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Sammanfattning:  
Arbetet spelar en viktig roll för människors hälsa. I den politiska debatten beskrivs 
egenföretagande som en faktor som kan stärka landets ekonomi och skapa jobbtillfällen. 
Utvecklingen av ett framgångsrikt företag är till viss del beroende av företagarens hälsa.  
 
Syftet med denna intervjustudie var att beskriva egenföretagares upplevelser av hälsa. 
Urvalskriterierna var att egenföretagarna skulle försörja sig på sitt företag och ha mindre 
än tio anställda. Efter intervjuerna analyserades materialet med kvalitativ 
innehållsanalys, vilket resulterade i tre huvudkategorier och åtta underkategorier. 
Huvudkategorierna var; känsla av frihet, känsla av engagemang och känsla av 
sårbarhet.  
 
Resultatet visade att företagarna värdesatte frihet och sin möjlighet att styra själv. 
Företagarna beskrev engagemang och en vilja att driva sina företag framåt. Det stora 
flertalet lade ner mycket tid på sina arbeten men upplevde samtidigt att arbetet medförde 
glädje och mening. Företagarna kunde även uppleva känslor av sårbarhet och ensamhet. 
Vissa situationer kunde ge upplevelser av stress och oro för ohälsa. Kunskap om 
egenföretagares hälsa kan vara värdefull för personal inom företagshälsovård för att öka 
förståelsen och därigenom lättare kunna vägleda egenföretagare i hälsofrågor. 
 
 

 
  



3 
 

UMEÅ UNIVERSITY 

Dept. of Nursing 

 

 

Masters Thesis 15 Credits 

 

 
 
 
 
 
Master programme in occupational health 60 credits 

Title: 
Experiences of health among self-employees  

Year:  
2015  

Author:  
Lisa Holmberg 
Ale byaväg 120 
975 91 Luleå 
 
Stina Strömbäck Pyyny 
Östra malmgatan 23 A 
972 42 Luleå 
 

Tutor:  
Senior Lecturer, Ph.D  
Susann Backteman-Erlanson 
Department of Nursing 
Umeå University 

Keywords:  
health, self-employed, occupational health, experiences, interview, qualitative content 
analysis  

Abstract:  
Work plays an important role in human health. In the political debate entrepreneurship 
is described as a factor that strengthen the economy and create job opportunities. The 
development of a successful business is to some extent dependent on the holder's health. 
 
The purpose of this study was to describe experiences of health among self-employees. 
The selection criteria was that the self-employed earned a living from their businesses 
and had less than ten employees. The material from the interviews were analyzed using 
qualitative content analysis, which resulted in three main categories and eight 
subcategories. The main categories were: sense of freedom, sense of commitment and 
sense of vulnerability. 
 
The results showed that self-employees valued freedom and ability to decide for 
themselves. The self-employees described a sense commitment and desire drive their 
companies forward. The vast majority spent a lot of time at work but at the same time 
they felt that work gave them joy and meaning. The self-employees could also experience 
vulnerability and loneliness. Some situations could cause stress and health concerns. 
Knowledge of health among self-employees can be valuable for occupational health staff 
in order to increase understanding and to be able to guide self-employees in health 
issues. 

 
 
 
 
 



4 
 

Bakgrund 

 
Arbete och hälsa  
Arbetet spelar en viktig roll för människors hälsa och välbefinnande i det moderna samhället 

(Kudielka et al, 2005). Arbetsrelaterad livskvalitet kan handla om att skyddas från ohälsa och 

skador i arbetet, att få en adekvat lön, att ha tillräckligt med ledig tid, att kunna leva upp till 

sin potential, att förbättras i sitt yrkeskunnande, att delta i positiva sociala interaktioner samt 

att få erkännande och uppskattning (Neerpal, 2009). En systematisk genomgång av 

vetenskapliga studier med syfte att identifiera vad som kännetecknar en hälsosam 

arbetsmiljö visade att de mest uttalade faktorerna är samarbete/samspel, individuell 

utveckling, erkännande, positiva, tillgängliga och rättvisa ledare, självständighet/egenmakt, 

ändamålsenlig bemanning och fysisk säkerhet (Lindberg & Vingård, 2012). 

 

Hälsa definieras enligt Världshälsoorganisationens (WHO) som “ett tillstånd av fullständigt 

fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande och inte endast frånvaro av sjukdom” (WHO, 

1946). Hälsa kan utgå från olika perspektiv, ett hälsoperspektiv är den salutogena teorin 

utvecklad av Aaron Antonovsky under 1970-talet. Salutogenes betyder “hälsans ursprung” 

och utgångspunkten i denna teori är hälsa. Genom att utgå från salutogenes kan hälsa 

beskrivas som ett kontinuum vilket innebär en linje mellan två olika poler: hälsa och ohälsa, 

som människor hela tiden rör sig mellan. En faktor som till stor del kan påverka var på detta 

hälsokontinuum en person befinner sig är dennes känsla av sammanhang (KASAM) 

(Antonovsky, 1991).  

 

Företagande och hälsa 

Egenföretagare är personer som driver enskild firma, aktiebolag eller handelsbolag 

(Försäkringskassan). År 2013 fanns det totalt 424 000 verksamma företagare i Sverige, av 

dessa var 28 procent kvinnor och 72 procent män (Löf, 2014). Det finns olika namn på 

företag beroende på dess storlek. Företag som har mindre än 50 anställda betecknas, i 

Sverige, för småföretag. Majoriteten av dessa småföretagare är egenföretagare. Om dessa 

företag har mellan 20 och 50 anställda kan det betecknas som stora småföretag. Småföretag 

med upp till 10 anställda betecknas mikroföretag (SOU 2011:63).  

 

Utvecklingen av ett framgångsrikt företag är till viss del beroende av företagarens hälsa 

(Voltmer, Spahn, Schaarschmidt & Kieschke, 2011). I studier som undersöker hälsa hos 

egenföretagare pekar resultaten åt olika håll. Stephan och Roesler (2010) har använt sig av 

både objektiva hälsomått, självskattning och intervjuer i syfte att jämföra hälsan hos 
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egenföretagare med hälsan hos anställda. Resultaten visar att företagare har signifikant lägre 

förekomst av somatisk och psykisk sjuklighet, lägre blodtryck, färre läkarbesök, färre 

sjukdagar och högre grad av välbefinnande. När företagares hälsorelaterade beteende 

jämfördes med lärares och läkares visade resultatet att företagarna hade mest hälsosamma 

arbetsförhållanden men också störst risk för överansträngning (Voltmer, Spahn, 

Schaarschmidt & Kieschke, 2011). 

 

Gunnarsson och Josephson (2011) har undersökt företagares upplevda hälsa, sociala liv och 

strategier för att bibehålla god hälsa. Genom god planering kunde företagarna känna sig 

trygga och beredda att möta oförutsedda situationer i arbetet. Arbetsbördan beskrevs som 

fluktuerande och under perioder med hög arbetsbörda kunde de ta in extrapersonal, ta hjälp 

av familj och släkt eller samarbeta med andra företagare. Lång erfarenhet av företagande, 

tydligt ledarskap och tillit till anställda bidrog till kontroll över arbetet. Hälsobeteenden som 

framkom var träning, goda matvanor och möjligheten att “sova ikapp” efter perioder med hög 

arbetsbelastning. Vissa aktiviteter som ingick i jobbet kunde också ses som återhämtning, 

särskilt i de fall där en hobby hade övergått till att bli ett företag. Semestrar och övriga 

ledigheter planerades utifrån företagets aktivitet. Det stora flertalet hade möjlighet att ta 

några veckors semester årligen, men även kortare pauser var viktiga för återhämtningen. 

Samband sågs mellan god upplevd hälsa och ett gott socialt liv hos företagarna, vilket 

beskrevs som viktiga sociala kontakter; familj, vänner, kunder, andra företagare och 

professionella nätverk.   

