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Abstract 

Earlier quantitative entrepreneurial studies with a focus on poverty rate has centred their 

arguments and analyses entirely on income differences which has resulted in a high poverty 

rate among self-employed. Their results shows that variables such as age, gender, hours of 

labour and structure of the household significantly affect the poverty rate among self-

employed. In this study we aim the focus on material living standards instead of income 

differences, thus using a more representative approach while studying entrepreneurial 

poverty. The purpose of the study was to examine how personality traits (big five) affect the 

material living standards among the self-employed in Sweden, using a group of employed as a 

control group. Variables earlier known to affect the poverty risk among self-employed where 

used as control variables together with education and household income. With this new aspect 

on entrepreneurial research, we found that four out of five personality traits affect the material 

living standard among self-employed. Two out of the five personality traits, openness and 

extraversion, where found uniquely on self-employed. Among the control variables only 

gender and household income seemed to affect the material living standard, thus excluding 

the effect of age, hours of labour, education and household structure. This indicates that 

personality traits should be considered using while studying poverty among the self-

employed. 

Keywords: Working poor, five-factor model, self-employed, personality traits, material living 

standard. 
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förstå datamaterialet och ytterligare gett klarhet kring kodningen av indexet. Till sist vill vi 

tacka Josefine Sandin och Emelie Sundin som hjälp till med korrekturläsning och layout.
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1 Inledning 

Fenomenet fattigdom är i mångt och mycket förknippat med grupper så som icke 

yrkesverksamma, hemlösa och asylsökande. Inom de flesta länder förväntas ett förvärvsarbete 

förebygga fattigdom. Idén bakom detta är att individer som innehar ett förvärvsarbete även 

ska tillhandahålla en inkomst som är hög nog att försörja sig med. Forskning visar dock på att 

detta inte alltid är fallet. År 1999 uppskattades 11% av Sveriges befolkning ingå i fattigdom, 

där tröskeln för fattigdom bestod av 60% av landets mediala hushållsinkomst. Vidare så 

beräknades 77,2% av den aktivt fattiga svenska befolkningen bestå av förvärvsarbetande 

(Peña-Casas & Latta, 2004). Detta innebär att fenomenet ”working poor” eller arbetande 

fattig därmed blir ett allvarligt problem för anställda arbetare i Sverige, och gruppen 

egenföretagare är inget undantag. Föreställningen om att egenföretagare ska vara 

framgångsrika affärsmän med höga inkomster som ger dem möjligheten att exempelvis resa 

runt, kontinuerligt byta upp sig i teknik samt inneha lyxartiklar så som sommarstuga och båt, 

stämmer inte alltid.  

Ytterligare visar forskningen på att 38,4% av den aktivt fattiga svenska befolkningen år 1999 

bestod utav egenföretagare, 38,8% bestod utav anställda och 22,9% av den aktivt fattiga 

svenska befolkningen bestod utav arbetslösa (ibid). Detta innebär i sin tur att fattigdomen hos 

egenföretagare är större än fattigdomen hos arbetslösa, samtidigt som fattigdomen hos 

egenföretagare, mer eller mindre är likställd fattigdomen hos anställda. Problemet med denna 

typ av forskning är dock att de utgått ifrån individers registrerade inkomst. På grund av detta 

får egenföretagare och anställda en likställd hushållsinkomst när registrerade löner ligger i 

fokus. Egenföretagare har oftast låga registrerade löner men kan utifrån sin yrkesposition ha 

tillgång till diverse förmåner och dolda tillgångar. För att undvika en upprepning av detta 

problem, används materiell levnadsstandard som mått på fattigdom i denna studie. Materiell 

levnadsstandard mäter istället innehavandet av olika föremål som har till syfte att underlätta 

vardagen. Detta ger därmed en mer rättvis grund att undersöka fattigdom på.  

Fattigdom har ett flertal olika förklaringar, dels så är låg inkomst en faktor som påverkar 

fattigdom, men faktorer så som antalet förvärvsarbetande inom hushållet, veckoarbetstid, kön 

och ålder har även visat ha en stor betydelse enligt tidigare forskning (Halleröd & Larsson, 

2008). Det som tidigare forskning däremot inte har undersökt i någon större omfattning är hur 
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olika psykologiska funktioner påverkar fattigdom, något som denna studie har som 

utgångspunkt i studiet av fattigdomsrelaterade faktorer.  

Kärnan i personlighetspsykologi är personlighetsdrag (Nettle, 2007). Enligt McCrae och 

Costa (1995) kan alla människor beskrivas i termer av relativt bestående tankemönster, 

känslor och handlingar. I denna studie används fem-faktor-teorin (FFT) för att undersöka 

olika personlighetsdrag. Teorin bygger i sin tur på fem-faktor-modellen som består av fem 

olika universella personlighetsdrag. Dessa personlighetsdrag är öppenhet, extraversion, 

samvetsgrannhet, emotionell stabilitet och vänlighet. Personlighetsdrag är inte direkt 

observerbara utan för att få en inblick i individers personlighet krävs det att underliggande 

attityder och erfarenheter är kända. Grundprincipen i fem-faktor-modellen är att 

personlighetsdragen är densamma för alla människor, däremot varierar graden av dessa 

mellan olika individer d.v.s. att alla människor innehar dessa fem personlighetsdrag men 

besitter olika värden när det kommer till graden av personlighetsdragen (Nettle, 2007). 

Entreprenörsforskning har visat att personlighetsdrag spelar en stor roll i det avgörande steget 

mot att starta ett eget företag och hålla det vid liv (Rauch & Frese, 2007). Tidigare forskning 

kring detta fenomen grundar sig dock till stor del på skillnader mellan egenföretagare och 

chefer samt skillnader mellan egenföretagare och anställda. 

Det finns därmed ingen forskning som påvisat att det finns ett samband mellan 

personlighetsdrag och fattigdom bland egenföretagare, men enligt vad Shanes (2008) kommit 

fram till, finns det vissa tecken på att personlighet kan avgöra ifall en individ startar ett eget 

företag eller inte. Han menar att en bidragande faktor till att man startar ett eget företag är att 

man vill arbeta självständigt istället för att arbeta åt någon. Detta beror på att ett självständigt 

arbete som innefattar flexibilitet och kontroll bidrar till att man känner sig lyckligare. 

Ytterligare menar han att det finns en tydlig överoptimism bland de som startar egna företag. 

Det handlar om att man har en förhoppning om att företaget kommer att lyckas, men att man 

inte är medveten om att chansen att lyckas i själva verket är väldigt låg (ibid). Personlighet 

bör därmed ha en avgörande roll, både då det gäller vilka som väljer att starta egna företag 

men också för vilka som lyckas, vilket därefter skapar en koppling mellan egenföretagare och 

företagets ekonomiska situation. 
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Det som denna studie är ämnad för att undersöka är hur personlighetsdrag påverkar den materiella 

levnadsstandarden hos förvärvsarbetande svenska egenföretagare. I studien används anställda 

som en kontrollgrupp för att möjliggöra uttalanden om skillnader mellan egenföretagare och 

anställda.  

Studiens syfte är därmed att undersöka personlighetsdragens påverkan på materiell 

levnadsstandard hos svenska egenföretagare. Målet är att generera ny kunskap kring 

variationen i materiell levnadsstandard bland egenföretagare genom att studera 

personlighetsdragens inverkan. 

1.1 Disposition 

Studien är uppbyggt av fem olika avsnitt. Det första avsnittet består av en inledning som 

behandlar en kort bakgrundssammanfattning kring studiens ämne och syfte. Studiens andra 

avsnitt behandlar både teori och tidigare forskning. Detta avsnitt inleds med en övergripande 

bild av hur fattigdom kan mätas inom forskning. Vidare synliggörs helhetsforskning kring 

fattigdom bland förvärvsarbetande inom den Europeiska Unionen för att sedan gå vidare in på 

en mer begränsad forskning kring svensk fattigdom bland förvärvsarbetande. Efter denna del 

beskrivs en kort sammanfattning av tidigare forskning kring egenföretagare och fattigdom. 

Därefter förklaras fem-faktor-modellen följt av tidigare forskning kring personlighetsdrag och 

entreprenörskap. På grund av att forskning kring egenföretagare och personlighetsdrags 

inverkan på materiell levnadsstandard är begränsat, blir det svårt att formulera konkreta 

hypoteser. Studien är därmed explorativt utformad. I och med detta så behandlar nästa del i 

avsnittet studiens förväntade resultat, grundade utifrån tidigare forskning samt författarnas 

egen tolkning av personlighetsdragens påverkan på egenföretagare och fattigdom. Det tredje 

avsnittet behandlar studiens metod och datamaterial samt kodning av variabler. Det fjärde 

avsnittet består av en analys av datamaterialet, där resultaten redovisas och avslutas med en 

kort summering med hänsyn till studiens förväntade resultat. I det femte och sista avsnittet 

framförs en slutdiskussion där studiens resultat diskuteras. 
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2 Teori och tidigare forskning 

2. 1 Mått på fattigdom 

Som nämnts i inledningen används materiell levnadsstandard som mått på fattigdom. Detta är 

dock ett mått som är mindre förkommande i tidigare forskning, där mått på fattigdom istället 

baseras utifrån inkomst. I stora delar av den europeiska forskningen, beräknas måttet utifrån 

landets medianinkomst, och handlar ofta om en gräns på 60%, vilket betyder att en individ i 

ett hushåll som har en inkomst lägre än 60% av landets medianinkomst kännetecknas som 

fattig. Detta sätt att studera fattigdom präglar merparten av den tidigare forskningen som 

återfinns i detta avsnitt. Med detta i åtanke betyder det att skillnader mellan en fattig och icke-

fattig individ baseras utifrån inkomst, snarare än hur individen faktiskt lever sitt vardagliga 

liv. Den materiella levnadsstandarden behandlar däremot i större utsträckningen individens 

faktiska levnadssituation, eftersom den tar hänsyn till individens levnadssätt.  

