informanternas uppfattningar och upplevelser          

mot lycko- och entreprenörskapsteori.  

 

4.1.1 Arbetsuppgifterna 

Bea och Anneli uttrycker båda ett missnöje med sina respektive tidigare           

arbetsplatser där de inte fick färdigställa arbetet från idé till klar produkt. De är              

också en anledning till att det båda valde att starta företag, att få äga makten över                

produkten från start till mål. Anneli beskriver en frustration kopplat till att inte få              

använda hela kreativiteten men också en frustration kopplad till livet och döden,            

känslan av att slösa bort tiden. Beskrivningen av Annelis upplevelser av negativitet            

vid det förra arbetet kan kopplas till den affektiva lyckoteorins beskrivning av            

valenser. Den negativa låga aktiveringen av valensen Anneli kände vid förra           52

arbetet skiljer sig från den valens hon känner i sitt nya företag, trots att              

arbetsuppgifterna i viss mån kan likna varandra. Anneli beskriver hur hon trots            

negativ låg aktivering angående vissa delar av hennes företag, exempelvis att göra            

bokföring, ändå förstår varför hon gör det och hur det i slutändan kommer att gynna               

henne. Detta liknar teorin om livstillfredsställelse, trots en negativ låg aktivering           

förstår hon att det är en positiv faktor som i slutändan gör henne nöjd med livet                

eftersom hon kan fortsätta med företaget. Beas resonemang kring negativa          53

upplevelser av företagande liknar Annelis, dock har hon medvetet valt bort de delar             

som gör henne nervös och ångestfull. Hon upplever negativa låga aktiveringar av            

valenser kopplat till ekonomin, och på grund av det betalar hon en person att göra               

jobbet åt henne. Hon beskriver hur hjälpen med ekonomin resulterar i större            54

kreativitet eftersom hon slipper ödsla energi på något hon inte tycker om. Trots att              

52 Filip Fors (2012), 17. 
53 Ibid., 20. 
54 Ibid., 17. 

 
24   



 

samma negativa valenser sker hos både Anneli och Bea reagerar de olika. Beas             

livstillfredsställelse blir högre av att hon lejer bort arbetet medan Annelis blir högre             

av att göra det själv.   55

 

Helena startade företaget för att hon såg en brist på marknaden och för att hon hade                

lust att arbeta på sina egna premisser. Hon beskriver också hur uppstarten av             

företaget innebar stress eftersom hon inte visste vad som förväntades av henne, i             

kontrast till en fast anställning. Stressen kommer från de nya premisserna av att             

driva företag, detta som en konsekvens av beslutet att jobba på sitt egna sätt. En               

negativ valens att inte få göra som hon vill resulterar i en annan valens av att inte                 

veta vad som förväntas. Trots att Helena ville arbeta på egna premisser blev den nya               

arbetssituationen utan någon som övervakade arbetet, en källa till negativa          

valenser.  56

4.1.2 Nätverk  

Företagarnas beskrivningar av nätverket handlar primärt om friheten att välja dels           

vilka som ska ingå i nätverket men också hur ofta de vill socialisera med personerna               

i nätverket. Utifrån lyckoteorierna kan Helenas upplevelse av nätverk kopplas till           

livstillfredsställelseteorin. Hon beskriver balansen mellan att dels vilja ha         57

inspirerande och utmanande personer i nätverket, lika väl som trygga och           

okrävande personer i andra sammanhang. Helenas sätt att betrakta nätverket          

inkluderar likväl arbetsmässiga personer och familj och vänner. Hennes         

livstillfredsställelse blir större av kombinationen av nära relationer och         

affärsmässigt folk, en personlig reglering av värden som resulterar i högre känsla av             

lycka. Annelis beskrivning av nätverk handlar om att hon kan reglera nätverket            58

utifrån magkänslan och därmed kan välja vilka hon känner sig lustfylld att jobba             

med. Beroende på upplevda valenser vid varje individuellt möte avgör aktiveringen           

av hög eller låg energi om Anneli vill fortsätta samarbetet.   59

55 Filip Fors (2012), 20. 
56 Ibid.,17. 
57 Ibid., 20. 
58 Ibid., 20. 
59 Ibid., 17.  
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Informanternas berättelser om nätverk handlar också om makten att välja när           

informanterna vill träffa nätverket. För Bea är det viktigt att kunna välja när hon ska               

träffa folk, och hon har ett behov att ibland kunna arbeta hemifrån utan att              

socialisera. Liknande tendenser på återhämtning eller kraftsamling beskriver Anneli         

som också, efter intensiva perioder med sin affärspartner, arbetar ensam med           

separata projekt. Trots att båda trivs med att socialisera sig ibland är vetenskapen             