 

I en annan studie har samband mellan upplevd hälsa och arbetsförhållanden hos företagare 

undersökts och jämförts med anställda i privatägda företag. Grupperna skattade 

arbetstillfredställelse, inflytande över arbete, arbetstakt och upplägg av arbetsuppgifter lika 

högt. De manliga företagarna hade högre förekomst av muskuloskeletal smärta och psykisk 

ohälsa samt sämre allmäntillstånd än de manliga anställda. Gällande undersökta 

arbetsförhållanden såsom dålig fysisk arbetsmiljö, monotont arbete, litet inflytande över 

arbetet, låg arbetstillfredställelse och arbetstid mer än 40 timmar i veckan hade låg 

arbetstillfredställelse starkast samband med försämrat allmänt hälsotillstånd, 

muskuloskeletal värk och psykisk ohälsa (Gunnarsson, Vingård & Josephson, 2007). 

 

Trots att det stora flertalet småföretagare månar om god hälsa och arbetsmiljö finns ofta 

brister i arbetsmiljöarbetet (SOU 2011:63). Inom småföretag händer det att arbetsmiljörisker 

såsom fall, stress eller exponering av bekämpningsmedel tonas ner och betraktas som 

acceptabla och icke förebyggbara. Även när stöd, information och kunskap finns tillgängligt 
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är det inte säkert att det används, av antingen kulturella eller ekonomiska skäl. 

Småföretagare kan ha ekonomiska begränsningar som gör att hälsa och säkerhet 

nedprioriteras. Synen på arbetsmiljö och säkerhet formas också av de sociala relationerna på 

arbetet. En anställd i ett litet företag arbetar ofta sida vid sida med arbetsgivaren och ser hur 

den egna insatsen bidrar till företagets överlevnad och möjliggör fortsatt anställning. 

Arbetsrelaterade hälsorisker i småföretag tenderar att ses som ett personligt ansvar som ska 

hanteras individuellt snarare än organisatoriskt (MacEachen et al, 2010).  

 

Det finns för både män och kvinnor, oavsett ålder och yrke, ett samband mellan psykosocial 

arbetsmiljö och KASAM, där arbetsmiljö utgör orsak och KASAM utgör verkan. Här relateras 

arbetsmiljö primärt till kontroll över arbetet; att ha möjlighet att styra över arbetets tid och 

innehåll samt vara delaktig i beslutsfattande möjliggör en flexibel användning av de resurser 

som krävs för att utföra arbetet. Glädje och stolthet i arbetet tycks påverka känslan av värde, 

som också är betydande för KASAM. Detta stöds av Antonovskys teori om att arbetsmiljön 

kan påverka graden av KASAM hos unga vuxna (Togari & Yamazaki, 2012). Personer med 

hög KASAM upplever bättre fysisk och psykisk hälsa och påverkas mindre av arbetsrelaterade 

stressorer. Ett högt KASAM tycks utgöra ett skydd mot de negativa effekter som 

arbetsrelaterade stressorer kan ge upphov till (Kinman, 2008). Hos chefer med hög KASAM 

utvecklas uppfattningen om organisationsklimat (hjälpsamhet, samarbete, öppenhet, 

solidaritet och kommunikation) på ett mer gynnsamt sätt än hos individer med låg KASAM 

(Feldt, Kivimäki, Rantala & Tolvanen, 2004). 

 

Företagshälsovård har en viktig roll i dagens välfärdssamhälle och ska verka för att förebygga 

ohälsa samt främja hälsa. Genom att bidra med kunskap kan företagshälsovården medverka i 

att skapa säkra arbetsplatser. Företagshälsovården regleras i Arbetsmiljölagens (AML 

1977:1160) kap 3 (2011:63). Enligt (AML 1977:1160) kap 3 2c § ska arbetsgivaren ansvara för 

att företagshälsovård utifrån arbetsförhållandens krav finns att tillgå. Med företagshälsovård 

menas: 

 

”...en oberoende expertresurs inom områdena arbetsmiljö och rehabilitering. 

Företagshälsovården skall särskilt arbeta för att förebygga och undanröja hälsorisker 

på arbetsplatser samt ha kompetens att identifiera och beskriva sambanden mellan 

arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa.” (AML 1977:1160 kap 3 2c§). 

 

För småföretag har Sverige, i ett internationellt perspektiv, en väl utvecklad 

företagshälsovård. För småföretag med maximalt nio anställda är anslutningsgraden i 

genomsnitt 41 procent vilket kan betraktas som högt med tanke på att det ofta krävs speciella 
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skäl för att småföretag ska anlita en konsult. Sett ur det perspektivet har företagshälsovården 

varit framgångsrika när det gäller att lyckas få småföretag som kunder. I Sverige 

subventionerades företagshälsovården mellan år 1986 och 1992 vilket troligtvis har haft stor 

betydelse för småföretagens nyttjande av företagshälsovården. Men även efter år 1992, när 

statsbidragen avskaffades, har många småföretag valt att hålla fast vid sina avtal med 

företagshälsovården (2011:63). 

 

Egenföretagande och entreprenörskap nämns ofta i den politiska debatten. Nya, 

inledningsvis små företag tros bidra till jobbskapande och ekonomisk tillväxt (Andersson, 

2007). Det skulle mot bakgrund av detta vara intressant att undersöka hur människorna som 

arbetar inom små företag upplever sin hälsa. Framgången hos små företag är i varierande 

grad beroende av företagarens hälsa. Litteraturgenomgången inför denna studie visade 

främst studier där egenföretagares hälsa jämfördes med anställdas hälsa med hjälp av 

statistiska metoder. Denna kunskap är naturligtvis viktig, men medför att kunskaperna kring 

företagares egna upplevelser av hälsa är mindre utforskade. Att rikta uppmärksamhet mot 

dessa upplevelser kan bidra till en bredare kunskap som skulle kunna hjälpa till att stödja och 

vägleda företagare i hälsofrågor.  

 

Syfte 

Syftet med denna studie var att beskriva egenföretagares upplevelser av hälsa.  

 

Material och metod 

Studiedesign 

Kvalitativ metod med intervjuer valdes eftersom föreliggande studie fokuserade på 

upplevelser. Studiens syfte var att beskriva upplevelser av hälsa. Studien genomfördes 

induktivt, vilket innebär att förutsättningslöst observera och studera ämnet i fråga och sedan 

beskriva det så sanningsenligt som möjligt (Priebe & Landström, 2012).    

 

Datainsamling  

Personerna som deltog i denna studie var egenföretagare och drev sitt företag som 

huvudsyssla och arbetade i olika branscher och var av varierande kön och ålder. 

Inklusionskriterierna var att deltagarna skulle vara minst 18 år gamla, arbeta i Sverige samt 

försörja sig på sitt företag. Exklusionskriterier var företagare med fler än tio anställda. 

Bortfallet var sex personer som tillfrågades och valde att tacka nej till att delta, flertalet av 

dem angav tidsbrist som orsak. Två kvinnor och nio män i åldrarna 37 - 63 år tackade ja till 

att intervjuas. Deltagarna drev företag med olika bolagsformer inom följande branscher: 
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jordbruk, sjukvård, livsmedelsindustri, marknadsföring, IT, media (två deltagare), friskvård, 

hantverk, handel och industri.     

 

Till att börja med skedde ett lämplighetsurval genom att ett par egenföretagare som 

matchade inklusionskriterierna kontaktades. Dessa tackade ja till att delta i studien. Vid 

intervjutillfällena tillfrågades företagarna om de i sin tur kände till någon annan företagare 

som skulle kunna tänkas delta i studien vilket innebar ett så kallat snöbollsurval. Enligt 

Ritchie, Lewis & Elam (2003) är snöbollsurval är ett tillvägagångssätt där deltagare tillfrågas 

om de känner till andra personer som matchar urvalskriterierna. Urval enligt 

”snöbollsprincipen” är användbart när studiepopulationen är begränsad och utspridd. 

Parallellt med denna urvalsmetod fortsatte författarna att tillfråga fler företagare, således 

kombinerades båda urvalsmetoderna. 

