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FÖRORD 
 
Vi vill rikta ett varmt tack till samtliga intervjupersoner som vi fick möjlighet att intervjua till 
denna undersökning. Genom deras delaktighet fick vi chansen att vidga våra vyer kring detta 
område. Vi vill tacka dem för att de delgav oss sina erfarenheter, utan dem skulle inte denna 
undersökning ha varit möjlig. Detta område har varit mycket intressant och har skapat många 
spännande diskussioner mellan oss som författare. 
 
Vi vill även passa på att tacka våra familjer och vänner, som har varit ett oerhört stöd och 
bidragit med uppmuntrande ord under hela vår utbildning, men framförallt under denna 
uppsats framfart. 
 
Sist men inte minst vill vi tacka våra handledare Jonas Axelsson och Tuula Bergqvist som har 
väglett oss och bidragit med många olika intressanta infallsvinklar till denna uppsats. 
 
 
Tack! 
 
 
Karlstad, juni 2006. 
 
 
Jenni Forselius Eriksson och Ida-Karin Ulvan 

  
  



SAMMANFATTNING 
 
Människan som lever i dagens samhälle och är verksam i arbetslivet har inte kunnat undgå 
den ökade kommunikationen som skett med den ökade tillgängligheten som följd. Detta är 
något som vi menar påverkar upprätthållandet av balans. Vår förförståelse sade oss innan 
denna undersökning genomfördes, att det är svårt för småföretagare att upprätthålla balans 
mellan arbetsliv och övrigt liv. Vi var därför intresserade av att göra en studie för att ta reda 
på hur detta såg ut, och vi valde att genomföra en kvalitativ undersökning för att få en inblick 
i detta. 
 
Undersökningens syfte var att ta reda på hur balansen såg ut mellan arbetsliv och övrigt liv 
hos manliga småföretagare som helt eller delvis lever självständighetens livsform? 
 
Självständighetens livsform är ett begrepp som ingår i livsformsteorin. Denna teori är skapad 
för att få en uppfattning om människors vardag. Människor som lever olika livsformer har 
olika värderingar, handlingsmönster och behov. Vad en person avser med ”det goda livet” 
som lever en livsform kan för en person som lever en annan livsform vara något helt annat. 
Livsformsteorin blev ett verktyg för oss att titta på balans hos småföretagare som lever 
självständighetens livsform. Vi valde att som tillvägagångssätt utgå ifrån livsformsteorin samt 
att använda oss av en teori om balans. För att kunna besvara undersökningens syfte 
genomfördes sex intervjuer på manliga småföretagare, vilka lever självständighetens livsform. 
 
I undersökningen kom vi fram till att balans mellan arbetsliv och övrigt liv för småföretagare 
som lever självständighetens livsform är något väldigt individuellt. Intervjupersonerna har sin 
egen uppfattning om vad balans innebär och hur de ska göra för att uppnå den. Problematiken 
i att uppnå balans utifrån den teori som vi utgått ifrån var att småföretagarna inte hade några 
skarpa gränsdragningar mellan arbetsliv och övrigt liv. 
 
Nyckelord: balans, hälsa, självständighetens livsform, småföretagare och egenföretagare. 
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1. INLEDNING 
 
Vårt intresse kring området balans mellan arbetsliv och övrigt liv väcktes till liv då vi insåg 
vikten av att ha balans. Vår förförståelse säger oss att småföretagare kan ha det svårt att 
upprätthålla balans. Ytterligare en anledning till detta ämnessval är en av de konsekvenser 
som vi finner allvarlig vid obalans mellan arbetsliv och övrigt liv, närmare bestämt utbrändhet 
som följd, vilket konstateras av Nevander Friström (1999: kap.2). Utmattning och utbrändhet 
omtalas dagligen i medierna. För att en person skall kunna hantera alla krav och förväntningar 
tror vi att människan måste lära sig att balansera sitt liv. 
 
Dagens samhälle och arbetsliv präglas av ökad kommunikation, mobiltelefoner och annan 
bärbar elektronik som gör oss tillgängliga var vi än befinner oss. Människor är inte längre lika 
bundna till tid och rum för att kunna utföra sina arbetsuppgifter. Hur man arbetar styrs ofta 
mot en viss tidpunkt då arbetet skall vara färdigt, en så kallad deadline. Det är inte lika viktigt 
när eller var en person utför sina arbetsuppgifter, det viktiga är att arbetet blir färdigt i tid och 
att det motsvarar den förväntade kvaliteten (Miller 1998: kap.1). Elmlund (1998:17) 
presenterar ett citat av Olle Persson som konstaterar att småföretagaren har en benägenhet att 
förena arbete med övrigt liv. Detta är en del som vi kommer att se på i vår undersökning, 
genom att vi tror att det är svårt för småföretagare att åstadkomma balans mellan arbete och 
övrigt liv. 
 
Livsformsteorin är från början utformad för att få en uppfattning om hur människors vardag 
ser ut (Jakobsen & Karlsson 1993:16). I denna undersökning har vi funnit det mest intressant 
att fördjupa oss i självständighetens livsform, detta till följd av att våra intervjupersoner i 
huvudsak lever denna livsform. Vad som bland annat kännetecknas av att leva 
självständighetens livsform är att personen äger sina egna produktionsmedel och att personen 
är självständig gällande upprätthållandet av sin verksamhet. Personer som lever 
självständighetens livsform gör inte skillnad på sitt arbetsliv eller sitt övriga liv. Det finns 
ingen skarp gränsdragning om vad som klassas som arbete eller inte, utan allt en person i 
denna livsform företar sig tenderar att framstå som arbete (Bergqvist 2004:43). 
 