om ensam återhämtning något som dels höjer deras valenser när de får vara             

ensamma, men också genom vetenskapen om att det finns ett alternativ. De vet att              

om de känner sig låga och inte vill träffa människor så behöver de inte göra det, ett                 

synsätt som höjer deras uppfattning om deras liv och därmed också           

livstillfredsställelse.   60

4.1.3 Arbetstid 

Föreställningar om entreprenören är något som Bea, Anneli och Helena gör extra            

tydliga vid diskussionen om hur de förhåller sig till hur mycket tid och energi de               

lägger ner på företaget. Entreprenörskapsforskning har ännu inte visat på särskilda           

drag som skiljer en entreprenör mot en icke- entreprenör. Trots det uppger alla             61

tre informanter tydliga föreställningar och till och med egenskaper som företagare           

har. Helena beskriver hur hon ständigt arbetar i tankarna hur hon ska förbättra och              

förändra sitt företag. Hon tror att hon aldrig kommer bli riktigt nöjd, något som hon               

anser vara typiskt för en företagare och hennes egen personlighet. Anneli beskriver            

också hur hon aldrig är riktigt nöjd, något hon också tror är typiskt för en               

entreprenör, att hela tiden sträva efter att bli bättre. Både Anneli och Helena säger              

att de är lyckliga företagare med motivationen att de har funnit balans och frihet att               

arbeta som de vill. Trots övervägande positiva valenser upplever de inte total            

tillfredsställelse angående företaget i stort. Anneli säger själv att hon tror att hon             62

skulle må bättre av att vara anställd och kunna ta semester och ha fast lön eftersom                

hon konstant arbetar i huvudet. Samtidigt beskriver hon att företaget gör henne            

60 Fors (2012), 17. 
61 Landström (2005) 17. 
62 Fors (2012), 17 & 20. 
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lyckligare. Annelis upplevda valenser är höga samtidigt som hennes         

livstillfredsställelse ibland är låg när hon blir orolig över lön eller semester.   63

 

Bea som inte vill definiera sig som företagare i första hand medger att val av yrke                

gör henne lyckligare trots att hon inte är bekväm med vissa av normerna inom              

företagsvärlden. Ett exempel är att hon känner att det finns förväntningar på henne             

att som företagare arbeta sent och vara anträffbar. Beas valenser av att vara             

företagare är enligt henne högre än när hon var anställd och hon blir lyckligare av               

möjligheten att jobba hemifrån om hon vill. Men trots att hon inte jobbar sent är det                

ändå en källa till negativ valens, föreställningen om att hon kanske borde göra det.              64

Föreställningen om företagaren kopplat till hennes lycka resulterar i en negativ           

valens och på sikt en låg livstillfredsställelse, trots att hon gör det som borde göra               

henne lycklig. Att inte definiera sig som företagare i första hand är kanske Beas              65

sätt att känna sig mer hemma inom företagsvärlden och att känna sig tillåtande att              

skapa egna rutiner och arbetssätt. Beas tankesätt stämmer bättre överens med           

teorin om entreprenören som en process snarare än en individ. Istället för att Bea              

betraktar sig utifrån normativa egenskaper hos en företagare fokuserar hon hellre           

på hur hon som process skapat och driver sitt företag.   66

 

 

 

  

63 Fors (2012), 17 & 20. 
64 Ibid., 17.  
65 Ibid., 17 & 20. 
66 Landström (2005), 19. 
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5. Resultat 

 

Här kopplas analysens resultat till studiens frågeställningar:  

 

Hur upplever företagarna lycka? 

Studien visar på bland annat två faktorer som höjer företagarnas förutsättningar för            

lycka; kontroll och frihet. Upplevelsen av att känna sig fri och ha kontroll över sitt liv                

resulterar i högre känsla av lycka, möjligheten för företagarna att arbeta hemifrån, välja             

arbetskamrater och ha kontroll över hela arbetsprocessen. Företagarna upplever lycka          

som att kunna arbeta på sitt egna vis, trots att själva arbetssituationen ibland innebär              

negativa aspekter som exempelvis bokföring eller ekonomi. 

 

Vad har företagarna för idéer kring lycka i förhållande till sin roll som företagare? 

Alla företagare har känt sig/ känner sig lyckliga i deras företagande, dock är begreppet              

lycklig företagare något som en del företagare känner sig kluvna till och inte vill              

definiera sig som. Att koppla lycka till sitt yrke är inte lika självklart som att säga att                 

man är en lycklig person, trots att företagarna i viss mån utgör hela företaget. Rollen               

som företagare är inte helt oproblematiskt, trots att definitionen beskriver en person            

som startar och driver företag. Föreställningar om vad en företagare är resulterar            

antingen i motstånd att exempelvis inte jobba sent, eller i en förklaring till att arbeta               

mycket.  

 

Hur skiljer föreställningar om och upplevelser av det lyckliga företagandet sig åt mellan             

företagarna? 