 

Semistrukturerade intervjuer med elva egenföretagare har genomförts. Semistrukturerade 

intervjuer innebär att intervjuerna innehåller öppna frågor som inte hade en bestämd 

ordning utan istället anpassar intervjuaren frågeföljden efter vad som kommer upp under 

intervjuerna (Danielson, 2012).  Genom intervjuer ges möjlighet att förstå deltagarnas 

upplevelser eftersom de uttrycker sig med egna ord. Kvalitativa forskningsintervjuer 

genomförs med en mindre grupp personer där fokus ligger på mötet mellan intervjuaren och 

deltagaren. Den kvalitativa forskningsintervjun innehåller oftast en struktur i form av öppna 

frågor eller frågeområden som är nerskrivna i en intervjuguide (Danielson, 2012). När det 

gäller intervjuer med öppna frågor eller frågeområden bör minst tio intervjuer genomföras 

eftersom för få deltagare kan ge begränsad data vid innehållsanalys. Författarna genomförde 

intervjuerna en och en. Intervjuerna varierade i tid mellan 15-30 minuter. En intervjuguide 

(bilaga 1) med öppna frågor användes under intervjun. Intervjuerna spelades in med hjälp av 

mobiltelefoner. Fyra intervjuer genomfördes över telefon, två intervjuer vid besök på den ena 

intervjuarens arbetsplats och resterande intervjuer skedde på deltagarnas arbetsplatser. 

Deltagarna fick ett informationsbrev innan intervjutillfället (bilaga 2). I brevet framgick det 

att deltagandet var frivilligt och kunde avbrytas när som helst samt att informationen 

hanteras konfidentiellt.  

 

Analys 

Intervjuerna analyserades genom kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheims & Lundmans 

(2004) metodbeskrivning.  Intervjuerna transkriberades i sin helhet efter inspelningarna. 

Transkribering innebär att lyssna och samtidigt skriva ner materialet ordagrant, vilket ger en 

upprepning av intervjusituationen där nyanser i talet kan öka förståelsen. Slutligen 

genomförs eventuella korrigeringar i texten genom att åter lyssna på intervjun (Danielson, 
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2012). Därefter börjar analysen genom att analysenheten; den transkriberade intervjun, läses 

igenom i sin helhet för att få ett sammanhang, meningsenheter som svarar på syftet 

markeras. Meningsenheter är ord, meningar eller stycken som hör ihop genom dess innehåll 

och sammanhang (Graneheim & Lundman, 2004). Transkriberingarna genomfördes enskilt, 

medan resten av analysförfarandet utfördes av båda författarna tillsammans. 

Meningsenheter som svarade på syftet markerades, för att i nästa steg kondenseras. Vid 

kondenseringen förkortades meningsenheterna genom att oväsentliga ord plockades bort och 

meningsenheternas centrala innehåll bevarades. 

 

Därefter sker kodning som beskriver innehållet i kondenseringen. De olika kodernas 

skillnader och likheter jämförs och kategorier skapas genom att koder som har en gemensam 

nämnare sammanförs. Kategoriseringen sker i flera steg och resulterar i huvudkategorier 

med varierande antal underkategorier (Graneheim & Lundman, 2004). Analysen av denna 

studie följde detta förfarande med följande steg: meningsenhet, kondenserad meningsenhet, 

kod, underkategori och huvudkategori. Slutligen resulterade analysen i tre huvudkategorier 

och åtta underkategorier (Tabell 1).  
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Tabell 1. Översikt över analysprocessen                             

Meningsenhet Kondenserad 

meningsenhet 

Kod Underkategori Huvudkategori 

Det är inte så, man 

hamnar inte bara i något 

och så utan friheten är, i 

den stora bemärkelsen 

att, att man inte är styrd 

över vad någon annan 

har valt eller vad 

företaget man jobbar åt 

har bestämt sig för, så. 

Man hamnar inte 

bara i något utan 

friheten är att man 

inte är styrd över 

vad någon annan 

har valt.  

Friheten 

är att inte 

vara 

styrd 

Att kunna 

styra själv 

Känsla av 

frihet 

Det är väl att försöka få 

firman att gå riktigt bra, 

det är väl det som driver 

en. 

Att försöka få 

firman att gå 

riktigt bra är det 

som driver en. 

Att få 

firman 

att gå bra 

driver en 

Att driva 

företaget 

framåt 

Känsla av 

engagemang 

Ja, du får inte bli sjuk, 

det bygger ju... hela 

företagets framtid 

bygger ju på att du kan 

jobba 

Du får inte bli sjuk 

för hela företagets 

framtid bygger på 

att du kan jobba 

Får inte 

bli sjuk  

Att känna hot 

om ohälsa 

Känsla av 

sårbarhet 

 

 

Resultat 

Syftet med denna studie var att beskriva egenföretagares upplevelser av hälsa. Analysen 

resulterade i följande tre kategorier: känsla av frihet, känsla av engagemang och känsla av 

sårbarhet med tillhörande underkategorier (Tabell 2). Resultatet presenteras i löpande text 

med exempel på citat under varje kategori och underkategori. 
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Tabell 2. Översikt av kategorier och underkategorier 

Känsla av frihet Att kunna styra själv 

Känsla av engagemang  Att driva företaget framåt 

Att vara tillgänglig 

Att känna mening 

Känsla av sårbarhet Att sakna trygghet 

Att sakna kollegor 

Att känna stress 

Att känna hot om ohälsa 

 

Känsla av frihet 

Känsla av frihet bestod av subkategorin Att kunna styra själv. 

 

Att kunna styra själv 

Ett genomgripande inslag i företagarnas berättelser var vikten av frihet och 

självbestämmande; att vara självständig, kunna göra sina egna val och vara sin egen chef.  

 

“Jag tror att risken hade varit.. om jag hade blivit driven på av chefer och idéer som jag 

inte tycker om så kunde det ha blivit så att man hade haft mindre god hälsa.” 

 

Att kunna styra sina dagar, sina arbetstider och lägga upp arbetet enligt sina egna önskemål 

upplevdes som en stor fördel.  

 

”Friheten handlar ju inte bara om att kunna jobba när man vill och gå hem när man 

vill, utan även att välja vad man vill jobba med.” 

 

Att kunna välja de uppdrag som känns intressanta och skapa variation i arbetet var 

betydelsefullt för flera företagare. En deltagare beskrev sig som en person som lätt blev 

rastlös och uttråkad och fann därför detta arbetssätt passande. En annan beskrev sig som 

frihetsälskande och tyckte det var tillfredsställande att ha stor frihet. Valfrihet och omväxling 

beskrevs som faktorer som bidrog till utveckling och välmående.  

 

“Jag upplever att efter jag får bestämma över min situation så har jag bibehållit min 

goda hälsa.” 

 



12 
 

Med friheten kom också möjligheten att tacka nej till uppdrag som de inte ville ta sig an eller 

att avstå från att arbeta vid behov av ledighet eller återhämtning när de ekonomiska 

förutsättningarna fanns. Att avsluta uppdrag som inte var kändes rätt hade, enligt en av 

företagarna, en positiv inverkan på hälsan. Att styra kunde också handla om att aktivt söka 

upp de uppdrag som kändes mest intressanta.   

 

…”man hamnar inte bara i något och så, utan friheten är, i den stora bemärkelsen, att 

man inte är styrd av vad någon annan har valt eller vad företaget man jobbar åt har 

bestämt sig för.” 

 

Känsla av engagemang 

Känsla av engagemang innefattar subkategorierna Att driva företaget framåt, Att vara 

tillgänglig och Att känna mening. Företagarna beskrev ett tydligt engagemang i sina arbeten. 

Detta engagemang beskrevs i termer av drivkrafter och framåtanda, men det medförde 

samtidigt att företagarna lade ner mycket tid på sina arbeten.  

 

Att driva företaget framåt 

Att hela tiden driva företaget framåt, “försöka få firman att gå riktigt bra” beskrevs som en 

drivkraft. Att få möjlighet till att kunna förverkliga sina idéer och få känna framåtanda hade 

resulterat i att en av företagarna bytte riktning och startade ett nytt företag. Att förnya sig och 

“hitta på nya grejer” gjorde att arbetet kändes intressant. Faktorer som kunde utgöra hinder 

för att utveckla sina idéer var tidsbrist, pappersarbete och annan kringverksamhet. 