Ytterligare betyder det också att problemet med oregistrerade inkomster undviks då 

fattigdomsmått baseras på materiell levnadsstandard. Problemet med oregistrerade löner kan 

vara en fälla när inkomst används för att mäta fattigdom bland egenföretagare. Egenföretagare 

kan nämligen ha låga registrerade löner, men ändå bibehålla en normal levnadsstandard 

tackvare förmåner och andra privilegier från det egna företaget. Därmed kan egenföretagare 

enligt ett mått baserat på inkomst framstå som fattiga, utan att egentligen vara fattig när man 

istället studerar den materiella levnadsstandarden. För att undvika detta problem använder sig 

studien av den materiella levnadsstandarden som mått på fattigdom.  

2.2 Tidigare forskning kring arbetande fattiga 

2.2.1 Forskning inom Europa 

Forskning kring arbetande fattiga har det senaste decenniet blivit allt mer utspritt, framför allt 

har forskning i Europa blivit allt fler. Tidigare har det i stor utsträckning varit ett amerikanskt 

fenomen och forskning har således först och främst haft en amerikansk kontext. Idag finns det 

allt mer forskning i andra länder och majoriteten har innefattat de flesta europeiska länderna. 

Detta har bidragit till att den Europeiska Unionen fått upp ögonen för fenomenet och därmed 

erkänt arbetande fattiga som ett problem inom EU (Peña-Casas & Latta, 2004). 
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Den Europeiska fonden för förbättring av levnads- och arbetsvillkor (EUROFOND) har 

publicerat en vetenskaplig studie av fenomenet arbetande fattiga inom EU (Peña-Casas & 

Latta, 2004). Det är en komparativ studie bland 15 europeiska länder med huvudfokus på att 

identifiera sociala och länderspecifika förklaringar till att personer som har ett förvärvsarbete 

är fattiga. Det finns två centrala problem varav det ena är huruvida man ska mäta och 

definiera fattigdom och det andra är definitionen kring arbetande fattiga. För att mäta 

fattigdom använder sig forskarna av det som kallas för relativ fattigdom, d.v.s. ett mått som 

baseras på medianinkomsten i landet (i det här fallet 60%). Ett hushåll som har mindre än 

60% av medianinkomsten kategoriseras därmed som fattigt. De fattiga delas sedan in i tre 

ytterligare kategorier: arbetande fattig, aktiva fattiga och arbetslösa. Den första gruppen består 

av personer som har haft ett arbete, antingen hela året ut eller arbetat till och från under hela 

året i minst en månad. Den andra gruppen, aktivt fattiga, består av individer som sökt arbete 

eller arbetat i minst sex månader under det föregående året. Den sista gruppen består av 

arbetslösa individer som inte haft något arbete alls under det tidigare året. Utöver detta har 

arbetande fattiga vidare delats in i ytterligare kategorier: anställd och egenföretagare. 

 

Figur 1. Antalet fattiga anställda, egenföretagare och arbetslösa i 15 europeiska länder år 1999 (Peña-Casas & 

Latta, 2004, s. 15) Bearbetad av författarna. 
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Som resultaten visar i figur 1, tyder de jämförande resultaten på att det finns tydliga skillnader 

mellan länder huruvida fördelningen bland anställda arbetande fattiga och fattiga 

egenföretagare ser ut. Men den generella trenden visar att det finns betydligt fler fattiga bland 

de som är egenföretagare än bland de som är anställda. Framför allt har Sverige en enorm 

skillnad i jämförelse med de andra 14 länderna och dessutom visar resultaten att det finns fler 

egenföretagare som är fattiga än individer som söker efter arbete och är fattiga. Detta är inget 

unikt för Sverige, men det är unikt för ett skandinaviskt land (ibid). 

Förklaringar till varför vissa förvärvsarbetare hamnar i fattigdom menar författarna är 

multidimensionellt baserat. Individuella förklaringar så som kön, ålder, utbildning samt 

hushållets uppsättning och storlek, men också institutionella förklaringar som 

arbetsmarknadens utformning och välfärdsutformningen kan påverka fattigdom. En viktig 

poäng är att ett multidimensionellt problem har att göra med att det finns många olika 

kategorier av arbetande fattiga, och därför kan det inte heller finnas en endimensionell 

förklaring till problemet, menar Peña-Casas och Latta. Avslutningsvis menar de att arbetande 

fattiga är en svår grupp att komma åt eftersom det inte enbart handlar om fattigdom eller 

arbetsmarknaden samt att bristen på forskningen inom området gör det ännu svårare att 

härleda problemet till specifika förklaringar (ibid). 

Lohmann och Andreß (2008) har utifrån jämförelser mellan 15 europeiska länder också 

accepterat fenomenet som svårförklarligt och multi-dimensionellt. De menar att fattigdom 

bland förvärvsarbetande, likt Peña-Casas och Latta, skiljer sig mellan olika länder och det blir 

därmed svårt att hitta några specifika orsaker. Dock menar de till skillnad från Peña-Casas 

och Latta att mycket av den tidigare forskningen om fattigdom kan hjälpa till att förklara 

fattigdom bland förvärvsarbetande. Detta betyder i sin tur att tänkbara åtgärder till stor del 

handlar om traditionella åtgärder som tagits fram för att minska “vanlig” fattigdom. Vad som 

menas med detta är de konkreta åtgärder som tagits fram för att minska fattigdom. 

Exempelvis kan åtgärder som ska leda till en högre sysselsättningsgrad bland befolkningen 

leda till att färre personer är fattiga. Lohmann och Andreß menar därmed att en ökad 

sysselsättningsgrad också skulle leda till en minskande grupp arbetande fattiga. 

Ytterligare hävdar författarna att fenomenet ter sig olika på grund av institutionella kontexter. 

Exempelvis arbetsmarknaden, sociala förmåner och hur den typiska familjemodellen för 

landet ser ut, är bidragande orsaker till fattigdom bland förvärvsarbetande. Lohmann och 

Andreß proklamerar därför för att länder med en arbetsmarknad som har låga minimilöner och 
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vidtar åtgärder för att bidra till en familjestruktur, bestående av två inkomstbidragare, bör ha 

ett mindre antal av arbetande fattiga (Lohmann & Andreß, 2008). Slutsatsen som går att 

säkerställa utifrån deras resonemang är således att Sverige bör ha ett mindre antal arbetande 

fattiga än övriga länder i Europa. 

2.2.2 Forskning inom Sverige 

Hur ser då arbetsmarknadsfattigdom ut i Sverige? Finns det som tidigare proklamerats av 

Lohmann och Andreß, en lägre arbetsmarknadsfattigdom i Sverige än övriga Europa?  Enligt 

figur 2 har Sverige en lägre andel arbetande fattiga än vad genomsnittet i Europa har. Denna 

trend återfinns bland övriga skandinaviska länder och därmed får Andreß och Lohmann stöd 

för sina institutionella förklaringar kring fenomenet. Men som figur 1 visade har Sverige en 

betydligt högre andel egenföretagare bland de arbetande fattiga än övriga skandinaviska 

länder. Detta tyder således på att egenföretagare är en mer utsatt grupp i Sverige än i övriga 

skandinaviska länder. Vad som är ytterligare problematiskt är den bristande forskningen på 

området i Sverige, både då det gäller arbetande fattiga och fattigdom bland egenföretagare. 

 

 

Figur 2. Antalet aktivt fattiga och arbetande fattiga i 15 europeiska länder år 1999 (Peña-Casas & Latta, 2004, 

s. 16) Bearbetad av författarna. 

Forskning på arbetande fattiga i Sverige är väldigt begränsad, det finns i princip bara ett fåtal 

sammanställda vetenskapliga studier om fenomenet. En av dessa studier är författad av Björn 

Halleröd och Daniel Larsson (2008). De undersöker vilka faktorer som kan bidra till 
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fattigdom bland arbetande fattiga i Sverige. Deras resultat tyder på att det finns en skillnad 

mellan anställda och egenföretagare och att det finns en betydligt högre risk för 

egenföretagare att hamna i fattigdom än vad det gör för anställda. Under perioden 1988-1989 

utgjorde egenföretagare 50% av de arbetande fattiga, siffran sjönk till ungefär 33% under 

perioden 2002-2003. Varför egenföretagare utgjorde en sådan stor andel, menar Halleröd och 

Larsson, kan ha att göra med mätfel. Detta kan i sin tur förklara att när siffran sjönk från den 

ena perioden till den andra berodde det på att mätfelen minskat eller att situation för 

egenföretagare i Sverige förbättrats. 