Nevander Friström (1999:13) menar att balans handlar om att ge sig själv, arbete och familj 
eller annat socialt sammanhang lika mycket tid. Denna definition tolkar vi som mer lämplig 
till personer som lever arbetarlivsformen1, med andra ord en person som arbetar för att få det 
bra på fritiden. Vi tyckte därför att det var av intresse att testa om denna teori kring balans 
även passade på småföretagare. Vi har som intresse att i denna studie undersöka hur balans 
ser ut för småföretagare som lever självständighetens livsform. Utifrån detta tar vi hjälp utav 
livsformsteorin för att närmare titta på balans. Vi anser att denna teori kan ses som ett verktyg 
för att undersöka detta. 
 

1.1 Syfte 
 
Vårt syfte med undersökningen lyder som följer: Hur ser balansen ut mellan arbetsliv och 
övrigt liv hos manliga småföretagare som helt eller delvis lever självständighetens livsform? 
 

                                                 
1 Samtliga livsformer kommer att presenteras i teoriavsnittet. 
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1.2 Problemformulering 
 
Vad är balans för småföretagare? 
 
Uppnår småföretagare balans mellan arbetsliv och övrigt liv och i sådana fall vad gör de för 
att uppnå den? 
 
Hur löser småföretagare den ”skarv” som kan uppstå mellan arbetsliv och övrigt liv? 
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2. TEORI 
 

2.1 Balans  
 
Nevander Friström (1999:13) menar att det är viktigt för människan att finna balans mellan 
arbete, familj och eget liv för att kunna må bra. Författaren illustrerar detta i en modell2 i 
vilken det finns tre lika stora cirklar som var och en symboliserar arbete, jag och familj eller 
annat socialt sammanhang. Författaren menar att människan behöver ägna dessa cirklar lika 
mycket tid, med andra ord att vi behöver prioritera dem lika mycket. 
 
 
 

Familj eller 
annat socialt 
sammanhang 

 
Jag 

 
Arbete 

 
Figur. 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
      
     Nevander Friström (1999:13) 
 
 
Detta betyder dock inte att människan varje dag skall ägna lika mycket tid åt var och en av 
cirklarna. Vidare menar författaren att det är av yttersta vikt att människan reflekterar över hur 
hon fördelar sitt engagemang. Detta för att undvika att en cirkel ständigt ges störst utrymme 
på de andras bekostnad. En småbarnsfamilj tenderar säkerligen att ägna mer tid åt 
familjecirkeln under några år för att så småningom låta arbetscirkeln ta en allt större plats. 
Nevander Friström (1999:13-17) menar att det största problemet för en småbarnsfamilj 
antagligen är att finna tid, att ägna till de egna behoven. Om en person ger för stort utrymme 
åt arbetscirkeln under en period i form av till exempel omorganisering, utbildning eller 
arbetsbyte på arbetsplatsen går det i de flesta fall bra under en begränsad tid. Troligtvis är det 
så att vissa familjer klarar av dessa påfrestningar i månader, andra kanske under flera år. Detta 

                                                 
2 Denna modell anser vi sakna en linje mellan jag och familj eller annat socialt sammanhang. Vi menar att dessa 
tre faktorer borde visa på ett ömsesidigt samspel enligt hur författaren resonerar kring balans. Utifrån Nevander 
Friströms (1999) tankegång tycker vi att det borde vara möjligt att förflytta sig på vilket sätt man vill mellan 
dessa tre cirklar. Vi ställer oss därför frågande till varför denna linje inte finns. Vi ser det även som att dessa tre 
cirklar tar utgångspunkt i det arbete som individen har och på så sätt kan individen utifrån detta prioritera sig 
själv och sin familj samt annat socialt sammanhang. Detta är en aspekt som vi tycker förstärker att denna teori 
kring balans är starkt kopplad till personer som lever arbetarlivsformen, då individerna arbetar för att få det bra 
på fritiden. 
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till följd av att familjen accepterar och försöker underlätta för detta. Om arbetscirkeln ständigt 
ges stort utrymme och det inte sker någon förändring kommer det inte att sluta bra. Nevander 
Friström (1999) anser att den person som låter bli att lyssna på sig själv och sina behov samt 
på sin familj, tenderar bland annat att drabbas av sjukdom, förlora sin familj, förlora sitt 
arbete till följd av ineffektivitet samt att förändras som person. Författaren framhåller att 
personer som ger arbetscirkeln stor plats, från början antagligen hade en positiv inställning till 
arbete och alltid var den som ställde upp. En person som från början var härligt nyfiken och 
bara ville väl med sitt engagemang. Författaren menar att hög stresstålighet och en förmåga 
att arbeta bäst under stress är en bidragande orsak till att arbetscirkeln kan få stor plats. 
(Nevander Friström 1999:13f) 
 
I undersökningen ”Långtidsfrisk i Värmland” visade det sig att en identifierad friskfaktor som 
tillhör kategorin balans i livet är att på ett enkelt sätt kombinera arbetet med hem och familj. I 
den undersökningen framkom det att två tredjedelar av respondenterna fann att det är lätt att 
kombinera arbete med hem och familj. Det visade sig att de som lyckats kombinera arbete, 
hem och familj även har delaktiga partners. Utfallet av detta är att de flesta är beroende av sin 
partner för att uppnå en balans mellan arbete och familj. Det visade sig även att de 
respondenter som har vuxna barn har det enklare att kombinera arbete med hem och 
familjeliv. (Grinups et al 2004:73) 
 
Faktorer som kan göra det svårare för människan att uppnå balans i livet kan vara krav som är 
förenade med arbets- och familjeliv, umgänge med vänner och bekanta samt krav på 
delaktighet från föreningslivet (Grinups et al 2004:73). Åkerstedt (2003) påpekar att ha en 
stimulerande fritid har visat sig vara bra för människans hälsa, samt att hon under kravfyllda 
förhållanden då lyckas hålla sig frisk. Att människan sysselsätter sig med andra saker än vad 
hon vanligen utför fungerar avkopplande och kan leda till att nå balans i livet. Ett vanligt 
fenomen är att kvinnor har svårigheter att prioritera tid för sig själva, detta till följd av att 
deras tid ofta tas i anspråk för andras behov. 
 