 

“Det tror jag att de flesta som är företagare känner.. de vill ju.. vad ska jag säga.. driva 

sitt företag framåt. Man nöjer sig inte med att bara gå till jobbet kl 8 och gå hem kl 17 

utan man vill gärna från punkt A till punkt B.. och C någon gång. Jag tror det är därför 

som man blir egenföretagare också. Man nöjer sig inte bara med det man har så att 

säga utan man vill gärna framåt på något sätt.” 

 

Att driva företag upplevdes som utmanande, spännande och intellektuellt stimulerande. Som 

drivkraft nämndes också att i framtiden bli oberoende genom att kunna betala av alla lån och 

skulder, att få någonting tillbaka och att arbetet i någon gång i framtiden skulle betala sig. 

Mycket kunskap kring egenföretagande hade inhämtats längs vägen genom att vara nyfiken 

och våga pröva sig fram. 

 

“Ja, du lär dig efter vägen. Då gäller det också att hitta bra kontakter runt omkring som 

kan tipsa och hjälpa dig och det måste man söka själv.. det är ingen som kommer och 

ger dig det. Du får vara lite nyfiken, innovativ, testa och pröva.” 
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Att vara tillgänglig 

Arbetstiderna beskrevs av flera företagare överstiga en normal heltidstjänst, med 50-55 

timmar per vecka. Några beskrev hur de vid uppstarten av företaget fick arbeta många extra 

timmar. Vissa företagare kände att deras omgivning inte hade förståelse för hur mycket 

arbete de lade ner. Företagarna upplevde att de aldrig var riktigt lediga. “Ska jag vara ledig 

kan jag inte vara hemma” sa en av deltagarna, och den känslan delades av många andra. Ett 

flertal av företagarna upplevde att de egentligen bara kände sig lediga när de reste bort på 

semester. När de var hemma på orten var de ständigt tillgängliga och hade ständig jour.  

 

”Vi försöker ju resa kanske två gånger per år, att man far utomlands, och då får man ju  

vara ifred oftast iallafall.” 

 

Med mobiltelefoner som “alltid ringer” och mail som kollas på kvällarna upplevde 

företagarna att de alltid var tillgängliga. Tillgängligheten kunde också handla om att hellre ta 

uppdrag på sin lediga tid än att förlora dem till någon konkurrent eller upprätthålla god 

service. 

 

“De har problem och det är en kund som jag kanske annars tappar till någon annan. Då 

åker man gärna in och jobbar den där timmen.” 

 

“Det kan ju ringa folk på helgerna och allting.. butiker.. man finns ju alltid där. 

Och när man är ett litet företag så har man väl kanske lite extra service gentemot de här 

stora företagen så att.. man har skämt bort både kunder och personal.” 

 

Företagarna beskrev att de aktivt fick skapa tillfällen för ledighet.  

 

“Jag försöker hitta tillfällen där jag inte arbetar utan: nu är jag ledig. Det försöker jag.” 

 

Flera företagare upplevde att arbete och fritid var sammanflätade. För en företagare var det 

inte längre ett problem sedan han hade flyttat sin verkstad från bostaden. En annan 

berättade att det efter några ganska hårda perioder med mycket jobb i början av karriären, 

blev nödvändigt att dela upp det för att “hålla som människa”. Följande citat illustrerar 

problematiken i att skilja arbete och fritid: 

 

“Alltså jag blandar inte ihop fritid och arbetstid utan när jag arbetar så arbetar jag.. 

men bokföring och allt sådant sköts på fritiden.” 
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Att känna mening 

Återkommande beskrev företagarna sina arbeten som meningsfulla, utvecklande och 

glädjefyllda. För några företagare var yrket även ett intresse och en livsstil. En företagare 

hade haft sitt yrke som intresse under större delen av sitt liv och startade företaget för att det 

kändes roligt att kunna göra sitt intresse till arbete. Att trivas med sitt arbete förknippades 

med god hälsa av en företagare. Att göra nytta, att få positiv respons, att hjälpa och inspirera 

andra, att få göra många olika saker, att skapa arbetstillfällen och att förmedla upplevelser åt 

andra var sådant som gav mening åt arbetet. 

 

“Sen är det väldigt roligt om du känner att du hjälper folk och att de växer.. det ger en 

väldig tillfredsställelse och glädje. Då mår man bra själv också, genom att få andra att 

må bra och genom att hjälpa till.. och jag gillar mitt jobb!” 

 

Känsla av sårbarhet 

Känsla av sårbarhet innefattar subkategorierna Att sakna trygghet, Att sakna kollegor, Att 

känna stress och Att känna hot om ohälsa. Företagarna beskrev att det fanns situationer som 

gav upphov till känslor av sårbarhet, ensamhet, stress och oro. 

 

Att sakna trygghet 

Att sakna trygghet beskriver den sårbarhet som följer med eget företagande. Några uttryckte 

att sårbarheten var den största nackdelen med att vara egenföretagare. Det kunde handla om 

oro för att inte ha nog med jobb eller oro för att bli sjuk. En företagare beskrev att eget 

företagande inte innebär samma plikter men inte heller samma rättigheter som anställda 

har.   

 

“Jag saknar.. alltså det är just det där som hänger ihop med tryggheten, den där 

långsiktigheten att man vet att man har arbete om ett halvår också eller om två 

månader.” 

 

Företagaren upplevde att samhället är byggt för människor som är anställda och att det 

därför är svårt att passa in i mönstret, vilket bidrog till en känsla av ensamhet. Det var på 

grund av detta svårt att göra sig förstådd vid myndighetskontakter och det beskrevs som 

frustrerande. Vissa företagare kunde även sakna den trygghet, långsiktighet och vardag som 

en anställning medför. Samtidigt kunde de osäkra villkoren fungera som en sporre: 
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“Man kanske måste vara lite mer alert och hålla kvaliteten, tänka på kvaliteten lite mer 

när man är där, jobbar med en timmes uppsägningstid.” 

 

Att sakna kollegor 

De företagare som arbetade ensamma kunde sakna att ha kollegor. Några beskrev att de hade 

hittat andra sätt att skapa andra yrkesmässiga relationer, exempelvis genom att jobba i team 

inom ramen för olika projekt, att umgås med sina kunder eller att ingå i nätverk med andra 

egenföretagare. En företagare konstaterade att kafferasterna var det enda som han saknade 

med sitt tidigare arbete som anställd.  

 

“Det här med att gå och luncha eller ta en fika eller någonting, det gör jag ju så mycket 

jag bara kan med folk jag känner och som jobbar i stan och det brukar vara ganska 

lättsamt, men så fort man går in i en period då det blir lite mer så det blir intensiva 

arbetsdagar, jamen då är det ju ingen annan som finns på kontoret som kan säga åt 

mig att ‘nämen nu dricker vi kaffe.’” 

 

Att känna stress 

Företagarna upplevde att de hade svårt att släppa tankar på jobbet när de var lediga vilket 

kunde skapa stress och sömnlöshet. De hade mycket att tänka på, att försöka lösa och få till. 

Att tänka på företaget 24 timmar om dygnet sju dagar i veckan beskrevs som den största 

nackdelen med att vara egenföretagare. Det gav upphov till en inre stress som enligt en 

företagare inte märks utvändigt men kan påverka hälsan. En företagare önskade att kunna 

släppa jobbet på fredagskvällarna men lyckades sällan göra det.  

 

“Man har ju betydligt stressigare med det här att man får gå och tänka på jobbet… så 

det blir ju mentalt jobbigt också.” 

 

Upplevelser av stress var vanligt förekommande. Dålig ekonomi kunde skapa stress genom 

att tvinga företagaren att ta på sig många mindre uppdrag på grund av den ekonomiska 

situationen. För vissa av företagarna var stressen kopplad till situationer där de inte hade full 

kontroll eller att hamna i sammanhang som de inte själva kan påverka. Konsekvenser av 

stress kunde vara sömnlöshet, energilöshet, en panikkänsla i kroppen, en känsla av “stora 

moln i huvudet som förstör väldigt mycket”, att det blir “överkokt” och kaos.  