Ytterligare tyder deras resultat på att de som befinner sig i ett singel-hushåll utan barn utgör 

en stor del av Sveriges arbetande fattiga. Det finns även en tendens bland den yngre arbetande 

generation att utgöra en stor del av de arbetande fattiga, vilket kan vara ett resultat av den 

svenska utbildningsmodellen. Avslutningsvis menar de att fattigdom bland förvärvsarbetande 

i Sverige inte är ett resultat av låga löner, utan det handlar snarare om att dessa individer inte 

fått möjligheten att arbeta tillräckligt mycket för att kunna generera en duglig lön att livnära 

sig på (Halleröd & Larsson, 2008). 

Larsson och Halleröd (2011) utvecklar ytterligare förståelsen för fattigdom bland 

förvärvsarbetande i Sverige genom att påvisa hur problemet kan spåras tillbaka till den 

svenska arbetsmarknaden. Framför allt är det unga förvärvsarbetande som hamnar i 

ekonomiska knipor och att detta i huvudsak beror på två relaterade faktorer. Den ena är att 

svenska ungdomar i större utsträckning lämnar sina föräldrahem tidigare än ungdomar i 

övriga europeiska länder. Detta resulterar således i att de hamnar i ett singel-hushåll som i sig 

är en förklaring till fattigdom bland förvärvsarbetande i Sverige. Den andra faktorn handlar 

om att en stor andel unga besitter osäkra anställningsformer, som till exempel 

deltidsanställning, tillsvidareanställning samt att de skiftar mellan förvärvsarbetande perioder 

och arbetslöshet. Slutsatsen författarna lägger fram utifrån dessa faktorer är att arbetande 

fattiga inte är ett resultat utav låga inkomster. Det handlar istället om en kombination av 

osäkra anställningsformer och singel-hushåll, vilket tyder på att orsaken är en transformering 

utav den svenska arbetsmarknaden (Larsson & Halleröd 2011).  
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2.2.3 Egenföretagare och fattigdom 

Att fattigdom bland företagare är ett unikt problem finns det lite forskning som stödjer, vilket 

till stor del handlar om att tidigare forskning behandlat anställda fattiga och fattiga 

egenföretagare som liknande kategorier. Lambrecht och Beens (2005) menar dock att det 

finns en unik koppling mellan egenföretagare och fattigdom i rika länder som inte finns hos 

anställda. Studien består dels utav en kvantitativ undersökning och dels utav en kvalitativ 

undersökning, där huvudfokus ligger på den kvalitativa delen för att förklara orsaksfaktorer 

till fattigdom bland egenföretagare i Belgien. De mäter fattigdom med samma mått som Peña-

Casas och Latta i sin EU-forskning, d.v.s. 60% av medianinkomsten i landet. Deras 

kvantitativa analys visar att ungefär en fjärdedel av alla egenföretagare har en månadsinkomst 

som är lägre än 60% av landets medianinkomst. Kvinnor, yngre personer och personer över 

65 års ålder utgör majoriteten av dessa fattiga egenföretagare (ibid). 

Den kvalitativa delen består av intervjuer med fattiga egenföretagare samt socialarbetare som 

har stor erfarenhet av arbete med fattigdom bland egenföretagare. De som Lambrecht och 

Beens finner är att isolering är en vanlig tendens bland de egenföretagare som hamnar i 

ekonomisk knipa. Detta påpekar författarna har att göra med relationen mellan familjeliv och 

arbetsliv bland egenföretagare. Eftersom det egna företaget utgör en sådan stor del hos dessa 

individer får de oftast allvarliga komplikationer i den ena sfären då det sker kriser i den andra. 

Exempelvis drabbar skilsmässor företaget väldigt hårt, men det är naturligtvis också så att 

svårigheter i företaget ofta leder till ett misslyckande i förhållandet eller i familjen. Lambrecht 

och Beens menar att detta till stor del har att göra med att ett misslyckat företag ses som ett 

personligt misslyckande och därmed undviker dessa personer att söka hjälp hos bekanta eller 

från sociala åtgärdsprogram (ibid). 

Ytterligare finner författarna att det finns fem olika orsaksfaktorer till fattigdom bland 

egenföretagare. Det handlar om ekonomiska trender, statliga åtgärder, motgångar, personliga 

anledningar och utnyttjande av tredjepart. Alla kategorierna har i liknande fall bidragit till att 

företag har gått under. Avslutningsvis menar de att dessa orsaker som leder till isolering hos 

egenföretagare är unikt för just egenföretagare. Fattiga personer som inte är egenföretagare 

drabbas inte på samma sätt och lider inte heller av denna isolering. Därför menar Lambrecht 

och Beens att fattigdom bland egenföretagare bör hållas isär från övriga grupper av fattiga 

(ibid). 
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2.3 Fem-faktor-modellen 

Fem-faktor-teorin (FFT) bygger på grundtanken bakom egenskapsteorin som menar att alla 

människor kan beskrivas i termer av relativt bestående tankemönster, känslor och handlingar 

samt att egenskaper kvantitativt kan utvärderas (Costa & McCrae, 2008). Vidare menar Costa 

& McCrae att människors personlighetsdrag är stabila under mogen ålder, d.v.s. att från ca 30 

års ålder och uppåt så kommer personlighetsdragen vara relativt oförändrade. FFT utgår ifrån 

fyra antaganden kring människans natur. Det första är kännedom, med detta menar Costa och 

McCrae att personlighet är ett objekt som går att studera och forska kring. Det andra är 

rationalitet som innebär att människor har förmågan att förstå sig själva och andra. Det tredje 

antagandet, variation, grundar sig på att människor psykologiskt signifikant skiljer sig från 

varandra. Det sista antagandet är proaktivitet, med vilket de menar människor har olika grad 

av kontroll över sina liv och att orsaker till mänskligt agerande är förankrat inom människan 

(ibid). 

Människor är inte passiva offer för livets omständigheter, inte heller är deras liv programmerad av 

dess historia. Personlighet är aktivt och interaktivt involverad i skapandet av människors liv. 

(Costa & McCrae, 2008, s.162, egen översättning). 

Ytterligare har Costa och McCrae utvecklat ett system som ska illustrera personlighetsdragens 

process och på så sätt göra det lättare att förstå relationen mellan olika komponenter och 

grundprincipen i FFT d.v.s. de fem faktorerna emotionell stabilitet, extraversion, öppenhet, 

vänlighet och samvetsgrannhet.  

Biologiska förklaringar ligger till grund för de fem-faktorerna enligt Costa och McCrae's 

personlighetssystem. Det detta system vidare indikerar är att, beroende på vilken grad en 

individ har av respektive faktor så bildar sig denna individ olika attityder, d.v.s. att 

variationen i attityder förklaras av de fem faktorerna. Vidare så bidrar dessa faktorer till en 

individs skapande av självuppfattning (Costa & McCrae, 2008). Utöver detta så är det en 

individs attityder som skapar dennes beteende o.s.v. Grundtanken bakom 

personlighetssystemet är alltså att visa på att uppkomsten av attityder, beteenden, 

självuppfattning och även normer bottnar i de fem faktorerna, emotionell stabilitet, 

extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet. Costa och McCrae hävdar att FFT ska 

ses som en grand theory d.v.s. en universell teori som kan förklara svenskars beteende lika 
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väl som amerikaners. Detta grundar de på att FFT ger en överblick över människans 

funktioner under hela dess livstid.  

För att specificera hur personlighetssystemet fungerar använder Costa och McCrae sig av 16 

olika empiriskt framtagna faktum kring komponenterna. Dessa 16 faktum är uppdelade 

mellan de olika komponenterna inom personlighetssystemet. Varje komponent är därmed 

uppbyggd av egna empiriska faktum som förklarar hur dessa komponenter ska förstås i 

relation till personlighetssystemet. De grundläggande tendenserna, d.v.s. de fem faktorerna är 

exempelvis grundade i faktumet att alla vuxna individer går att karaktärisera utifrån dess 

differentiella ställningar på en rad personlighetsdrag som påverkar mönster av tankar, känslor 

och handlingar. Vidare så innefattar de grundläggande tendenserna en förklaring till 

utvecklingen av personlighetsdrag, men enligt Costa och McCrae kan denna utveckling endast 

ske genom biologiska processer som exempelvis inre mognad (ibid). Utifrån deras empiriskt 

grundade antaganden, har de ytterligare kompletterat fem-faktor-modellen (FFM).  