2.2 Hälsa och ohälsa  
 
Hammarström et al (1996) förklarar hälsa som ett komplext och mångtydigt begrepp. 
Begreppet hälsa kan ses utifrån biologiska, psykologiska och/eller sociokulturella perspektiv. 
Grinups et al (2004:43f) väljer att lägga tyngdpunkten på det sociokulturella perspektivet 
vilket innefattar individens eftersträvan att åstadkomma harmoni mellan vardag, familj, arbete 
och som samhällsmedborgare. 
 
Nordenfeldt (1991:74-81) resonerar kring begreppet hälsa och menar att det finns två 
perspektiv som det begreppet pendlar mellan. Det ena perspektivet som heter det holistiska 
innebär fokusering på människan som helhet. Det andra perspektivet vilket är det analytiska, 
som även är kallat biologiskt-statistiska uppmärksammar enskilda delar av människans insida, 
där man studerar organismens struktur och funktion. Bakgrunden till det förstnämnda 
perspektivet handlar om den vanliga människans fundamentala engagemang för sin egen hälsa 
som till exempel hur mår jag idag? Källan till det andra perspektivet är den medicinska 
vetenskapen och läkekonsten. Medicinen har som främsta uppgift i detta perspektiv att bota 
och lindra sjukdom samt försöka återställa hälsan hos den som är i behov av hjälp. Dessa två 
perspektiv utesluter inte varandra. Om man bara utgår ifrån ett av perspektiven kan man inte 
få någon trovärdig bild av begreppen hälsa-ohälsa. Nedan preciseras det holistiska och 
biologiska-statistiska perspektiven. 
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… hälsa som går i denna holistiska riktning tenderar att betona två förhållanden: 
för det första en känsla, en känsla av välbefinnande i fallet hälsa, och en känsla av 
lidande i fallet ohälsa; för det andra, förmåga eller oförmåga till handling. 
(Nordenfeldt 1991:81) 

 
Genom denna vision är grunden lagd för en biologiskt orienterad teori om hälsa 
och sjukdom. En mänska anses vara vid hälsa om hennes kropp och hennes psyke 
fungerar i enlighet med det för arten typiska mönstret. (Nordenfelt 1991:76) 

 
 
Maslasch och Leiter (1999:34) menar att vår tids sjukdomsbild handlar om utbrändhet, 
utmattning, kronisk trötthet och depression. Om individen som är utbränd tar med sig sina 
problem hem medför det säkerligen konsekvenser som kan påverka relationen till familj och 
vänner. Grinups et al (2004:45-47) menar att om påfrestningarna i det fyra olika sfärerna 
(arbetslivet, familjelivet, fritiden och det mer övergripande samhällslivet) blir allt för stora 
påverkar det en människas hälsa. Detta kan i sin tur leda till ohälsa, i värsta fall sjukskrivning. 
När en person känner obalans i sitt liv kan det bero på stress och ohälsa. 
 
En företagare som inte återhämtar sig, inte vilar, kopplar av eller reflekterar över sin situation 
och som tror sig vara oumbärlig i sitt företag kan rent av bli livsfarlig. Småföretagaren är den 
som strävar vidare fast denne stöter på motgångar. Det är inte många småföretagare som 
sjukskriver sig, trots att det många gånger kanske är befogat. Detta genom att det är kostsamt 
för en företagare att bli sjuk. Konsekvenserna kan till och med bli att företaget måste 
avvecklas vilket i sin tur påverkar företagarens familj. (Tofters 2003:17f) 
 
Ett vanligt hälsoproblem bland arbetstagare är att utmattningen blir bestående om individen 
fortsätter att arbeta, trots att varningsklockan ringt, vilken talar om att denne egentligen inte 
borde arbeta. Anledningen till att arbetstagaren fortsätter att arbeta kan vara den pliktkänsla 
och skyldighet som denne känner gentemot arbetsgivare och kollegor. Det krävs ett 
livskraftigt och varaktigt förhållande till sin energi för att upprätthålla en jämn balans till sitt 
arbete. Individen måste ges möjlighet att själv kontrollera centrala sidor av arbetet för kunna 
upprätthålla balansen. (Maslasch & Leiter 1999:62) 
 

2.3 Dagens arbetsliv 
 
Enligt vissa beräkningar har det visat sig att människan idag i genomsnitt lever i 700 000 
timmar varav 80 000 timmar ägnas åt arbete under livstiden. Våra förfäder levde i genomsnitt 
i 300 000 timmar och tillbringade nästan hälften av sin livslängd åt arbete, närmare bestämt 
120 000 timmar, arbete för dem bestod av att skaffa föda och att överleva. Det finns 
uträkningar som visar att kommande generation endast kommer att tillbringa cirka 60 000 
timmar åt arbete under hela deras livstid, vilket är en halvering av vad våra förfäder 
tillbringade åt arbete. (Miller 1998: kap.1) 
 
Enligt EG-direktivets svenska översättning definieras arbetstid på följande vis: ”…all tid då 
arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande samt därvid utför aktiviteter eller uppgifter.” 
(Miller 1998:7) 
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Vidare förklarar författaren att det endast är lönearbete som räknas i diskussioner som rör 
frågan om arbetstid. Problematiken kring detta är att arbete sker både i hemmet och på 
arbetsplatsen. Författaren menar att begreppet arbete måste betraktas vidare ur ett 
folkhälsoperspektiv. (Miller 1998:7) Åkerstedt (2003:39) menar att våra arbetstider har ett 
tydligt samband med hälsa, säkerhet och välbefinnande. I synnerlighet arbetstider som avviker 
från den mest förekommande mall vilken vi vanligen arbetar efter, 08.00-17.00 fem dagar i 
veckan. Andersson och Sylwan (1997:18) menar att det kanske är så att vi är på väg mot ett 
arbetsliv, där arbetstid och fritid allt mer sammanlänkas och där en förkortning av arbetstiden 
därmed inte längre prioriteras.  
 