 

“Nämen vissa år har vi tagit på oss för mycket så att man är jättestressad under den 

här perioden och det är ju dåligt för hälsan, då har man vissa gånger mått ganska 

dåligt för att man.. för att det är för stressigt.” 
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En del företagare upplevde att de var dåliga på att hantera stress och tenderade att förstora 

stressen medan andra visste hur de skulle förhålla sig till stress. Det framkom olika sätt att 

hantera stress på. Att backa från stressiga situationer, skapa rutiner, bryta av och göra 

någonting annat eller att lära sig att faktiskt undvika situationer där det blir för mycket var 

exempel på åtgärder för att hantera stress. Att kommunicera det med omvärlden och på så 

sätt kunna få hjälp av andra beskrevs som ett sätt att handskas med stressen. Några 

företagare hade också med tiden lärt sig att sortera bort arbetsuppgifter som orsakade för 

mycket stress och någon använde de lite lugnare perioderna till att ta tid för sig själv, ta ledigt 

eller ta sovmorgon.  

 

“Sen har jag utvecklat tekniker med mindfulness så jag vet hur jag ska förhålla mig till 

stress.. jag är i regel väldigt lugn och balanserad.. om jag känner att det bär iväg åt fel 

håll så intensifierar jag med mina mindfulnessövningar.” 

 

Att känna hot om ohälsa  

Företagarna upplevde att det var nödvändigt att hålla sig friska och att alltid kunna prestera. 

Det kändes viktigt att bevara hälsan eftersom ens företag är beroende av att personen i fråga 

kan driva det. En orsak till oro var att inkomsterna skulle minska “ganska dramatiskt” i 

händelse av sjukdom. En företagare ansåg att hela företagets framtid hänger på dennes 

förmåga att arbeta. En annan konstaterade att utan vederbörandes hälsa skulle företaget inte 

existera.  

 

”Det är ju så, om jag försvinner så… och inte mår bra, då är det ju ingen annan som kan 

göra mitt jobb. Det är ju hundraprocentigt beroende av min hälsa.” 

 

Hälsa definierades av företagarna som att må bra fysiskt och psykiskt, att vara friska, att 

orka, att inte ha ont någonstans, att inte vara stressad, att kunna arbeta, att vara aktiv, 

kapabel och tränad samt att kunna utföra det man önskar i livet. Företagarna hade i 

varierande grad funderat över hur de skulle gå tillväga vid sjukdom och behov av 

sjukskrivning. En företagare som hade en anställd berättade att en kortare tids sjukdom 

skulle gå bra eftersom det fanns en anställd, men att det skulle bli problem vid längre tids 

sjukskrivning. En annan företagare hade haft en sjukskrivningsperiod i samband med en 

operation och fick då insikt om att “det finns ett skyddsnät, fast sådär..”.   

 

Vissa företagares tankar kring sin hälsa hade lett till att de hade skaffat skyddande 

försäkringar. En av de yngre företagarna uttryckte att han ibland funderade kring detta men 

hade dålig kunskap kring försäkringar och sjukersättning.  En företagare hade tidigare haft 
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en sjukförsäkring för att täcka inkomstbortfall men då detta inte längre var möjligt på grund 

av hög ålder planerade denne att gå i pension i händelse av längre tids sjukdom.  

 

“Jag har tecknat en del försäkringar som skulle hjälpa till så jag skulle ju klara mig, 

men hur det skulle bli med företaget vet man inte” 

 

En företagares uppfattning var att de flesta företagare aldrig är sjuka eftersom de inte tillåter 

sig att vara det. Redan i början av sitt företagande tänkte denne att det kunde ha att göra med 

att inte tillåta kroppen att slappna av. Vid ledigheter som jul och sommarsemester, då det 

inte var nödvändigt att prestera och leverera, kommer istället infektioner och annat fram.  

 

“För att första åren som företagare så blev jag sjuk, förkyld eller feber, någonting, som 

en klocka så här 23 december varje år, när man gick från jobbet och skulle ha julledigt 

och för den delen också samma sak på sommaren, när man släpper och går därifrån, då 

blir man sjuk. På något sätt tänker jag att kroppen inte tillåter att, ja jag kan inte det 

där samspelet men det känns som att man inte tillåter sig själv att bli sjuk och att, om 

det är kortisol, någon stresshormon eller vad det nu är som håller tillbaka det där, men 

det är först när man slappnar av som det kommer.” 

 

Företagarnas arbeten kunde även innehålla fysiska hälsorisker. Tunga lyft och risk för 

hörselskador förekom hos en av företagarna. Perioder med monotont arbete vid skrivbordet 

kunde ta på rygg och nacke. Ett företag använde sig av höj- och sänkbara bänkar för att få en 

bra arbetsställning och förebygga besvär. Stress kunde leda till oförsiktighet med risk för 

olyckor och skador.  

 

“Sedan när jag jobbar med djuren är det ju, eftersom djuren går lösa i ladugården kan 

man bli trampad och sådär. Det är ju ett farligt yrke att vara jordbrukare, utan tvekan. 

Men man måste ju försöka se sig för. Jag ramlade ju rejält för två år sedan, men det 

gick bra.” 

 

En företagare hade haft luftrörsbesvär och misstänkte att det hade med dålig luft på 

arbetsplatsen att göra. En företagare hanterade mycket tyger och berättade om problem med 

hudutslag, troligen från en beläggning på tyget. Dock konstaterade företagaren att denne 

egentligen inte visste hur farliga tygerna var och vilka “dåliga ämnen” de innehöll. Arbete på 

hög höjd och fallrisk förekom också. Ett företag arbetade på uppställda båtar där de 

balanserade och utförde precisionsarbete, oftast utan vare sig sele eller ställning. De beskrev 

hur de hade provat olika lösningar utan att hitta något som fungerade.  
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“...man är inte tränad alltså att klättra på båtar. Jag vet inte om du kan förstå hur det 

är att stå tre meter upp på en sådan här kant och så böja dig ner och rita och samtidigt 

ha koll på tyg, alltså det…” 

 

Företagarna uttryckte olika strategier för att undvika ohälsa. Det kunde handla om att äta väl, 

att försöka få en god sömn, att vara fysiskt aktiv och att vistas ute i naturen. Aktiviteter som 

nämndes var badminton, promenader, yoga, styrketräning, löpning, skidåkning, 

skridskoåkning och simning. Några använde sig av friskvård under arbetstid.  Att spendera 

tid med vänner och familj beskrevs också som hälsostärkande. Även om alla företagare hade 

ambitioner om att leva hälsosamt och stärka hälsan uttryckte flera att de inte riktigt lyckades 

leva upp till ambitionerna. En företagare kände att denne behövde rå om sig själv bättre och 

tänka sig för.  

 

“Men sen.. jag brukar säga att jag är väldigt bra på att äta, ganska bra på att träna och 

helt värdelös på att sova. Det är dålig balans där.” 

 

Diskussion 

 

Resultatdiskussion  

Syftet med föreliggande studie var att beskriva egenföretagares upplevelser av hälsa. Det 

huvudsakliga resultatet av analysen var huvudkategorierna: Känsla av frihet, Känsla av 

engagemang och Känsla av sårbarhet. 

 

Enligt Antonovskys teori om hälsa är KASAM en viktig faktor för möjligheten att kunna 

bibehålla sin position på skalan mellan hälsa och ohälsa samt att kunna röra sig mot 

hälsopolen (Trollestad, et. al., 2003). KASAM består av tre komponenter: begriplighet, 

hanterbarhet och meningsfullhet. Människor med hög känsla av begriplighet upplever inre 

och yttre stimuli som greppbara. De finner ordning, sammanhang, struktur och tydlighet i 

information som de möts av och förväntar sig att framtiden är förutsägbar. Även vid 

överraskande och oönskade händelser förmår de finna förklaringar och begriplighet. 