FFM används för att beskriva personlighet och är grundad på observerbara generaliseringar av 

samverkan mellan olika personlighetsdrag. Denna modell består av fem olika faktorer som 

delvis är ärftliga och som tillsammans bygger upp en människas sammanlagda 

personlighetsdrag (Zhao & Seibert, 2007) d.v.s. de fem faktorer, emotionell stabilitet, 

extraversion, öppenhet, vänlighet och samvetsgrannhet. Grundtanken bakom denna modell är 

att dessa fem faktorer är mätbara hos populationer genom frågor kring den egen uppfattning 

av sina attityder och erfarenheter. Detta innebär att man genom att mäta olika individers 

svarsalternativ, i diverse frågeställningar, kan ta fram vilken grad av varje faktor dessa 

individer besitter. Nedan följer en kort summering av hur skillnaden mellan låga och höga 

värden mer konkret ser ut.  

Emotionell stabilitet (Neuroticism är ursprungstermen, men i studien används den motsatta 

innebörden av begreppet) innefattar en individs psykiska välbefinnande och genom att mäta 

individers grad av emotionell stabilitet så får man information kring hur psykiskt stabil denna 

individ är. En individ med hög grad av emotionell stabilitet tenderar att besitta ett självsäkert 

och sansat beteende. Vidare tenderar en individ med låg grad av emotionell stabilitet att 

uppleva negativa känslor så som ångest, depression, impulsivitet och nervositet. (ibid).  

Extraversion beskriver i princip individers grad av social kompetens. En person som är 

extrovert snarare än introvert d.v.s. har hög grad av extraversion, är folkkär, söker spänning 
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och stimulans samt besitter en optimistisk syn på verkligheten. Individer som är introverta 

d.v.s. besitter låg grad av extraversion tenderar, till skillnad från extroverta individer, att vara 

tillbakadragna, lugna och självständiga (ibid). 

Öppenhet karaktäriseras av individers strävan efter att kultiveras och att uppleva nya 

erfarenheter. Individer med hög grad av öppenhet är oftast kreativa, uppfinningsrika, nyfikna, 

impulsiva och öppna för modernitet. Individer som besitter en låg grad av öppenhet tenderar 

att vara trångsynta (ibid). 

Vänlighet beskriver individers grad av medlidande och förbarmande egenskaper. Individer 

som har hög grad av vänlighet tenderar att vara samarbetsvilliga, pålitliga och tror gott om 

alla. Däremot så indikerar låg grad av vänlighet att individer besitter en cynisk livssyn och har 

svårt för samarbete (ibid). 

Samvetsgrannhet förklarar individers arbetsvillighet och målmedvetenhet. Individer med hög 

grad av samvetsgrannhet är självdisciplinerade, ambitiösa och har bra framförhållning. Detta 

innebär att individer med låg grad av samvetsgrannhet har orealistiska mål, är lata och 

obetänksamma (ibid). 

Dessa fem faktorer innefattar olika egenskaper och beteendemönster som varierar beroende på 

vilken grad individen har i personlighetsfaktorn. Olika grader, d.v.s. om man har höga eller 

låga värden på dessa faktorer, bestämmer i sin tur vilket beteende som kännetecknas för den 

grad man har i faktorn. Detta innebär att man med hjälp av dessa faktorer kan mäta 

personlighetsdrag bland respondenter och därmed observera skillnader mellan dem. 

2.4 Personlighetsdrag och entreprenörskap 

Personlighetsdrag och entreprenörskap är ett relativt nytt forskningsområde som blivit allt 

mer utbrett. Det finns dock en tydlig skepticism bland forskarna inom 

entreprenörskapsområdet, som menar att det inte finns något samband mellan 

personlighetsdrag och entreprenörskap (Rauch & Frese, 2007). Rauch och Frese menar å 

andra sidan att det finns ett samband, och har genom en meta-analys dragit den slutsatsen. De 

fann stöd för sin hypotes om att personlighetsdrag relaterar till ”entreprenörsbeteende” som 

till exempel att skapa företag och nå framgång i företag. De fann dessutom att vissa 

personlighetsdrag är starkt korrelerade med typiska entreprenörsegenskaper, bland annat 
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påhittighet, initiativtagande och stresstålighet. Avslutningsvis menar författarna att det således 

finns ”entreprenörsegenskaper”, d.v.s. personlighetsdrag hos entreprenörer, som är bra 

indikatorer för att mäta skapandet av företag och framgång i företaget (ibid). 

I likhet med Rauch och Frese har Zhao och Seibert undersökt sambandet mellan 

personlighetsdrag och entreprenörskap, men med hjälp av en fem-faktor-analys (Big Five). 

För att undersöka entreprenörskap och länka personlighetsdrag till entreprenörskap jämförde 

de personlighetsdrag mellan anställda chefer i ledande befattningar och entreprenörer med 

egna företag. Med hjälp av fem-faktor-modellens fem olika egenskaper fann de att 

entreprenörer och chefer korrelerade olika bland dessa fem personlighetsdrag (Zhao & 

Seibert, 2007). I fyra av fem dimensioner har entreprenörer olika värden än vad chefer har, 

vilket tyder på att entreprenörer har unika personlighetsegenskaper och som dessutom skiljer 

sig från chefer som är anställda. Entreprenörer kännetecknas enligt Zhao och Seibert utav 

höga värden på samvetsgrannhet, emotionell stabilitet och öppenhet, där höga värden betyder 

att man starkt korrelerar med personlighetsdimensionen. De har dock lägre värden på 

vänlighet. Avslutningsvis menar författarna att det är viktigt att inte förkasta andra 

förklaringar till entreprenörskap, men att personlighetsdrag är en del av den 

multidimensionella förklaringen till entreprenörskap (ibid). 

Ytterligare bevis för att personlighetsdrag är en viktig faktor då det gäller att förstå 

entreprenörskap har Brandsätter (2011) bidragit med i sin meta-analys om 

femfaktormodellens förklaring till entreprenörskap. Han menar att: 

Inflytande av personlighetsdrag kan vara starkare för entreprenörer än för de flesta andra yrken, 

p.g.a. att den entreprenöriella rollen ger mer frihet att välja och ändra sin miljö samt att kunna 

agera i enlighet med personliga preferenser och mål. (Brandsätter, 2011, s. 229, egen 

översättning). 

Därför är det, enligt Brandsätter, viktigt att personlighetsdrag inte åsidosätts när man studerar 

entreprenörer (ibid). 
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3 Syfte och förväntade resultat 

Syftet med denna studie är att undersöka hur de fem olika personlighetsdragen påverkar den 

materiella levnadsstandarden hos egenföretagare. 

På grund av att det inte finns någon tidigare forskning som undersökt liknande fenomen blir 

det därmed svårt att föreställa sig tänkbara resultat i analysen. Författarna till denna studie har 

valt att utifrån deras egen tolkning av fem-faktor-teorin och resultaten från tidigare forskning 

kring personlighetsdrag, entreprenörer och fattigdom, diskutera kring vilka resultat som kan 

förväntas. Nedan följer en kort summering av hur olika personlighetsdrag kan tänkas påverka 

den materiella levnadsstandarden hos egenföretagare. 

Ett högt värde i öppenhet borde resultera i en lägre materiell levnadsstandard då ett högt värde 

i öppenhet medför ett öppet sinne för nya metoder, en ökad impulsivitet och ett ökat 

risktagande, som tidigare forskning påvisat (Zhao & Seibert, 2007). Eftersom egenföretagare 

har ansvar för företagets ekonomi och sin egen personliga ekonomi kan därmed impulsivitet 

och risktagande leda till ogenomtänkta beslut som leder till ekonomisk förlust i företaget.  

Då hög grad av samvetsgrannhet indikerar på ett målmedvetet och fokuserat förhållningssätt 

borde ett högt värde därmed innebära högre materiell levnadsstandard. Målmedvetenhet leder 

till att man har ett disciplinerat och strukturerat förhållningssätt till företaget, vilket i sin tur 

leder till att man grundar beslut på ett rationellt sätt.  

Vidare indikerar en hög grad av vänlighet på ett vänligt tillvägagångssätt och borde medföra 

nöjda kunder, varav ett högt värde i vänlighet borde resultera i en högre materiell 

levnadsstandard.  

En hög grad av emotionell stabilitet innebär, som namnet tyder på, ett stabilt psyke d.v.s. att 

man är psykiskt välmående (ibid). Detta borde i sin tur medföra att psykiskt välmående 

individer har högre materiell levnadsstandard.  

Utifrån personlighetsdraget extraversion indikerar ett högt värde på hög social kompetens, 

vilket borde gynna en egenföretagares hantering av kunder och kontakter. I och med detta bör 

en hög grad av extraversion medföra en högre materiell levnadsstandard.  
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Ytterligare har tidigare forskning påvisat att faktorer så som kön, veckoarbetstid, utbildning, 

hushållstyp samt ålder påverkar fattigdom när inkomstfattigdom studerats. Forskningen tyder 

på att kvinnor har större risk att hamna i fattigdom samt att färre arbetstimmar givetvis 

resulterar i lägre inkomst. Individer som befinner sig i singelhushåll har också enligt tidigare 

forskning större risk att hamna inom fattigdom. Ålder är ytterligare en faktor som visat sig 

spela stor roll när det gäller fattigdom. I och med att svenska ungdomar lämnar sina barnahem 

i tidigare ålder än majoriteten Europeiska länder så ökar detta risken för dem att hamna inom 

fattigdom. Vidare så bör en hög inkomst och hög utbildningsgrad resultera i högre materiell 

levnadsstandard. Trots att denna studie fokuserar på materiell levnadsstandard bör ett 

liknande resultat uppstå. 