Om den anställde ges ökad flexibilitet kan denne variera sin arbetstid efter sina egna behov. 
Detta framhålls ofta som något som kan minska påfrestningen mellan arbete och familj. 
Genom flexibla arbetstider kan arbetstagaren själv disponera över sin tid, detta möjliggör till 
exempel att hämtning och lämning av barnen på dagis kan underlättas, eller att sitta kvar 
längre på arbetet då ens partner hämtar barnen på dagis. Det öppnar upp för möjligheten att 
utföra arbetsuppgifter i hemmet. Det finns dock en risk med de flexibla arbetstiderna, de 
klingar inte alltid positivt. Vid höga krav från både familj och arbete kan detta resultera i att 
arbetstagaren upplever stress. Detta eftersom individen tvingas sätta gränser mellan hem och 
arbete samt att motivera sina beslut inför sig själv och andra. Den allt mer effektiva och 
flexibla arbetsplatsen kan medföra att arbetstagarens arbetstid måste förändras utifrån 
verksamhetens behov. (Grönlund 2004:152)  
 
Grönlund (2004:153) presenterar två rådande hypoteser gällande människans livspussel. 
Expansionshypotesen och rollkonflikt- eller belastningshypotesen, vilka presenteras nedan. 
– Expansionshypotesen: flera livsuppgifter eller roller leder till ett ökat välbefinnande, detta 
genom bland annat mer socialt stöd, ökat självförtroende samt bättre ekonomi. 
– Rollkonflikt- eller belastningshypotesen: handlar om hur en persons engagemang i de olika 
sfärerna kan leda till stress, orsakat av slitningen mellan roller och åtaganden. 
 
Författaren betonar att kraven från arbete och familj inte får bli för höga. Denna tankegång 
har även fått ett visst stöd i forskningen. Studier visar att höga krav från två sfärer, till 
exempel barn och långa arbetstider, ökar en persons rollkonflikt och stress. Detta till följd av 
en friktion mellan individens roller och åtaganden. (Grönlund 2004: kap.6) 
 
Grönlund (2004: kap.7) har funnit i en studie om flexibilitet att en anpassning av arbetstiden 
till verksamhetens behov ger de anställda ett större inflytande över sin arbetstid. Detta 
inflytande kan göra det lättare för en person att kombinera arbetet med umgänge och 
fritidsintressen. Detta kan tyckas vara positiva effekter av en svensk modell för 
framförhandlad flexibilitet. Dock är inte resultaten entydiga. Funktionell flexibilitet medför 
ökad intensitet av arbetet, möjligheten att själv variera sin arbetstid bidrar inte till att minska 
konflikten mellan arbete och familj, det leder inte heller till en mer jämställd fördelning av 
hemarbetet. 
 

2.4 Småföretagande 
 
Företaget är småföretagarens liv. Småföretagare bygger in självförverkligande i arbetet och i 
företagets utveckling. Tofters (2003:20) kallar det även en utmaning att vara företagare, att 
lyckas nå de mål som man sätter upp. 
 

10  



 
Att vara småföretagare är ett sätt att leva, inte ett jobb och drivkraften är inte 
pengar i första hand. Att vara småföretagare kan vara en fulländning av livet. Det 
är drivkraften! (Tofters 2003:20) 

 
 
För att kunna klassa sig själv som företagare skall man enligt Demoskops 
företagarundersökning uppfylla tre krav. Kraven är följande: man skall äga en betydande del 
av ett företag, man skall utföra sin huvudsakliga yrkesverksamhet i det och man skall vara 
företagets ledare. (Elmlund 1998) 
 
Organisationen Företagarna (2005) presenterar en definition av småföretagare som företag 
med färre än 50 anställda, vilket vi tycker är ett passande mått på småföretagande. Idag 
omfattas 99,2 % av alla företag i Sverige av småföretagare, alltså med färre än 50 anställda. 
Dessa sysselsätter ca 1,4 miljoner personer, vilket leder till att de är Sveriges främsta 
arbetsgivare som står för 52 % av den privata sysselsättningen, de står för närmare en 
tredjedel av den totala sysselsättningen. Småföretagen är av yttersta vikt för att Sverige skall 
vara ett bra land att leva i, utan deras goda idéer som kommersialiseras skulle Sverige vara ett 
fattigt land. Om småföretagen går bra får det positiva effekter för det svenska samhället. 
Människor får arbete vilket i sin tur genererar lön som sin tur används för konsumtion och 
skatt. (Företagarna 2005) 
 
Det har funnits en viss problematik i att finna ett bra samlingsnamn för våra intervjupersoner. 
Detta eftersom de intervjupersoner vi har intervjuat har varit verksamma i företag med 
varierande storlek, allt ifrån enmansföretag, till företag med upp till femtio anställda. Det som 
vi menar är väsentligt för våra intervjupersoner är att de aktivt driver sitt företag. Vilket i sin 
tur är ett kriterium för att personen skall kunna gå att identifiera i självständighetens livsform, 
med andra ord att det är personens eget spelrum det handlar om (Jakobsen & Karlsson 1993). 
Vi är medvetna om att i ett företag med färre antal anställda ges ”ägaren” större möjlighet att 
kontrollera sin verksamhet. Vi kommer att använda både benämningen småföretagare och 
egenföretagare i denna uppsats, då vi menar att dessa kan användas parallellt och synonymt. 
 