Studien visar på att företagare tar olika sorters beslut för att öka förutsättningar för              

lycka, det som ger drivkraft hos en företagare resulterar i ångest hos en annan. Trots att                

företagarna har ungefär samma föreställningar av ett lyckligt företagande agerar de           

olika för att ta sig dit. Det som avgör hur företagarna kommer reagera i företaget beror                

på hur de fungerar som personer. Lycka i företaget är därför starkt sammankopplat till              

livet utanför företaget, och påverkar lyckan även utanför arbetstiderna.   
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6. Avslutande diskussion 

6.1.1 Resultatdiskussion 

Studiens resultat visar på att förutsättningarna för att företagarna ska bli lyckliga/            

lyckligare är känsla av frihet och kontroll. Det innebär att plats, arbetstider, nätverk och              

ambitioner växlar beroende på vem som är företagare. Trots att konceptet innebär att             

arbeta på sitt egna vis verkar det finnas en hel del föreställningar, bland annat om att en                 

företagare ska arbeta mycket och ständig vara tillgängliga, något som för informanterna            

resulterat i två olika ställningstaganden. Bea vill bland annat av detta skäl inte kalla sig               

för företagare, medan Anneli och Helena ser det som en förklaring till att de jobbar               

mycket. Den normen visar på hur personer antingen kan identifiera sig med rollen som              

företagare eller kan komma att känna sig exkluderade. De är intressant att upptäcka             

dessa föreställningar på ett fält där det forskningsmässigt inte finns distinkta faktorer            

som identifierar en företagare bortsett från att starta och driva företag. Så trots att              

begreppet endast beskriver en person som startat och driver företag så är det ett              

otroligt laddat koncept som i kombination med lycka blir extra knepigt att förhålla sig              

till. 

 

Trots att informanterna aktivt tagit steget för en lyckligare samvaro med kontroll och             

frihet verkar det finnas en komplexitet i begreppet lycklig företagare. Lycka är en högst              

personlig upplevelse eller reflektion som i samband med begreppet företagare verkar           

skapa en del motsättningar för vissa av informanterna. Det intressanta är att alla             

beskriver att företagandet som arbetssituation gör dem lyckligare, men att det för vissa             

tar emot att kalla sig lycklig företagare. Kanske kan det bero på att lycka för många inte                 

är konstant utan kommer och går, eller för att rollen som företagare inte är konstant               

genom livet. De kanske också beror på att begreppet lycka är nära kopplat till begreppet               

nöjdhet, något som av både Anneli och Helena sällan känner. Jag upptäckte genom             

studiens arbete att lycka och nöjdhet har två olika statusar, lycka är ett attraktivt              

tillstånd medan nöjdhet är synonymt med att sluta utvecklas. Trots det upptäckte jag             

nöjdhet genom analysen där teorin om livstillfredsställelse som lycka kunde appliceras           
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på flera upplevelser och föreställningar som företagarna beskrev. Den definitionen av           

lycka anspelar på att känna sig nöjd med livet i det stora hela, vilket kunde appliceras på                 

vissa av informanternas beskrivningar av hur de betraktar sitt företagande. Förutom           

betraktandet av företagandet på en större nivå visar studien även på hur olika             

företagarna tacklade samma arbetsuppgifter. De som gav den ena energi gav den andra             

ångest, vilket löstes genom att leja bort arbetet för att skapa mer kreativitet och därmed               

också investera in i företaget. Exemplet där Bea lejer bort ekonomin och Anneli gör              

bokföringen trots att det är tråkigt visar på friheten som företagare och hur olika              

tankesätt driver båda företagen framåt. Bea förstår att hon skapar mer kreativitet om             

hon inte sköter ekonomin själv och Anneli förstår att hon kommer känna sig gladare              

efteråt och trots att det är tråkigt så gynnar det företaget. I kontrast till en anställning så                 

kan både Anneli och Bea ta beslut utifrån hur de fungerar som personer.  

 

Ett eget företag skapar en förutsättning för den personliga lyckan i den form att              

företagande är en relativt fri form av arbete. Det innebär dock att alla uppgifter måste               

göras för fortsatt frihet, en faktor som i sin tur är motiverande för alla företagare. Ett                

företag kan då betraktas som en personlig reflektion av själva företagarens drivkrafter            

och rädslor, visioner och svagheter. En annan aspekt av analysen av företagarnas            

upplevelse av och föreställningar om om lycka är deras förutsättningar till att starta             

företag, något jag tror har en viss korrelation till hur företagarna betraktar sitt yrke.              

Exempelvis startade Bea sitt företag för att hon ansågs sig tvungen till det eftersom hon               

inte ville flytta, Anneli lämnade en tjänst hon länge utbildat sig mot och Helena såg en                

öppning i marknaden. Kontexten för startandet av företaget kanske har en påverkan på             

hur man känner inför sin roll som företagare. 