4 Data och metod 

4.1 Data 

Studien grundar sig på det kvantitativta datamaterialet EMRAPP (Employment, material 

resources, and political preferences) som samlats in av Statistiska centralbyrån (sammanställt 

2012) på uppdrag av forskningsledare Daniel Larsson på sociologiska institutionen vid Umeå 

universitet. Insamlingen utfördes i form av postenkäter där frågeformuläret bestod av 98 olika 

frågor angående exempelvis individers åsikter och erfarenheter. Syftet med denna 

undersökning var att samla information angående människors politiska ställning, materiella 

levnadsstandard samt ekonomiska tillgångar. Urvalet av respondenter skedde slumpmässigt, 

med en åldergräns på 25-64 år. Datamaterialet bestod av 5125 respondenter fördelade på 2483 

egenföretagare och 2642 övriga, med en svarsfrekvens på 86,7%. För studiens syfte är det av 

stor vikt att urvalet innehåller en representerande grupp av egenföretagare eftersom det krävs 

ett tillförlitligt antal av denna grupp. I och med användningen av det insamlade datamaterialet 

finns det möjlighet att både generalisera resultatet och på ett mer konkret vis undersöka 

kausalitet. 

4.2 Variabelkonstruktion 

För att mäta personlighetsdrag så används diverse variabler som mäter respondentens 

självuppfattning om dens egen personlighet. Varje faktor består således av olika variabler som 

var och en mäter ett av de fem personlighetsdragen ”extraversion”, ”emotionell stabilitet”, 
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”vänlighet”, ”samvetsgrannhet” samt ”öppenhet” (se bilaga 1). Samtliga faktorer har en 

variation från 0 till 7, där ett lågt värde i variabeln innebär att man har ett lågt värde i 

personlighetsfaktorn medan ett högt värde innebär att man har ett högt värde i 

personlighetsfaktorn. 

För att på liknande sätt kunna mäta fattigdom på ett tillfredsställande sätt används materiell 

levnadsstandard som fattigdomsmått. Det blir därför uppenbart att välja ut och använda 

variabler som mäter ifall respondenten har eller inte har (på grund av brist på pengar eller 

andra orsaker) olika föremål eller tjänster. I datamaterialet förekommer 29 stycken variabler 

som avser att mäta individers innehav av olika föremål. Dessa variabler behandlar exempelvis 

ifall respondenten har bil, tv, diskmaskin eller mikrovågsugn. Ett index av dessa variabler 

utgör därmed det mått som används i studien för att mäta materiell levnadsstandard. Indexet 

är uppbyggd av de 29 variablerna adderade till en och samma variabel. Detta medför att 

indexet således får ett mer enhetligt mått på materiell levnadsstandard. För att det med 

säkerhet inte ska ske någon skev fördelning, behövs viktning av varje variabel. Detta innebär 

att vissa variabler som har en hög frekvens av svaret ”ja”, d.v.s. att fler respondenter har 

föremålet som variabeln frågar efter, får en högre vikt i indexet. Till exempel bör det vara en 

högre frekvens för mikrovågsugn än för sommarstuga, och därmed bör också mikrovågsugn 

få ett högre värde i indexet. 

Viktningen av indexet går till på så sätt att frekvensen antecknas för de respondenter som 

svarat ”ja” i respektive variabler. Efter att ett värde för varje variabel utrönas kodas dessa 

variabler om så att värdet 2 (alltså svaret för de som svarat att de inte har råd) istället får 

värdet för den frekvens som respondenterna svarat ”ja” på. Övriga värden i variabeln, d.v.s. 1 

och 3 som betyder att de har svarat ”ja” eller av andra orsaker inte valt att svara ”ja” får värdet 

0. Index består därmed av ett maxvärde på (19,71) och ett minvärde på (0).  

I och med detta ska tolkningen av indexet, när det används i analysen, tolkas på så vis att höga 

värden betyder en låg materiell levnadsstandard och låga värden betyder en hög materiell 

levnadsstandard. En ökning i indexet betyder således en negativ förändring för den materiella 

levnadsstandarden. En minskning betyder en positiv förändring, d.v.s. att den materiella 

levnadsstandarden förbättras.  
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4.2.1 Kontrollvariabler 

För att kontrollera att personlighetsdragens inverkan på den materiella levnadsstandarden 

bland egenföretagare och anställda inte uppstått genom potentiella kompositionsskillnader 

mellan grupperna används kontrollvariabler. Användningen av kontrollvariablerna innebär att 

båda grupperna, d.v.s. anställda och egenföretagare, har samma utgångspunkt. Detta 

eliminerar skillnader bland grupperna, som enskilt skulle kunna påverka variationen av den 

materiella levnadsstandarden. Exempelvis har tidigare forskning visat att kön har en inverkan, 

men genom att kön kontrolleras för, kan man utesluta att resultaten inte beror på att 

könskillnader ser olika ut bland egenföretagare och anställda. Givet att båda grupperna har 

samma kontrollvariabler, blir det därför mer fruktbart att uttala sig om de resultat man finner i 

analysen. De kontrollvariabler som används i denna studie är sådana faktorer som i tidigare 

forskning visat påverka fattigdom bland anställda och egenföretagare. Kontrollvariablerna är 

kön, ålder, utbildning, hushållsinkomst, hushållstyp och arbetstid. För att kunna använda 

kontrollvariablerna i regression behöver vissa kodas om. Ålder och kön kräver ingen 

transformering, medan utbildning, hushållinkomst, hushållstyp och arbetstid behöver justeras 

för att kunna användas i analysen.  

Utbildningsvariabeln kodas om så att den består av tre kategorier. Grundutbildning, 

gymnasieutbildning och universitetsutbildning.  

Hushållsinkomstvariabeln var en kontinuerlig variabel men i studiens syfte var det mer 

fruktbart att kunna se skillnaden mellan olika inkomstgrupper. Uppdelningen skedde genom 

att dela in hushållsinkomsten för hela datamaterialet i kvartiler. Den nya variabeln består 

således av fyra inkomstgrupper, där den första gruppen har en inkomst som motsvarar 25% 

eller lägre.  

För att mäta om respondenten befinner sig i ett singel- eller familjehushåll används en 

variabel som mäter om man har en partner i samma hushåll, partner men inte i samma hushåll 

eller om man är singel. De två sistnämnda behandlas i hushållstypvariabeln som 

singelhushåll, medan det första värdet behandlas som familjehushåll. Den nya variabeln är 

därmed en dikotom variabel. 

Den ursprungliga variabeln för veckoarbetstid är en kontinuerlig variabel. I likhet med 

hushållsinkomstvariabeln är det mer fruktbart att se skillnaden mellan olika grupper snarare 
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än att se skillnaden mellan antalet arbetade timmar. Den nya variabeln är uppdelad i tre 

grupper, deltid, heltid och mer än heltid. Deltidsgruppen består av respondenter som svarat att 

de arbetat mindre än 35 timmar per vecka. Heltidsgruppen består av respondenter som angett 

att de arbetar mer än 35 timmar men mindre än 41 timmar per vecka. De som angett att de 

arbetar mer än 41 timmar per vecka hamnar i gruppen ”mer än heltid”.  

4.2.2 Förvärvsarbetande 

För att säkerställa att de respondenter som används i analysen är förvärvsarbetande används 

en variabel som mäter om man förvärvsarbetar eller inte. Variabeln används inte i analysen, 

men används istället som ett slags filter och därmed tas endast förvärvsarbetande med i 

analysen. Detta betyder att arbetslösa egenföretagare eller arbetslösa som tidigare varit 

anställda utesluts, vilket medför att en mindre andel respondenter tagits med i analysen. Den 

slutliga fördelningen är 1930 anställda och 1860 egenföretagare. 

4.3 Metod 

I resultatdelen används analysmetoden multipel regressionsanalys samt en 

medelvärdesjämförelse. Multipel regressionsanalys används när beroendevariabeln är på 

kvotskalnivå och när det finns en möjlighet att fler oberoende variabler skulle påverka 

förändringen i den beroende variabeln (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Genom att 

undersöka kausaliteten mellan den beroende variabeln och ett flertal oberoende variabler så 

kan man undersöka ifall variationen mellan variablerna är densamma efter att ha tagit hänsyn 

till kontrollvariablerna d.v.s. denna analysmetod säkerställer att sambandet inte är ett resultat 

av de övriga oberoende variablerna som förts in i analysen. Genom att använda multipel 

regressionsanalys blir det möjligt att studera kausaliteten mellan två variabler samtidigt som 

konstanthållning för fler variabler sker (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). 