Elmlund (1998) kallar de svenska företagarna för den ”självförverkligande klassen”. Detta till 
följd av att deras främsta strävan är att försöka åstadkomma en livssituation som de är tillfreds 
med, samtidigt som de lyckas undkomma löneanställningens strikta struktur. Ofta är 
företagarnas motiv till att starta en egen rörelse att de vill ha friheten att ägna sig åt det som 
intresserar, stimulerar och utvecklar dem. (Elmlund 1998:15) 
 
Barn till företagare blir ofta företagare, det sociala arvet är med andra ord av stor betydelse för 
vilka personer som etablerar sig som småföretagare. Detta trots att de ofta har fått uppleva 
nackdelarna med många arbetstimmar, mycket oro och bekymmer. Detta förklaras med att 
dessa barn har socialiserats in i en livsstil, där arbete och företagande skapar en identitet. Att 
som småföretagare arbeta åt sig själv blir en motivation som är starkt kopplad till en 
föreställning om frihet. Frihet i detta fall handlar om att inom företaget kunna bestämma och 
styra över sitt öde, kontrollera och utforma sitt liv. (Tofters 2003:11f) 
 
Egenföretagaren och dess arbetsform som självförsörjande är en mycket gammal arbetsform, 
troligen människans första. Denna arbetsform har funnits som många olika typer och kan 
kopplas tillbaka till då människan levde i jägar- och samlarsamhällen. (Jakobsen & Karlsson 
1993) 
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Företagare förekommer inom alla sorters yrkesgrupper, det betonas även att företagare i 
Sverige väljer att vara företagare på grund av den frihet som det innebär, inte för att skapa 
något stort och tjäna pengar. Sammanfattningsvis kan följande komponenter nämnas för att 
visa på hur företagaren skiljer sig från löntagaren. Majoriteten är män, tidigare erfarenhet från 
privat sektor, stor andel invandrare, företagarna tjänar i genomsnitt mindre än löntagaren, har 
i genomsnitt sämre utbildning än löntagaren, arbetar betydligt mer, i princip har alla någon 
gång haft en anställning. Slutligen konstaterar författaren att ytterst få av företagarna återgår 
till en anställning. (Elmlund 1998:7f) 
 

2.5 Livsformer utifrån realistisk livsformsanalys 
 
Nedan kommer vi att förklara livsformsteorin och dess olika livsformer, vi kommer dock att 
fokusera på självständighetens livsform. Anledningen till detta är att vi anser att våra 
intervjupersoner i första hand lever den livsformen. 
 
Livsformsteorin är från början gjord för att få en uppfattning om hur människors vardag ser 
ut. Vardagsbegreppet är mycket centralt i denna teori. Vardag definieras ofta som en 
rutinbaserad handling som upprepas (Jakobsen & Karlsson 1993:16). Livsformsanalysens 
grunder utformades under 1980-talet av danska etnologer Thomas HØjrup och Lone Rahbek 
Christensen, vilken sedan har vidareutvecklats utav bland annat Jan Ch Karlsson, Liselotte 
Jakobsen och Tuula Bergqvist. Den vidareutveckling som Liselotte Jakobsen och Jan Ch 
Karlsson gjorde innebar att den danska begreppslogiska grunden för livsformsanalysen byttes 
ut mot den kritiskt realistiska vetenskapsteoretiska grunden. 
 
 

Enligt denna kritiskt realistiska version av livsformsanalys ses livsformer som 
uppsättningar sociala strukturer istället för begreppslogiska konstruktioner. 
Mekanismer tillhörande dessa strukturer utgör grundläggande drivkrafter bakom 
människors vardag, det vill säga de ger upphov till skilda rationaliteter bakom 
människors handlingar. Detta kan användas till att förklara varför vissa händelser 
inträffar och vad som har producerat dem. Strukturer och mekanismer som 
konstituerar livsformerna finns i en djupdimension av världen. (Bergqvist 2004:26) 

 
 
Livsformsanalysen utgår ifrån att människor lever sina liv i vitt skilda kulturer, som i sin tur 
kallas livsformer. Med kultur i detta sammanhang avses de strukturella uppsättningar av olika 
levnadsvillkor som finns. Det svenska samhället innefattar många olika sådana uppsättningar 
av olika levnadsvillkor som var för sig utgör en livsform. (Bergqvist 2001: kap.10) 
 
I den realistiska analysen fokuserar man inte på nationella kulturer så som svenskhet eller 
danskhet. Istället inriktar man sig på att det finns olikheter, människors agerande sker utifrån 
hans eller hennes värderingar. (Jakobsen & Karlsson 1993:51) Att olikheterna betonas kan 
tydliggöras i att Sveriges befolkning lever många olika livsformer. ”Det goda livet” kan i en 
livsform vara något helt annat än vad en annan person som lever en annan livsform åsyftar 
med ”det goda livet”. Sammantaget kan man säga att livsformsanalysen betonar kvalitativa 
skillnader i människors vardagsliv, vilket genererar olika resultat på vad som är ”det goda 
livet” är för olika personer. De människor som lever olika livsformer har olika värderingar, 
handlingsmönster och behov. (Bergqvist 2004: kap.1) 
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Ett viktigt begrepp i livsformsteorin är sociocentrism. Sociocentrismen innebär att det kan 
vara svårt för en människa som lever en livsform att förstå tillvaron för någon annan som 
lever en annan livsform. Sammanfattningsvis betyder sociocentrism att man har en 
benägenhet att tolka och uppfatta verkligheten enligt den ideologi som finns i den livsform 
man själv lever. (Bergqvist 2001:231) 
 
Den realistiska livsformsanalysen har som utgångspunkt att människor och livsformer är två 
analytiskt helt skilda fenomen. Det skall framhållas att människor lever livsformer, men de är 
inte livsformerna. Livsformerna är uppsättningar av sociala strukturer, dessa fungerar som 
motorer bakom människors handlingar. Livsformer är således existerande, de är dock inte 
empiriskt omedelbart tillgängliga, vilket betyder att de finns i empirin. De är dock svåra att 
komma åt, de är gripbara genom abstraktion, de finns mer än vad vi ser och erfar. (Bergqvist 
2004:16f) 
 