Människor som har en hög känsla av hanterbarhet upplever att de har de inre och yttre 

resurser som krävs för att möta krav som de ställs inför. De som har en hög känsla av 

meningsfullhet uppvisar känslomässigt engagemang, konfronterar utmaningar och söker 

mening även i olyckliga upplevelser (Antonovsky, 1991). En systematisk översikt av Eriksson 

och Lindström (2007) visar att det finns ett samband mellan KASAM och livskvalitet. Hög 

KASAM är starkt relaterat till god livskvalitet. Eriksson & Lindström (2006) visar att det även 

finns ett samband mellan KASAM och upplevd hälsa, i synnerhet mental hälsa. Ju starkare 
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KASAM desto bättre upplevd hälsa i allmänhet. Sambandet mellan KASAM och hälsa 

framkom i olika studiepopulationer oavsett ålder, kön eller nationalitet. Personer med hög 

KASAM är mer stresståliga än personer med låg KASAM. Ju starkare KASAM personerna 

hade, desto lägre nivåer av stressymptom rapporterades. 

 

En studie som har undersökt jobbrelaterade stressorer, hälsa och grad av KASAM hos 

universitetsanställda har visat att de faktorer som tydligast påverkar hälsan är stöd, 

inflytande, tidspress och avgränsning mellan arbete och fritid (work-home interface). 

Gruppen universitetsanställda som skattade högt KASAM hade inte bara bättre fysisk och 

psykisk hälsa än de som skattade låg KASAM, de angav också lägre nivåer av samtliga 

arbetsrelaterade stressorer. Hög KASAM tycks verka skyddande mot konsekvenser av 

arbetsrelaterade stressorer (Kinman, 2008). 

 

I kategorin Känsla av frihet beskrev företagarna upplevelser av frihet och självbestämmande. 

Alla deltagare i denna intervjustudie framhöll också att just friheten var den största fördelen 

med att vara egenföretagare. Enligt Hyytinen & Ruuskanen (2007) finns det stöd för att det 

är mer tillfredsställande att vara egenföretagare än att vara anställd av ett företag, vilket 

tillskrivs egenföretagares starka känsla av självständighet. Enligt Prottas (2008) kan 

karriärval som ger ökad autonomi eller kontroll leda till förbättrad arbetsrelaterad 

livskvalitet. Enligt Antonovsky (2005) kan känsla av meningsfullhet i arbetet kopplas till att 

känna glädje och stolthet i arbetet och att ha frihet att bestämma över sig själv och sin 

situation. Att ha inflytande över arbetsuppgifter, upplägg och arbetstakt kan göra att arbetet 

upplevs meningsfullt.  

 

Kategorin Känsla av engagemang visade att företagarna upplevde att de investerade mycket 

tid och energi i sina arbeten. Meningsfullhet enligt Antonovsky (2005) kan kopplas till att ha 

områden i livet som känns viktiga och betydelsefulla samt är värda engagemang och 

känslomässig investering. Enligt resultatet upplevde företagarna sina arbeten som 

meningsfulla och utvecklande. Att få hjälpa eller inspirera andra, att skapa arbetstillfällen 

och att förmedla upplevelser gav mening åt arbetet. Detta kan kopplas till komponenten 

meningsfullhet eftersom företagarna beskrev upplevelser av att hjälpa och inspirera andra 

vilket gav mening åt deras arbete. 

 

I kategorin Känsla av sårbarhet beskrev företagarna upplevelser av att sakna trygghet, 

långsiktighet och kollegor. Företagarna kunde uppleva stress och oroa sig för ohälsa. Enligt 

Antonovsky (2005) handlar begriplighet om sammanhang, struktur och tydlighet. Detta 
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kunde saknas i vissa företagares arbeten. Några egenföretagare hade inhämtat kunskap kring 

egenföretagande genom att själva söka efter kunskap. Detta kan kopplas till komponenten 

begriplighet eftersom detta var ett sätt för företagarna att finna ordning och förklaring. 

Egenföretagarna hanterade stress genom att exempelvis skapa rutiner eller sortera bland sina 

arbetsuppgifter. Detta kan kopplas till komponenten hanterbarhet genom att företagarna 

använde sina resurser och hanterade stressen de ställdes inför. 

 

I arbetslivet kan stress orsakas av en mängd olika stressorer. Arbetsrelaterad stress kan 

utlösas av fysiska faktorer såsom buller, psykologiska och sociala faktorer såsom arbete med 

människor som är drabbade av sjukdom eller lidande eller faktorer i organisationen. 

Arbetsrelaterad stress kan beskrivas utifrån Johannes Siegrists Effort-Reward -Imbalance-

modell som handlar om förhållandet mellan ansträngning och belöning (Währborg, 2009). 

Det finns två delkomponenter i ansträngning: intrinsic som innebär individens inre drivkraft 

och extrinsic som innebär de ansträngningar som individen gör för att möta krav från 

omgivningen. Ansträngning måste kompenseras med belöning. Belöningen kan delas in i tre 

delar: materiell, i form av lön, social i form av möjlighet till befordran eller psykologisk i 

form av positiv feedback. För att bedöma eventuell obalans mellan ansträngning och 

belöning ställs yttre ansträngning (extrinsic) mot den sammanlagd belöning 

(Stressforskningsinstitutet). Enligt Siegrists (1996) modell kan obalans mellan ansträngning 

och belöning orsaka ett tillstånd av känslomässig stress.   

 

I resultatet från föreliggande studie beskrev företagarna upplevelser av olika slags 

ansträngningar. Att förverkliga sina idéer, driva företaget framåt, utvecklas och förnya sig var 

några av de inre drivkrafterna. Yttre ansträngning handlade om att arbeta mycket och vara 

tillgänglig. Det talades mindre om belöningar. Några företagare beskrev att de första åren 

varit olönsamma och några beskrev att de hoppades få betalt någon gång i framtiden. Att få 

positiv respons nämndes, vilket kan ses som en psykologisk belöning. Resultatet i helhet kan 

tyda på att företagarnas ansträngningar är större än deras belöningar. Trots den eventuella 

obalansen ger företagarna ett intryck av att vara nöjda med sina yrkesval. Eftersom många 

upplevde att friheten var betydelsefull så kanske friheten kan ses som en form av belöning. 

 

Företagarna i denna studie beskrev i intervjuerna att de hade svårt att släppa tankar på 

jobbet när de var lediga. De hade mycket att tänka på och detta, att tänka på företaget 24 

timmar om dygnet sju dagar i veckan, beskrevs som den största nackdelen med att vara 

egenföretagare. Detta kunde leda till en “inre stress”. Taris, Geurts, Schaufeli, Blonk & 

Lagerveld (2008) har undersökt sambanden mellan “workaholism” och upplevd hälsa hos 

egenföretagare. Att ha svårt att koppla bort jobbet (den psykologiska komponenten i 
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“workoholism”) ökade risken för utmattning, fysiska besvär och minskad effektivitet. 

Däremot korrelerade inte långa arbetstider (den beteendemässiga komponenten) med 

sådana besvär. En tänkbar förklaring till att många arbetstimmar inte gav företagarna några 

negativa hälsoeffekter kan vara att de hade kontroll över sitt arbete och själva kunde 

bestämma över raster och arbetsuppgifter. De hade också, till skillnad från den 

genomsnittlige arbetstagaren möjlighet att välja uppdrag som kändes intressanta och 

utmanade (Taris, Geurts, Schaufeli, Blonk & Lagerveld, 2008). Just att kunna välja och aktivt 

söka upp uppdrag som kändes intressanta och att också kunna välja bort sådant som inte 

intresserade företagarna upplevdes viktigt även i denna studie. 

 

Matuska och Christiansen (2008) har beskrivit Model of Lifestyle Balance som bygger på 

multidisciplinär forskning om fysiska och psykiska attribut som anses viktiga för 

välbefinnande. I modellen definieras en balanserad livsstil som en tillfredsställande 

utformning av dagliga sysselsättningar som anses hälsosamma, meningsfulla och hållbara för 

individen utifrån dennes omständigheter i livet. Modellen klargör att människor har olika 

roller, krav, personligheter, värderingar och intressen och att dessa förändras över tid. Den 

visar också att möjlighet och kapacitet att tillgodose behov varierar och påverkas av 

individens fysiska, sociala och kulturella miljö. Modellen presenterar fem behovsbaserade 

dimensioner som ses som nödvändiga för välbefinnande; att uppfylla grundläggande behov 

för bibehållen fysisk hälsa och säkerhet, att ha givande och bekräftande relationer till andra, 

att känna sig engagerad, stimulerad och kompetent, att skapa mening och en positiv 

personlig identitet och att disponera sin tid och energi på ett sätt som gör det möjligt att nå 

personliga mål och utveckling. En livsstil med balans mellan dessa dimensioner bidra till 

psykiskt välbefinnande och allmän hälsa, och minska risken för ohälsa, kroniska sjukdomar 

och depressioner (Matuska & Christiansen, 2008).  