 

Sammanfattningsvis blir det extra tydligt att ett företag är en personlig reflektion av             

företagaren själv och att en standardiserad mall för företagarens drivkrafter och           

personlighet därför inte kan bestämmas. Företagarens lycka reflekterar den personliga          

lyckan som utan normer och föreställningar av företagande har större chans att nås.  
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6.1.2 Förslag till vidare forskning  

I dag finns en otrolig uppsjö av tips och litteratur om lyckade företagare, men väldigt lite                

om lyckliga företagare. Företagsamhet kopplas ofta ihop med framgångsfaktorer som          

rör kapital och berömmelse, men väldigt sällan framgångsfaktorer som rör det inre            

välmåendet. Med studien finner jag föreställningar om att det är fint att jobba mycket              

och att det hör till naturen att en företagare aldrig ska känna sig nöjd. Det resulterar i ett                  

exkluderande av yrket, oavsett om man gör den exkluderingen själv eller inte. Det är              

intressant att se att det fortfarande hänger kvar föreställningar om speciella egenskaper            

från beteendeforskningen trots att den samtidigt inte kunde fastställa egenskaper hos           

en företagare. Om dessa föreställningar finns hos personer som startat och driver            

företag så borde det också finnas samma föreställningar hos en del personer som utav              

föreställningar av företagare aldrig vågar eller vill starta företag. Det hade varit            

intressant med forskning på hur föreställningar om yrket egenföretagare ser ut och hur             

det faktiskt fungerar i praktiken. Trots att Bea inte vill definiera sig som företagare av               

personliga skäl bedriver hon ändå en verksamhet som är per definition ett företag, och              

genom det breddar hon bilden av vad en företagare är och hur en företagare kan jobba. 

 

Eftersom företagare är så pass utbrett i Sverige hade det varit spännande att undersöka              

på en riksnivå hur yrket påverkar den allmänna uppfattningen av lycka. Idag är det i               

princip möjligt för vem som helst att starta och driva ett företag, vad gör den               

möjligheten med befolkningens uppfattning om lycka kopplat till arbete? Är det en            

möjlighet att slippa ifrån den tråkiga vardagen eller en konstant påminnelse om att             

gräset är grönare på andra sidan? 

 

I studien har också arbetstiden uppmärksammas, och främst föreställningarna om att           

som företagare jobba mycket och vara tillgänglig. Jag hittade väldigt lite forskning kring             

företagares användning av mobiltelefon och uppkoppling, något som i andra          

forskningsstudier kopplas till ökad stress och utbrändhet. Det hade varit intressant att            

undersöka hur uppkoppling påverkar företagarna, och om det finns ett samband med            

ökad eller minskad upplevelse av lycka.  
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7. Sammanfattning 

 

Syftet med studien är att med hjälp av intervjuer undersöka egenföretagares           

upplevelser av och föreställningar om ett lyckligt företagande. Uppsatsens centrala          

frågeställningar är: 

 

- Hur upplever företagarna lycka? 

- Vad har företagarna för idéer kring lycka i förhållande till sitt företagande/sin            

roll som företagare? 

- Hur skiljer föreställningar om och upplevelser av det lyckliga företagandet sig åt            

mellan företagarna? 

 

Utifrån intervjuer med tre företagare och deras beskrivningar av rollen som företagare            

bestämdes tre teman ur deras beskrivning av rollen som företagare; arbetsuppgifter,           

nätverk och arbetstider. Dessa tre teman användes för att analysera informanternas           

beskrivningar genom att använda lyckoteori och entreprenörskapsteori. Resultatet        

visar på att företagarnas egna upplevelser av att driva företag gör dem lyckligare till              

skillnad från att ha en anställning. Deras upplevelse av frihet och kontroll resulterar i              

möjligheten att de kan välja bort samarbetspartners eller jobba hemifrån, något som            

ökar upplevelsen av lycka. Företagarna upplever både valenser av lycka i vissa            

arbetsuppgifter och övergripande lycka angående vissa aspekter av livsstilen som          

företagare. Föreställningar om lycka kopplas till rollen som företagare som innebär           

upplevda normer om hur en företagare ska vara, vilket två företagare identifierar sig             

med och en företagare tar avstånd från. Företagarnas beskrivning av lycka tangerar i             

majoriteten av fallen att kopplas till valenser, och en övergripande nöjdhet med livet             

beskrivs av två företagare som en negativ känsla. Skillnaderna mellan företagarnas           

föreställningar av och upplevelser om lycka handlar om hur de är som personer, vilket              

tydliggörs genom jämförandet av olika reaktioner till samma arbetsuppgifter.         

Sammantaget visar studien dels på komplexiteten i begreppet lycklig företagare men           

också på komplexiteten i företagarna.  
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