 

Livsformer är vardagens kausala strukturer, men bakom dem ligger andra 
strukturer. De mest avgörande av dessa kallas här arbete och kärlek. Den hypotes 
jag läger fram i det följande kan kort uttryckas så här: arbetsformer och 
kärleksformer är två kausalt verksamma strukturer, vars mekanismer producerar 
andra kausala strukturer med egna mekanismer; de senare strukturerna kallas för 
livsformer. (Jakobsen 1999:78) 

 
 
En livsform består utav en praktik och en ideologi vilka i sin tur är specifika för livsformen 
(Bergqvist 2001:226). 
 
 

Förenklat kan man säga att praktiken positionerar oss bland samhällets strukturer 
och formar betingelserna för våra handlingar (förbehållet att vi kommer ihåg vår 
egen del av det hela: att det är vi själva som väljer, medvetet eller omedvetet). 
Relationerna som konstituerar praktiken innefattar materiella resurser som kan 
vara såväl fysiska som mänskliga (t.ex. produktionsmedel respektive arbetskraft). 
(Bergqvist 2001:226) 

 
 
Praktiken i en livsform är en position i samhällets materiella struktur och dess ideologi är en 
position i samhällets kulturella struktur (Jakobsen 1999:71). En livsforms praktik utgörs dels 
utav en arbetsform och dels utav en kärleksform. Ideologin i den livsform som människan 
lever gör så att hon får en livsformsspecifik världsbild, vilket leder till att hon får 
föreställningar om hur det egentligen förhåller sig. Ideologin påverkar i stor grad vad en 
person som lever en livsform anser vara bra eller dåligt, vad man önskar och inte önskar 
åstadkomma. (Bergqvist 2004:35) 
 
Arbetsformer ger tillsammans med kärleksformer upphov till en rad olika livsformer, det är 
arbetsformen som tillsammans med kärleksformen som är det grundläggande i livsformen. 
Med andra ord uttryckt när en specifik arbetsform förenas med en specifik kärleksform 
resulterar det i en livsform. (Jakobsen 1999:70) Jakobsen och Karlsson (1993:87) beskriver 
arbete och kärlek utifrån de två fundamentala processerna, produktion av medlen för liv 
(arbete), respektive produktion av det mänskliga livet i sig (kärlek). Arbete som medel för 
livet och kärlek för fortsatt produktion av människor. 
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Det är även viktigt att skilja på livsstil och livsform. Livsstilen är ofta medveten och vald av 
individen själv, medan livsformen ofta är omedveten för individen om denne inte känner till 
dess teori. Det skall även tilläggas att individen inte strävar efter att leva en livsform, det är de 
saker som individen gör som blir avgörande för vilken livsform som denne befinner sig i. 
Ytterligare förtydligas detta i Jakobsen och Karlsson (1993:21) som i sin tur citerar Tomas 
Wikström som uttrycker livsform och livsstil på följande vis: 
 
 

Livsformsbegreppen fokuserar vardagskultur, uppfattade som helheter av 
människors göranden och låtanden, av materiell praxis och föreställningar knutna 
till denna. (…) Livsstilsbegreppen betonar individens sökande efter livsmening, 
personlig utveckling och kulturella uttryckssätt.  (Jakobsen & Karlsson 1993:21) 

 
 
I den realistiska livsformsanalysen finns det ett antal olika arbetsformer. Dessa arbetsformer 
(se bilaga 3) är investorarbete vilken ingår i investors livsform, traditionellt lönearbete ingår i 
arbetarlivsformen, karriärarbete ingår i karriärens livsform, egenarbete ingår i 
självständighetens livsform, husmorsarbete ingår i husmorslivsformen, representationsarbete 
ingår i representationshustruns livsform, medhjälpsarbete som ingår i medhjälperskans 
livsform samt investorinnearbete som ingår i investorinnans livsform, vilken bara är 
hypotetiskt existerande. (Bergqvist 2004:35f) 
 
Människor har en tendens att leva fler än en livsform. Vanligast är att man lever blandningar 
av livsformer, dock är det någon livsform som är mer framträdande och styrande. Det är 
möjligt att leva en renodlad livsform vilket dock inte är så vanligt. (Bergqvist 2004:40) 
 
Nedan kommer de olika livsformerna att presenteras var och en för sig med djupgående 
förklaringar kring vad som kännetecknas för varje enskild livsform. 
 