Denna studie har en beroende variabel på kvotskalnivå, undersöker ett kausalt samband samt 

använder sig av kontrollvariabler. Multipel regression är därmed den mest lämpade 

analysmetod att använda i studien. Eftersom studiens huvudfokus ligger i att undersöka 

personlighetsdragens inverkan på den materiella levnadsstandarden är det kausala sambandet 

redan bestämt d.v.s. att personlighetsdragen påverkar den materiella levnadsstandarden. Den 

beroende variabeln d.v.s. indexet över materiell levnadsstandard, är bäst anpassad för att 

användas i en regressionsanalys på grund av dess skalnivå och att analysmetoden tillåter en 
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snabb överblick över hur de oberoende variablerna påverkar den beroende variabeln. 

Ytterligare medför regressionsanalysen möjligheten att undersöka ifall det kausala sambandet 

kvarstår när hänsyn tas till övriga faktorer. I och med detta går det att säkerställa att resultatet 

inte uppstår på grund av kompositionsskillnader, som exempelvis kön, utbildning eller 

arbetstid.  

5 Resultat 

I detta avsnitt presenteras de resultat som framtagits ur analyserna. Avsnittet består i sin tur av 

olika steg, strukturerad i en logisk följd där varje steg är en påbyggnad av det föregående. 

Värt att notera är att anställda används som en kontrollgrupp och således används denna 

grupp enbart i komparativt syfte. Kontrollvariablerna som återfinns i sista steget har även 

tagits med för att vara just kontrollerande variabler och därmed läggs inget större fokus på att 

förklara variationen i dessa variabler. Studiens huvudfokus ligger på att förklara 

personlighetsdragens inverkan på den materiella levnadsstandarden. Ytterligare bör som 

tidigare nämnts den beroende variabeln (indexet på den materiella levnadsstandarden) tolkas 

tvärtom. Detta innebär att ett högt värde i indexet betyder en lägre materiell levnadsstandard 

medan ett lågt värde betyder en högre materiell levnadsstandard. När indexet används i 

regressionsmodellerna betyder det att ett negativt värde innebär en ökning i materiell 

levnadsstandard och ett positivt värde betyder minskning i materiell levnadsstandard. Indexet 

har ett minvärde på 0 och ett maxvärde på 19,71, där 0 betyder en extremt hög materiell 

levnadsstandard och 19,71 betyder extremt låg materiell levnadsstandard.  

5.1 Skillnader i materiell levnadsstandard mellan egenföretagare och 

anställda 

Första steget i att undersöka skillnaden mellan egenföretagare och anställda, är att mäta den 

generella bilden av materiell levnadsstandard hos respektive grupp. Ett logiskt 

tillvägagångssätt blir därför att använda en medelvärdesanalys, där man enkelt ser skillnaden i 

materiell levnadsstandard mellan egenföretagare och anställda, när man utesluter övriga 

faktorer. Det betyder att alla faktorer som exempelvis personlighetsdrag, utbildningsnivå, kön 

och ålder utesluts från analysen och således blir medelvärdet en överblick av den generella 

nivån av materiell levnadsstandard som varje grupp innehar. 
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Tabell 1. Mervärdesanalys: Materiell levnadsstandard bland egenföretagare och anställda. 

Variabler Medelvärde Standardavvikelse
Anställda 1,2489 2,38458

Egenföretagare 1,0630 2,07780

totalt 1,1576 2,24092

 

                                        

I tabell 1 framgår det att egenföretagare har ett lägre värde på indexet, medan anställda har ett 

högre värde och dessutom har anställda en högre standardavvikelse. Detta betyder att 

anställda har en lägre materiell standard än egenföretagare och dessutom är variationen högre 

hos anställda än hos egenföretagare. Utifrån ett t-test går det också att bekräfta att variationen 

i medelvärdet är statistiskt signifikant (se bilaga 2).  

Nämnvärt är att resultatet går emot tidigare resultat, där egenföretagare ses som en mer 

ekonomiskt utsatt grupp än anställda. Resultatet i tabell 1 kan dock vara ett mer rättvist 

resultat i jämförelse med tidigare forskning, eftersom fattigdom här mäts utifrån materiell 

levnadsstandard istället för inkomst och således utesluts den oregistrerade inkomsten hos 

egenföretagare, vilket varit en klar brist i tidigare studier. Avslutningsvis tyder resultatet i 

tabell 1 på att egenföretagare tenderar att ha en högre materiell levnadsstandard än anställda.   

5.2 En jämförelse mellan personlighetsdrag och materiell 

levnadsstandard 

Nästa steg blir att undersöka i vilken utsträckning personlighetsdrag påverkar variationen i 

indexvariabeln som mäter materiell levnadsstandard. Med hjälp av en regressionsanalys går 

det att ta reda på, dels hur mycket variationen av materiell levnadsstandard som påverkas av 

personlighetsdragen, d.v.s. hur stort förklaringsvärde personlighetsdragen har på materiell 

levnadsstandard. Och dels hur varje enskild personlighetsfaktor påverkar variationen, alltså 

positivt eller negativt. Dock utesluts övriga variabler som kan tänkas påverka den materiella 

levnadsstandarden eftersom det är fruktbart att kunna se den enskilda effekten av 

personlighetsdrag på materiell levnadsstandard. 
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Tabell 2. Regressionsanalys av personlighetsdragens inverkan på den materiella levnadsstandarden bland 

egenföretagare och anställda. 

 Anställda Egenföretagare 

Variabler B-koefficient P-värde B-koefficient P-värde 

Extraversion 1-7 -0,143 0,005 -0,239 0,000 

Vänlighet 1-7 -0,013 0,851 0,071 0,210 

Samvetsgrannhet 1-7 -0,135 0,017 -0,108 0,025 

Emotionell stabilitet 1-7 -0,206 0,000 -0,169 0,000 

Öppenhet 1-7 0,002 0,976 0,161 0,003 

Intercept 3,840 0,000 2,445 0,000 

                                    Förklaringsgrad R² = 0,024       Förklaringsgrad R² = 0,029 

Tabell 2 visar personlighetsdragens inverkan på materiell levnadsstandard hos anställda och 

egenföretagare. Förklaringsvärdet (Adjusted R Square) för anställda är 0,024, d.v.s. att 

förklaringsgraden för personlighetsdragen på materiell levnadsstandard hos anställda är 2,4%. 

Detta betyder alltså att med hjälp av enbart personlighetsdrag går det att förklara 2,4% av den 

totala variationen i materiell levnadsstandard hos anställda. Förklaringsvärdet är något högre 

för egenföretagare än för anställda, i det här fallet är det 2,9% jämfört 2,4% för anställda. 

Detta innebär att personlighetsdrag har en högre inverkan på materiell levnadsstandard hos 

egenföretagare än hos anställda. 

Utifrån tabell 2 går det att observera att två av fem faktorer inte är statistisk signifikanta för 

anställda. Både variabeln öppenhet och vänlighet visar sig vara ickesignifikanta när det gäller 

respondenternas nivå av materiell levnadsstandard. Resterande faktorer uppvisar negativa 

värden, varav emotionell stabilitet har det högsta negativa värdet, följt utav extraversion och 

samvetsgrannhet. Detta betyder därmed att en ökning i ”extraversion”, ”emotionell stabilitet” 

och ”samvetsgrannhet” ökar den materiella levnadsstandarden hos anställda. Interceptet, d.v.s. 

det värdet för en individ med lägsta värdet i samtliga faktorer, är i detta fall 3,84 för anställda. 

Interceptet hos egenföretagare är 2,445, d.v.s. något lägre än för anställda. Detta betyder att en 

anställd som har det lägsta värdet i samtliga personlighetsfaktorer har ett högre indexvärde än 

vad en egenföretagare, med samma värden i personlighetsfaktorerna, har. I sin tur betyder det 

att anställda med de lägsta möjliga värdena på personlighetsfaktorerna har en lägre materiell 

levnadsstandard än vad egenföretagare, med samma värden, har.  
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Personlighetsdragen skiljer sig också nämnvärt hos egenföretagare än hos anställda. Den 

första stora skillnaden är att variabeln ”öppenhet” i det här fallet är signifikant för 

egenföretagare medan den inte är signifikant för anställda. En annan omtalbar skillnad är att 

det är annorlunda värden på samtliga faktorer hos egenföretagare och dessutom är den faktor 

som mäter ”öppenhet” positivt korrelerad med indexet som mäter materiell levnadsstandard. 

Detta betyder således att en högre grad av ”öppenhet” hos egenföretagare leder till en lägre 

materiell levnadsstandard. Att vara ”öppen” som egenföretagare bidrar därmed till en lägre 

materiell levnadsstandard, medan öppenhet inte påverkar den materiella levnadsstandarden 

hos anställda. 

Ytterligare påvisar jämförelsen att ”extraversion” har en starkare korrelation hos 

egenföretagare än hos anställda. ”Emotionell stabilitet” och samvetsgrannhet har däremot 

starkare korrelation hos anställda än hos egenföretagare. Det finns därmed skillnader för hur 

varje enskild variabel påverkar utfallet i den materiella levnadsstandarden i båda grupperna. 