 

Resultatet i föreliggande studie kan diskuteras utifrån dimensioner i Model of Lifestyle 

Balance. För att bibehålla hälsa beskrev företagarna att de försökte äta bra, vara fysiskt 

aktiva, vistas ute i naturen samt sova väl. Att umgås med familj och vänner upplevdes också 

som hälsostärkande. Företagarna upplevde att arbetet var stimulerande och bidrog till ökad 

kunskap och utveckling. Genom att göra nytta, hjälpa och inspirera andra, skapa arbeten 

samt förmedla upplevelser skapades mening. Företagarna lade ner mycket tid på sina 

arbeten, men de upplevde frihet genom att själva kunna styra över sin tid och sina 

arbetsuppgifter.  

 

I en intervjustudie där frilansande musikers psykosociala arbetsmiljö undersöktes beskrev 

musikerna att de hade svårt att skilja på arbete och fritid; arbetet var en del av deras identitet 
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och livsstil. I intervjumaterialet identifierades resurser och krav. Resurser definierades som 

arbetsrelaterade faktorer som främjar utveckling, motivation och lärande och krav 

definierades som fysiska, psykiska och kontextuella faktorer som kräver ansträngning och 

eller färdigheter samt förknippas med betydande fysiska och psykiska kostnader. Resurserna 

som skildrades var olika former av stöd, passion för yrket, entreprenörskap, flexibilitet, 

autonomi och ansvar. På kravsidan beskrevs en oförutsägbar framtid och en brist på struktur. 

Otrygghet och instabilitet gällande inkomster, uppdrag och arbetstid samt svårigheter att 

balansera arbets- och familjeliv var återkommande svårigheter. Slutligen försvårde krav och 

förväntningar utifrån upprätthållandet av den egna integriteten och identiteten (Vaaga, 

Giæverb & Bjerkeset, 2014). Trots att den beskrivna studien undersökte en specifik 

yrkesgrupp med speciella förutsättningar så känns den i sammanhanget relevant eftersom 

det finns vissa likheter med företagarna i denna intervjustudie. Flera av företagarna upplevde 

att det var svårt skilja på arbete och fritid och vissa beskrev att företaget var starkt förknippat 

med intressen och livsstil. En annan aspekt var att företagarna upplevde otrygghet och oro 

för att inte ha nog med jobb eller för att bli sjuk. 

 

Metoddiskussion 

Lämplighetsurval tillämpades i föreliggande studie. Personer som matchade urvalskriterierna 

valdes ut och kontaktades. I samband med intervjuerna tillfrågades också deltagarna om de 

kände till andra företagare som kunde tänkas tillfrågas om deltagande enligt ett 

snöbollsurval. Svagheten med denna urvalsmetod kan vara att det slutliga urvalet riskerar att 

begränsas till en grupp bekanta i samma nätverk (Polit & Beck, 2014). Istället för att förlita 

sig enbart på snöbollsurval kan metoden fungera som ett komplement till andra 

urvalsmetoder (Richie, Lewis & Elam, 2003). Medvetna om riskerna med snöbollsurval så 

kombinerades urvalsmetoden med att författarna själva sökte upp deltagare samt undvek att 

intervjua företagare i samma bransch. Detta eftersom det kändes viktigt att intervjua 

företagare med skilda erfarenheter. Deltagarna bestod av två kvinnor och nio män. En 

jämnare könsfördelning hade varit önskvärt, men samtidigt speglar fördelningen relativt väl 

den könsskillnad som ses hos egenföretagare i Sverige. Bland de tillfrågade som tackade nej 

till att delta var tre kvinnor. Ingen av de deltagande företagarna hade fler än tio anställda.    

 

Arbetet med datainsamlingen började med att en intervjuguide utarbetades utifrån studiens 

syfte. Denna innehöll öppna frågor samt förslag på några följdfrågor, även om de flesta 

följdfrågor uppkom naturligt under intervjuerna. Författarna genomförde intervjuerna en 

och en. Det som författarna i efterhand kan sakna, är mer beskrivningar av deltagarnas 

relationer, yrkesmässiga och privata. Därför kunde en fråga om exempelvis socialt stöd ha 

funnits med. Transkriberingarna genomfördes enskilt, medan resten av analysförfarandet 
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utfördes av båda författarna tillsammans. De första stegen i analysen upplevdes mer 

okomplicerade än att skapa och namnge huvudkategorier. I den processen behövdes viss 

vägledning av handledare.   

 

Validitet och reliabilitet är två viktiga begrepp när det gäller trovärdighetsaspekter i 

forskningsprocesser. Den kvalitativa innehållsanalysen har från början utvecklats från 

kvantitativ forskning och därför har det varit naturligt att använda begreppen validitet och 

reliabilitet även inom kvalitativ forskning (Danielson, 2012). När det gäller kvalitativa studier 

kan dock även termerna trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet 

användas för att bedöma graden av trovärdighet och kvalitet. Trovärdighet är ett 

paraplybegrepp som inkluderar samtliga termer (Wallengren & Henricson, 2012). 

 

Trovärdigheten stärks genom att visa på att kunskapen är rimlig och att resultatet är giltigt. 

Genom att diskutera med någon utomstående kan resultatet bli mer tydligt även för 

författarna själva (Wallengren & Henricson, 2012). Under analysen har trovärdigheten 

kontrollerats genom att författarna har använts sig av sin handledare som utomstående 

person. Med hjälp av citat har resultatet stärks. Författarna har även försökt angripa 

forskningsområdet ur olika vinklar genom att intervjua personer i varierande åldrar och med 

olika kön och yrken.  

 

Pålitlighet beskriver författarnas förförståelse och hur deras erfarenheter har påverkat 

datainsamling och dataanalys (Wallengren & Henricson, 2012). I denna studie är författarnas 

förförståelse begränsad. Författarna har ingen erfarenhet av att driva eget företag och har 

inte heller växt upp med föräldrar som varit egenföretagare. Författarna har närstående och 

bekanta som är egenföretagare, men deras upplevelser av hälsa är för författarna inte kända. 

En av författarna har tidigare genomfört en litteraturstudie på kandidatnivå med hjälp av 

kvalitativ innehållsanalys. Den andra författaren har ingen tidigare erfarenhet av metoden.    

Med bekräftelsebarhet beskrivs urvalet, datainsamlingen och analysprocessen detaljerat 

(Wallengren & Henricson, 2012). I denna studie har urvalet beskrivits genom att ange 

inklusions- och exklusionskriterierna samt val av urvalsmetod. Hur datainsamlingen har gått 

till har också beskrivits. I denna studie har bekräftelsebarheten kontrollerats genom att 

noggrant beskriva tillvägagångssättet från urval till analys, exempelvis genom att bifoga 

intervjuguiden. Även analysprocessen har förklarats detaljerat, ett exempel ur analysen från 

meningsenhet till slutkategori har även illustrerats i en tabell. 
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Överförbarhet beskriver om resultatet går att överföra till andra grupper eller situationer 

(Wallengren & Henricson, 2012). Eftersom författarna har valt att inkludera egenföretagare 

inom olika yrkesområden med vitt skilda egenskaper, skulle resultatet kunna vara 

överförbart till egenföretagare även inom andra områden. Det resultat som har framkommit 

är alltså inte specifikt för en viss yrkeskategori. 

 

Etiska överväganden 

Enligt Kjellström (2012) ska forskning utföras enligt tre grundläggande etiska principer: 

respekt för personer, göra gott och rättviseprincipen. Dessa principer kan ge vägledning när 

olika etiska problem uppstår.  