2.5.1 Arbetarlivsformen och husmorslivsformen  
 
Arbetarlivsformen förenar det traditionella lönearbetets arbetsform med de bemyndigades 
kärleksform. Praktiken i denna livsform består av fyra bestämmande egenskaper vilka är 
följande: personen äger inte några produktionsmedel. Individen säljer rätten att bestämma och 
använda hans eller hennes arbetskraft till en arbetsgivare under en viss period, vanligtvis åtta 
timmar fem dagar i veckan. Arbetstagaren ges vidare en underordnad position i 
organisationens hierarki. Vilket betyder att personens möjligheter att påverka eller att 
bestämma över sin egen arbetskraft under den tid som denne vistas på arbetet är mycket liten. 
Möjligheten till klättring på karriärstegen blir då näst intill obefintlig. Arbetslivsformen 
karaktäriseras även av den utmärkande skillnaden som existerar mellan lönearbetet och 
fritiden. I arbetarlivsformens ideologi råder en skarp skillnad mellan ”arbete” och ”icke-
arbete”. Det som individen utför åt andra klassas som ”arbete” och det som individen gör åt 
sig själv och sin familj klassas som ”icke-arbete”. De tydliga skillnader som upprätthålls 
mellan arbete och fritid innebär att arbetet benämns som medlens, pliktens och den yttre 
nödvändighetens sfär. Samtidigt som fritiden innehåller målens, frihetens och den inre 
tillfredställelses sfär. Genom att arbetarlivsformen har arbetet som medel för målet, medför 
detta att lönearbetaren definierar fritiden som en möjlighet att uppnå det goda livet. (Bergqvist 
2004:40) 
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Husmorslivsformen förenar den bekräftande kärleksformen med husmorsarbetets arbetsform. 
När det gäller husmorslivsformen är den strukturella förutsättningen för denne att hennes 
livskamrat arbetar och har det traditionella lönearbetet, lever enligt arbetarlivsformen. 
Husmorslivsformen medför att kvinnan blir beroende av mannens ekonomiska produktion, 
hon har ingen kontroll över familjens finansiella inkomster. Husmorslivsformens medel och 
mål är mestadels inriktade på markservice, hon inriktar sig helt på hem och familj. Därmed 
finns det ingen skillnad på vad som är arbete eller fritid i förhållande till tid och aktiviteter för 
henne. Ideologin i husmorslivsformen innebär att det inte finns någon skarp gränsdragning 
mellan arbete, fritid, nytta eller nöje. Det hon tar sig för räknas alltjämt till familjens fördel, 
medan hon själv kan se det som något hon utför för att skapa en gemenskap för familjen. 
Hennes ”arbetsplats” blir till något helt annat än bara en bostad. För henne innebär det goda 
livet ett hem där alla i familjen kan ha det bra. (Bergqvist 2004:40) 
 

2.5.2 Karriärens livsform och representationshustruns livsform  
 
Praktiken i denna livsform handlar om att personen i fråga säljer sina unika personliga 
kunskaper och sin kompetens, snarare än sin tid. Det förekommer även lönearbete i denna 
livsform men det är dock inte av den traditionella karaktären. Denna livsform kännetecknas 
inte av tidsaspekten som det traditionella lönearbetet gör. Eftersom denna livsform 
karaktäriseras av individens personliga kunskaper och kompetens kan personen i fråga klättra 
på karriärstegar till följd av sina meriter. Karriärens livsform förekommer ofta inom 
forskning, marknadsföring, produktutveckling eller hos personer med en akademisk examen. 
Det är ofta tjänstemän som lever i karriärens livsform. Ideologin i karriärens livsform gör att 
individens fritid ses som ett medel för målet som är arbete. Det är dock viktigt att poängtera 
att det inte finns en distinktion mellan arbete och fritid som menar att individen inte kan 
använda fritiden till nytta för arbetet, vilket förekommer i arbetarlivsformen. Fritiden används 
inte för att ”ladda batterierna” som rekreation, utan personen laddar istället med nytt 
engagemang som är till arbetets fördel. Det råder däremot en stor skillnad mellan engagerande 
arbete och rutinarbete. I takt med att karriärklättringen sker leder även det till mer 
engagerande arbete, ju längre ner på karriärstegen man befinner sig desto mer präglas arbetet 
av rutin, mindre ansvar och engagemang. I denna livsform är hela livsstilen utav betydelse, 
representativiteten och respektabiliteten kan vara avgörande för möjligheterna till karriär. Det 
är av stor betydelse att bland annat ha rätt bostad, rätt bilmärke, de rätta kläderna och den rätta 
familjen. Det goda livet eller livets mål är att fortsätta att utveckla det som är unikt för 
personen. Det är inte alls ovanligt att fritiden ställs i arbetets tjänst. Att en person som lever 
karriärens livsform även arbetar på sin fritid och ställer sitt hem och sin familj genom 
representation i hemmet är förekommande. (Bergqvist 2004:43f) 
 
Karriärens livsform är beroende av representationshustruns livsform. Representationshustruns 
livsform baseras på en blandning utav bekräftarens kärleksform och utav 
representationsarbete som arbetsform. I denna livsform intar familjen en annorlunda position i 
förhållande till arbetarlivsformen. Hem- och familjesfären har här en förbindelse med 
mannens livsform. Kvinnan som lever representationshustruns livsform har en man med 
karriär, men hon har egna kontakter och relationer till det som utgör hennes försörjning, 
närmare bestämt mannens karriär. Det skall framhållas att kvinnan kan påverka detta, hon är 
den som ser till att upprätthålla och producera representativitet och respektabilitet. Kvinnan 
skall även se till att mannen kan arbeta i en ändamålsenlig miljö, där han till exempel kan ges 
möjligheterna att arbeta ostört. De familjekrav som kan ställas på karriärmannen utav kvinnan 
är endast de som anses vara lämpliga i förhållande till hans karriär. Praktiken i 
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representationshustruns livsform kan kräva av att hon har både administrativ och 
organisatorisk kompetens, vilket skall leda till betydande mått av personlig autonomi i 
vardagen. Representationshustrun ansvarar för att bygga upp en miljö som kan komma att 
vara avgörande för mannens karriär. Utan karriärmannen skulle inte denna livsform finnas, 
äktenskapet dem emellan är en grundförutsättning för att hennes arbetsform skall existera. De 
intressen som hon själv har måste hela tiden anpassas så att de gagnar mannens karriär. 
Hennes tid är med andra ord andras tid. (Bergqvist 2004:42f) Det goda livet för en kvinna 
som lever representationshustruns livsform baserar sig på ett hem där hon trivs och har en väl 
fungerande familj, samtidigt som familjen måste rätta sig efter mannens karriär. Vilket är 
representationshustruns ideologi enligt Jakobsen. (1999:225f) 
 