Värt att poängtera är dock att resultaten enbart utgår ifrån personlighetsdrag som den 

bidragande orsaken till variationen i indexet.  

Slutsatsen blir därmed att personlighetsdragen skiljer sig på två sätt mellan egenföretagare 

och anställda. Dels skiljer sig den grad som personlighetsdragen i helhet påverkar den 

materiella levnadsstandarden och dels skiljer det sig i hur varje enskilt personlighetsdrag 

påverkar den materiella levnadsstandarden. Personlighetsdragen har en större förklaringsgrad 

på variationen i materiell levnadsstandard hos egenföretagare än hos anställda. Höga värden i 

”extraversion”, ”emotionell stabilitet” och ”samvetsgrannhet” leder till en högre materiell 

levnadsstandard i båda grupper. Dock leder öppenhet till en lägre materiell levnadsstandard, 

men endast hos egenföretagare.  

5.3 En jämförelse mellan personlighetsdrag och materiell 

levnadsstandard med hänsyn på kontrollvariabler 

I det två ovanstående stegen har kontrollvariabler uteslutits, dessa variabler är faktorer som 

tidigare forskning påvisat påverka fattigdomsgraden hos arbetande fattiga. Varför de uteslutits 

från analysen tidigare är p.g.a. det för studiens syfte är fruktbart att se personlighetsdragens 

enskilda inverkan på materiell levnadsstandard. Detta steg kan då bekräfta ifall 

personlighetsdragen fortfarande påverkar materiell levnadsstandard och i så fall i vilken 
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utsträckning de påverkar den hos anställda och egenföretagare när övriga faktorer som 

tidigare studier visat påverka fattigdom, involveras i analysen. På så sätt går det att bekräfta 

om personlighetsdrag fortfarande kan förklara utfallet i materiell levnadsstandard hos 

egenföretagare och anställda. 

Tabell 3. Regressionsanalys av personlighetsdragen och kontrollvariablernas inverkan på den materiella 

levnadsstandarden bland anställda och egenföretagare. 

 Anställda Egenföretagare 

Variabler B-koefficient P-värde B-koefficient P-värde

Extraversion 1-7 -0,082 0,085 -0,185 0,000

Vänlighet 1-7 -0,036 0,573 0,014 0,802

Samvetsgrannhet 1-7 -0,139 0,008 -0,101 0,036

Emotionell stabilitet 1-7 -0,127 0,010 -0,094 0,040

Öppenhet 1-7 0,060 0,313 0,116 0,035

Kvinna 0,277 0,013 0,503 0,000

Man (ref) 0,000 0,000 

Ålder -0,006 0,246 -0,004 0,459

Familjehushåll -0,043 0,796 0,087 0,549

Singelhushåll (ref) 0,000 0,000 

Universitetsutbildning -0,327 0,095 -0,057 0,728

Gymnasieutbildning -0,127 0,510 -0,150 0,334

Grundskoleutbildning (ref) 0,000 0,000 

Hushållsinkomst > 60000 kr -2,069 0,000 -1,580 0,000

Hushållsinkomst 48000-60000 kr -1,908 0,000 -1,396 0,000

Hushållsinkomst 31000-48000 kr -1,398 0,000 -1,034 0,000

Hushållsinkomst < 31000 kr (ref) 0,000 0,000 

Arbetstid Mer än heltid > 40 tim -0,305 0,073 0,147 0,276

Arbetstid Heltid 35-40 tim -0,186 0,225 -0,021 0,891

Arbetstid Deltid < 35 tim (ref) 0,000 0,000 

Intercept 4,656 0,000 2,814 0,000

                                                         Förklaringsgrad R² = 0,152     Förklaringsgrad R² = 0,121 

Förklaringsvärdet för variationen i indexvariabeln är nu 15,2% för anställda, vilket tabell 3 

påvisar. Förklaringsgraden för egenföretagare är 12,1%. Jämfört med tabell 2 är 
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förklaringsgraden hos både anställda och egenföretagare betydligt högre, tidigare var 

förklaringsgraderna 2,4% respektive 2,9%. Det betyder att förklaringsgraden ökar då dessa 

nya variabler förts in i analysen. Övriga faktorer verkar således i relation till 

personlighetsdragen ge en ökad förklaring till variationen i den materiella levnadsstandarden 

hos de båda grupperna.  

Resultaten i tabell 3 visar att endast två av de fem personlighetsdragen är statistiskt 

signifikanta för anställda. Ytterligare går det även att dra slutsatsen om att gymnasie- och 

universitetsutbildning, ålder, arbetstid och hushållstyp inte heller är signifikanta. De variabler 

som återstår är ”samvetsgrannhet”, ”emotionell stabilitet”, kön och ”hushållsinkomst. Som 

påvisats tidigare har en ökad grad av ”emotionell stabilitet” och ”samvetsgrannhet” en positiv 

effekt på den materiella levnadsstandarden. Det går också att urskilja en förändring i vilken 

grad dessa två personlighetsdrag påverkar den materiella levnadsstandarden. I tidigare fall när 

externa faktorer uteslöts minskade indexvärdet med -0,135 för varje ökning i 

”samvetsgrannhet” och när konstanthållning för de nya variablerna används blev värdet 

istället -0,139. Skillnaden är dock ännu mer synlig för variabeln som mäter graden av 

”emotionell stabilitet”. Tidigare var variabelvärdet -0,207 men i och med konstanthållning av 

övriga variabler blev värdet -0,127. ”Emotionell stabilitet” har därmed en mindre inverkan på 

den materiella levnadsstandarden då övriga variabler tas med i analysen. Slutsatsen som går 

att dra för de anställda är att endast två av fem personlighetsdrag kan förklara den totala 

variationen i indexvariabeln då externa faktorer tas med och konstanthålls i analysen.  

Den allra mest markanta skillnaden mellan egenföretagare och anställda är att fyra av de fem 

personlighetsfaktorerna kan förklara variationen i indexvariabeln för egenföretagare, medan 

enbart två faktorer kan förklara variationen hos anställda. Utöver ”emotionell stabilitet” och 

”samvetsgrannhet” går det också att uttala sig om ”öppenhet” och ”extraversion” hos 

egenföretagare. ”Extraversion” (-0,185) har den absolut högsta inverkan på indexet av 

personlighetsdragen, följt av ”öppenhet” (0,116), ”samvetsgrannhet” (-0,101) och ”emotionell 

stabilitet” (-0,094). Effekten av ”emotionell stabilitet” och ”samvetsgrannhet” är dock lägre 

hos egenföretagare än hos anställda. Det sker dock en dämpad effekt av personlighetsdragens 

inverkan på den materiella levnadsstandarden då övriga variabler tas med i analysen. 

Avslutningsvis bekräftas resultaten som framgick i tidigare analys av personlighetsdragens 

påverkan på den materiella levnadsstandarden. Det finns fortfarande en relativt stor skillnad i 

personlighetsdrag mellan egenföretagare och anställda när övriga faktorer används i analysen. 
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5.4 Slutsummering och förväntade resultat  

Samtliga förväntade resultat kring personlighetsdragens inverkan på den materiella 

levnadsstandarden finner stöd i resultaten, medan de kontrollvariabler som använts får mindre 

stöd av resultaten. 

Precis som förväntat tenderar en högre grad av ”öppenhet” att öka risken för att inneha en 

lägre materiell levnadsstandard hos egenföretagare. I motsats till ”öppenhet” medför höga 

värden i faktorerna ”extraversion”, ”samvetsgrannhet” samt ”emotionell stabilitet” till en 

minskad risk för en lägre materiell levnadsstandard hos egenföretagare. Däremot visade det 

sig att ”vänlighet” inte uppvisar någon acceptabel signifikans. Bland de kontrollvariabler som 

utnyttjades under regressionsanalysen var det endast kön och hushållsinkomst som uppvisade 

acceptabel signifikans d.v.s. att vara kvinnlig egenföretagare ökar risken att inneha en låg 

materiell levnadsstandard samt att högre hushållsinkomst minskar risken att inneha låg 

materiell levnadsstandard. Faktorerna ålder, hushållstyp, utbildning samt veckoarbetstid som 

tidigare forskning visat vara förklarande faktorer när det gäller fattigdom, visade sig i denna 

studie inte ha någon förklaringsgrad hos egenföretagare. 

Slutsatsen blir därmed att fyra av fem förväntade resultat kring personlighetsdragens inverkan 

på den materiella levnadsstandarden får stöd utifrån resultaten. Angående de övriga faktorerna 

som tagits hänsyn till får endast två av sex förväntade resultat stöd utifrån resultaten. 