 

Respekt för personer innebär respekt för autonomi vilket betyder att personer betraktas som 

självbestämmande och kapabla att fatta sina egna beslut. Personer som har begränsad 

autonomi, exempelvis på grund av sjukdom, ska skyddas. Ett krav för att respekt för personer 

uppnås är att deltagarna medverkar frivilligt och får tillräckligt med information. Utifrån 

denna princip motiveras kravet på informerat samtycke eftersom personerna behöver få 

tillgång till information för att kunna fatta ett beslut om att delta eller inte (Kjellström, 2012). 

Informerat samtycke handlar om att säkerställa att deltagarna vill delta i studien. 

Information om studiens syfte och hur studien är upplagd i stort ska lämnas ut. 

Informationen bör ges både muntligt och skriftligt och personerna måste få betänketid för att 

fatta sitt beslut. Valet ska vara frivilligt, personerna ska inte känna sig tvingade att delta i 

studien och de har rätt att dra sig ur studien när som helst utan press eller påverkan 

(Kjellström, 2012). Deltagarna i föreliggande intervjustudie fick både i informationsbrev och 

vid intervjutillfällena information om att deltagandet var helt frivilligt och att de när som 

helst kunde avbryta sitt medverkande.  

 

Göra-gott-principen innebär i första hand att inte skada deltagarna och i andra hand att 

maximera eventuella fördelar och minimera skada. Utifrån denna princip gör forskare en 

riskanalys där eventuella risker med forskningen vägs mot eventuella fördelar eller vinster 

(Kjellström, 2012). De potentiella fördelarna för deltagarna och betydelsen av kunskapen 

som erhålls av studien ska uppväga skaderisken och på så vis rättfärdiga ett beslut om att 

genomföra studien (Kvale, 2007). Rättviseprincipen handlar om att deltagarna ska behandlas 

likvärdigt och tillämpas för att rättfärdiga urvalet (Kjellström, 2012). Ett annat etiskt 

övervägande handlar om hur konfidentialiteten bevaras. Konfidentialitet inom forskning 

innebär att data presenteras genom att utelämna information som kan avslöja en persons 

identitet. Detta kan ske genom att ändra namn på orter eller arbetsplatser. Konfidentialitet 

handlar även om att förvara data säkert så att inte obehöriga får tillgång till det (Kjellström, 
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2012). Konfidentialiteten bevarades i denna studie genom att utelämna all information som 

kan avslöja deltagarnas identitet samt genom att förvara insamlad data inlåst.  

 

Enligt Lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 2003:460) krävs inte 

etikprövning i arbete där forskning utförs inom ramen för högskoleverksamhet på avancerad 

nivå. Deltagarna i denna studie är inte i någon beroendeposition till författarna och därför 

ansågs ansökan om etikprövning inte krävas i denna studie. 

 

Implikation i arbetsliv och hälsa 

Trots att egenföretagande betraktas som viktigt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv är 

kunskapen kring egenföretagares upplevelser av hälsa begränsad. Denna studie visade att 

egenföretagarna upplevde sin frihet som betydelsefull. Vidare beskrev det stora flertalet ett 

starkt engagemang i sina arbeten men flera kunde känna sig sårbara i vissa situationer. Stress 

var vanligt förekommande och kunde ofta kopplas till oförmågan att släppa tankar på jobbet. 

En obalans mellan ansträngning och belöning kunde anas. Det kunde även råda en obalans i 

de beskrivna livsstilsdimensionerna. Företagarna beskrev engagemang och målmedvetenhet, 

eventuellt på bekostnad av fysisk hälsa och säkerhet. 

 

Vissa behov av företagshälsovård kunde identifieras vid genomläsning av resultatet; stöd i 

stresshantering, hälsosamtal, ergonomiska insatser och stöd i säkerhetsarbete. Dessa insatser 

erbjuds främst inom företagshälsovård. För personal inom företagshälsovården kan det vara 

värdefullt att ha kunskap om egenföretagares upplevelser. Att ha kännedom om 

egenföretagares upplevelser kan underlätta kommunikation och bemötande och därmed 

bidra till vägledning och stödjande funktioner i hälsofrågor. Vidare forskning som beskriver 

egenföretagares upplevelser om arbetsmiljö skulle kunna tillföra värdefull kunskap till 

området. Det skulle även vara intressant att se hur egenföretagare skulle uppleva insatser 

från företagshälsovården i en interventionsstudie. Egenföretagares upplevelser av hälsa 

skulle kunna följas i ett längre perspektiv genom longitudinella studier.   
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Bilaga 1. 

 

Intervjuguide 

Kan du berätta om ditt/ert företag? 

Hur gick det till när du startade ditt företag? 

Hur länge har du haft ditt företag? 

Finns det några fördelar med att vara egenföretagare? Kan du beskriva vilka? 

Finns det några nackdelar med att vara egenföretagare? Kan du beskriva vilka? 

Finns det något som du saknar i ditt arbete som egenföretagare? 

 

Hur kan en arbetsdag se ut? 

Vad är din drivkraft?  

 

Vad är hälsa för dig? 

Har ditt arbete påverkat din hälsa på något sätt? 

Gör du något för att stärka din hälsa? 

Tycker du att ditt arbete innebär några hälsorisker? 

Har du några tankar kring hur företaget eventuellt skulle påverkas om du blir sjukskriven? 

 

Hur viktigt är det för dig att skilja mellan arbete och fritid? 

Upplever du att ditt arbete är meningsfullt? 

 

Vad är stress för dig? 

Upplever du stress någon gång? 

Hur hanterar du stress? 

Vad kan stress få för konsekvenser? 

Vad gör du för att få återhämtning? 

Är det något mer du vill lyfta fram eller belysa i ämnet? 
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Till dig som är egen företagare - förfrågan om medverkan i en 

intervjustudie 

 

Vi vänder oss till dig eftersom vi vill göra en studie om egenföretagares upplevelser av 

hälsa. Detta kommer vi att göra genom att intervjua 10-12 egna företagare i olika 

branscher. Intervjuerna beräknas ta ca 15-45 minuter i anspråk och spelas in i sin helhet 

för att sedan skrivas ut. Tid och plats för intervjutillfällena planeras i samråd med 

deltagarna. 

 

Det inspelade materialet kommer inte att spelas upp för någon annan än undertecknade 

och det ska förvaras inlåst så att ingen obehörig kan komma åt det. Intervjuerna 

sammanställs skriftligt och presenteras i vår magisteruppsats. Informanterna 

avidentifieras och resultatet kommer inte att kunna kopplas till enskilda individer. Ditt 

eventuella deltagande i studien är naturligtvis frivilligt och kan när som helst avbrytas 

utan närmare motivering. 

 

Vi som skriver detta brev heter Lisa Holmberg och Stina Strömbäck Pyyny. Vi är två 

sjuksköterskor som läser en vidareutbildning på Umeå Universitet; Magisterprogrammet 

i Arbetsliv och Hälsa med inriktning företagssköterska. I utbildningen ingår en kurs som 

heter “Självständigt arbete 15 hp” vilket innebär att vi ska fördjupa oss i ett ämne som rör 

“Arbetsliv och Hälsa”.  

 

Vid intresse av att delta eller önskan om ytterligare information kontakta: 

 

Lisa Holmberg                  Stina Strömbäck Pyyny 

Tel: 070-575 91 65                 Tel: 072-585 83 01 

liho0093@student.umu.se stst0017@student.umu.se 

mailto:liho0093@student.umu.se
mailto:stst0017@student.umu.se
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Handledare 

Susann Backteman-Erlanson 

Med. Dr. Universitetslektor 

Institutionen för omvårdnad, Umeå Universitet 

susann.backteman@umu.se  

Tel: 090-786 98 59 

 

  

mailto:susann.backteman@umu.se
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Samtycke till deltagande i intervjustudie 

 

Härmed intygar jag att jag har fått information om studien, att jag förstår att mitt deltagande 

är frivilligt och att den information jag lämnar behandlas konfidentiellt. Utifrån detta ger jag 

mitt samtycke till att delta i intervjustudien.  

 

 

_____________________________________________________________ 

Underskrift och datum 

 

   

_____________________________________________________________ 

Telefonnummer och e-postadress 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