6 Diskussion 

Det genomgripande resultatet i denna studie är att det finns en effekt av personlighetsdrag hos 

egenföretagare på den materiella levnadsstandarden. Effekten är unik hos egenföretagare, och 

således skiljer sig effekten mellan egenföretagare och anställda, något som Lambrecht och 

Beens (2005) även proklamerat för. Personlighetsdragen har dessutom en större inverkan hos 

egenföretagare än hos anställda, då det gäller risken för en låg materiell standard. Som 

Brändsätter (2011) poängterar, finns det en koppling mellan å ena sidan egenföretagares 

personlighetsdrag och å andra sidan rollen som entreprenör. Egenföretagare har lättare, än 

andra yrkestyper, att agera i enlighet med sina personlighetsdrag eftersom de har större frihet 

att kunna påverka sin arbetsmiljö. Sammanfattningsvis så tyder resultaten i denna studie på att 

personlighetsdrag är en relevant faktor då det gäller att förklara variationen i materiell 
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levnadsstandard bland förvärvsarbetande, men kanske allra mest viktig bland studier av 

egenföretagare.  

Studien visar även på att faktorer som tidigare visats sig kunna förklara fattigdom bland 

förvärvsarbetande inte har någon nämnvärd inverkan. Dessa faktorer är sådant man funnit 

bevis för i en svensk kontext och det handlar om att kvinnor, individer i singelhushåll, unga 

individer och deltidsarbetande individer utgör majoriteten av arbetande fattiga (Larsson & 

Halleröd, 2008). Det finns inga bevis i denna studie på att faktorerna ålder, låg veckoarbetstid 

eller singelhushåll bidrar till en lägre risk för fattigdom bland varken anställda eller 

egenföretagare, då dessa faktorer ställs i relation till personlighetsdrag och då 

fattigdomsmåttet bestått av materiell levnadsstandard.  

Som en del i förklarandet av variationen i materiell levnadsstandard hos egenföretagare 

använde studien sig av fem-faktor-modellen för att tolka personlighetsdragens inverkan på 

fattigdom. Det som resultaten visar på är att det finns belägg för att personlighetsdrag spelar 

en signifikant roll på den materiella levnadsstandarden hos egenföretagare. Nedan följer olika 

tänkbara förklaringar på hur varje enskild personlighetsfaktor påverkar den materiella 

levnadsstandarden.  

Resultaten i denna studie har påvisat att resultatet kring ”öppenhet” går i linje med det 

förväntade resultatet kring öppenhet, vilket innebär att en högre grad av ”öppenhet” tenderar 

att leda till en lägre materiell levnadsstandard bland egenföretagare. Zhao och Seibert (2007) 

fann att entreprenörer hade en högre grad av öppenhet än andra grupper. Detta kan innebära 

att egenföretagare låter sig, oftare än anställda, testa på nya saker och att vara mer påtaglig för 

modern utveckling, vilket medför andra problem för dem än för anställda. Genom att 

egenföretagare i större utsträckning har ett större ekonomiskt ansvar än vad anställda har, kan 

små förändringar i det egna företaget leda till drastiska ekonomiska förändringar. Därför är 

det möjligt att det snarare är en nackdel än en fördel att vara impulsiv och ta risker som 

egenföretagare.  

Det andra förväntade resultatet finner inget stöd i studiens resultat, varken hos anställda eller 

hos egenföretagare. Varför ”vänlighet” inte har någon signifikant påverkan på den materiella 

levnadsstandarden har möjligtvis att göra med att det är en svår faktor att fånga in. Det är den 

allra mest subjektiva personlighetsdimensionen och förmodligen den allra mest utsatta faktorn 

för socialt önskvärda svar från respondenterna. Med detta menas att respondenternas 

26 
 



uppfattning kring sig själv förbises och istället svarar respondenten med ett svar som denne 

uppfattar vara mer socialt accepterat (Romero et al, 2012).  

Resultatet kring ”samvetsgrannhet” går även i linje med det förväntade resultatet kring 

samvetsgrannhet. En högre grad av ”samvetsgrannhet” tenderar att leda till en högre materiell 

levnadsstandard. Detta betyder således att självdisciplin, hög arbetsvillighet och 

målmedvetenhet tenderar att bidrar till en minskad risk för att hamna i ekonomiska 

svårigheter. Varför ”samvetsgrannhet” har en högre påverkan på den materiella 

levnadsstandarden hos anställda än hos egenföretagare torde ha att göra med att få 

personlighetsdrag kan förklara variationen i den materiella levnadsstandarden hos anställda. 

Ju fler personlighetsdrag som kan förklara variationen i den materiella levnadsstandarden 

desto mindre inverkan får varje personlighetsdimensionerna. Egenföretagare har därför fler 

personlighetsdrag som kan förklara variationen i den materiella levnadsstandarden, men 

anställda har något högre värden på de enskilda personlighetsdragens inverkan på materiell 

levnadsstandard. 

Enligt studiens resultat tenderar hög grad av ”emotionell stabilitet” att bidra till en högre 

materiell levnadsstandard bland egenföretagare, något som ligger i linje med det förväntade 

resultatet kring ”emotionell stabilitet”. Att kunna behålla lugnet och bevara ett jämnt humör 

innebär en klar fördel i arbetslivet både för anställda och egenföretagare. I likhet med 

”samvetsgrannhet” uppvisar anställda också en högre inverkan av emotionell stabilitet på 

materiell levnadsstandard än vad egenföretagare gör. Slutsatsen blir därför den samma som 

för ”samvetsgrannhetens” inverkan på den materiella levnadsstandarden hos respektive 

anställda och egenföretagare. 

Det förväntade resultatet kring ”extraversion” sammanfaller med studiens resultat kring 

”extraversion”. En hög grad av ”extraversion” tenderar att bidra till en högre materiell 

levnadsstandard. Social kompetens och förmågan att kunna knyta kontakter i arbetslivet anses 

vara bra egenskaper i allmänhet. Men som resultaten visar är det framför allt hos 

egenföretagare som extraversion blir extra viktigt. Det blir därför viktigare för egenföretagare 

att vara utåtriktad och söka sig till andra snarare än att försöka göra allt på egen hand då det 

gäller att exempelvis undvika ekonomisk knipa.  

Alla personlighetsdrag hos egenföretagare som uppvisar en positiv inverkan på den materiella 

levnadsstandarden, d.v.s. personlighetsdrag som bidrar till en högre materiell levnadsstandard, 
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ligger i linje med det ”entreprenörsbeteende” som Rauch och Freese (2007) beskriver. Den 

allmänna bilden om den framgångsrike entreprenören stämmer således ganska bra in. Typiska 

entreprenörsegenskaper som att vara utåtriktad, driven, målmedveten och sansad är således 

bra egenskaper för att minska risken att hamna i fattigdom. Dock finns det en tendens att hög 

grad av öppenhet medför en negativ effekt på materiell levnadsstandard hos egenföretagare. 

Att vara påhittig, impulsiv och öppen för nya trender och moderniteter behöver således inte 

vara positiva egenskaper för egenföretagarens ekonomiska vinning, även om påhittighet anses 

vara en viktig egenskap hos egenföretagare.  

Avslutningsvis är det återigen värt att poängtera att personlighetsdrag är en relevant faktor då 

materiell levnadsstandard studeras bland egenföretagare. En av styrkorna i denna studie är att 

den påvisat att det finns en inverkan av personlighetsdrag på materiell levnadsstandard, 

framför allt när det gäller egenföretagare. Det finns en unik koppling mellan egenföretagare, 

personlighetsdrag och materiell levnadsstandard som inte återfinns hos andra yrkesgrupper. 

Ytterligare en av studiens styrkor ligger i det använda fattigdomsmåttet, materiell 

levnadsstandard. Genom att använda materiell levnadsstandard istället för att mäta fattigdom 

med hjälp av inkomst, ges en mer rättvis bild av egenföretagares livssituation. Resultatet 

kring skillnaden i levnadsstandard mellan anställda och egenföretagare går emot tidigare 

forskning som menar att egenföretagare generellt sett är en mer ekonomiskt utsatt grupp än 

anställda. Fortsatta studier kring området bör ha materiell levnadsstandard i åtanke när det 

gäller val av fattigdomsmått. Det denna studie inte kan förklara är varför det finns en skillnad 

mellan anställda och egenföretagare, vilket å ena sidan inte är studiens syfte, men vi skulle 

framför allt vilja uppmana till mer kvalitativt inriktad forskning på området. Detta skulle bidra 

till en ökad förståelse om varför fenomenet ter sig på det sätt det gör och därmed skapa en 

mer djupgående bild om vilken roll personlighetsdrag spelar för olika aktörers ekonomiska 

situation.  
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Bilagor 
Bilaga 1  

 

 
Extraversion: A, F, L. 

Öppenhet: E, J. 

Emotionell stabilitet: D, I. 

Samvetsgrannhet: C, H.  

Vänlighet: B, G, K.  
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Bilaga 2 

Independent Samples Test 

 

Levene's Test for 

Equality of 

Variances t-test for Equality of Means 

F Sig. t df 

Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference 

Std. Error 

Difference 

95% Confidence 

Interval of the 

Difference 

Lower Upper 

Index på 

materiell 

levnads-

standard 

Equal variances 

assumed 

13,590 0,000 -2,555 3788 0,011 -0,18588 0,07276 -0,32854 -0,04323

Equal variances 

not assumed 
    -2,561 3750,333 0,010 -0,18588 0,07258 -0,32818 -0,04359
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