2.5.3 Kapitalistens livsform och investorns livsform  
 
Dessa två livsformer, kapitalisten och investorn har mestadels blivit namngivna som 
”kapitalister”, dock har inte dessa livsformer blivit så utforskade som de andra. I dessa 
livsformer måste det finnas utrymme att ta risker, detta för att möjliggöra tillväxt och för att 
livsformerna skall kunna reproduceras. Materiellt sett i dessa livsformer är du ägare av 
antingen maskiner, aktier eller finansiellt kapital för att få förtjänst. Praktiken i dessa 
livsformer kan delas upp i två delar. Dels den produktiva kapitalismens livsform som går ut 
på individens förmåga att aktivt driva en verksamhet. Samt dennes motsvarighet som är 
investorns livsform vilken baseras på att personen äger ett finanskapital, inte 
produktionsmedel som till exempel maskiner. I investorns livsform handlar det mycket om att 
placera sitt kapital på aktiemarknaden. Syftet är att det skall generera i nya tillgångar och 
medel, detta är ett gemensamt drag hos de två livsformerna. Familjebanden är även de 
erkända som starka i dessa konstellationer, speciellt kring den familjekontinuitet som finns 
kring ägandeskapet i livsformerna. (Bergqvist 2004:45) 
 
Det finns inga utvecklade ideologier gällande dessa två livsformer, därför redovisas inte 
dessa. Detta till följd av att dessa livsformer inte är fullt så utvecklade som de tidigare. De 
strukturellt kvinnliga livsformerna som är kopplade till de strukturellt manliga livsformerna är 
ännu mer okända. (Bergqvist 2004:45) 
 

2.5.4 Självständighetens livsform och medhjälperskans livsform 
 
Kännetecknet för praktiken i självständighetens livsform är att personen i fråga är producent 
och äger sina egna produktionsmedel. Verksamheten i sig handlar inte om kapitalistiskt 
företagande och om att tjäna stora pengar. Drivkrafterna handlar snarare om att upprätthålla 
och bygga upp en självständig verksamhet, samt att vara verksam åt sig själv. Denna livsform 
omfattar egenföretagare med få eller inga anställda. Det handlar ofta om familjeföretag och 
verksamheterna kan vara av mycket varierande slag, allt från IT-bransch till jordbruk. 
Bergqvist (2001: kap.10) framhåller att denna livsform inte för så länge sedan undanträngdes 
av arbetarlivsformen, vilka representeras av dem som är traditionella lönearbetare och säljer 
sin arbetskraft på arbetsmarknaden. Det ser dock ut som att självständighetens livsform 
etablerar sig allt mer, vilket troligen orsakats av det rådande sysselsättningsläget, det vill säga 
med den ökade arbetslösheten. (Bergqvist 2001: kap.10) 
 
I denna livsform ger praktiken upphov till en ideologi där dygnets alla timmar får en karaktär 
av arbete. Allt som en person i denna livsform gör tenderar att framstå som arbete. Målet och 
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det goda livet i självständighetens livsform handlar om en strävan efter självständighet, att få 
vara sin egen och vara verksam åt sig själv. En av anledningarna till att många personer 
fortsätter att vara egna företagare trots stora ekonomiska svårigheter kan just vara strävan att 
upprätthålla självständigheten. Med andra ord blir det egna företaget ett medel för att bevara 
självständigheten, på så sätt blir även verksamheten både mål och medel för att åstadkomma 
detta. Det uttrycks också som att ingen möda är för stor när det gäller det bästa för företaget. 
(Bergqvist 2004:43) 
 
Självständighetens livsform hör ihop med en bekräftande livsform, närmare bestämt 
medhjälperskans livsform. I det här fallet har kvinnan den positionen att hon står till mannens 
förfogande och därmed är hon en hjälpande hand för honom i den arbetsform som han 
befinner sig i. Kvinnans roll i förhållande till företaget innebär att hon får vara flexibel genom 
att hennes insatser för verksamheten kan variera kraftigt. Vad som bör klargöras här är att den 
kvinnliga rollen inte medför att kvinnan per automatik blir hemmafru. Utan hon kan ha en 
förbindelse mellan företaget och hemmet, men möjligheten för henne att ha självständiga 
uppgifter inom företaget finns, och då bör hon även ses som en anställd. Detta är dock det 
som förenar de kvinnliga livsformerna, hem och familj och det ansvarsområde som det 
innebär. Genom att kvinnan och mannen har olika förhållanden till kärleksformen innebär det 
att kvinnan får en annan relation till företaget. Detta resulterar i att det uppstår två skilda 
praktiker till egenarbete. Kvinnans involvering i mannens företag är beroende av i vilken 
utsträckning medhjälperskan behövs. Vid ett stort behov har kvinnan oftast sitt huvudsakliga 
arbete inom företaget. Detta medför att det kan vara svårt för familjen att skilja på arbete och 
fritid. Vid ett litet behov av kvinnans hjälp har hon troligen en annan sysselsättning utöver 
mannens verksamhet. Via arbete inom mannens företag kan kvinnan direkt påverka familjens 
situation angående den finansiella biten som är kopplad till familjens välfärd. Vad familjer i 
en situation som denna eftersträvar är att familjen skall finnas nära till hands, som genererar 
att alla bidrar till det självständiga företagande som mannen åtagit sig med kvinnans hjälp. 
Vad som förekommer i en allt större utsträckning idag är att kvinnan oftast har en egen 
sysselsättning utöver mannens företagande. Detta kan vara en försiktighetsåtgärd för att kunna 
försäkra sig om att familjens ekonomiska trygghet är säkrad. Trots att kvinnan väljer 
sysselsättning fortgår kravsättning på hennes medhjälp från mannen. Det kan även vara så att 
medhjälperskan avstår från att involvera sig i sin makes företag. Vilket resulterar i att hennes 
roll som medhjälperska är att själv ta på sig det fulla ansvaret gentemot familj, hushållsarbete 
och barn. I och med detta ställer inte medhjälperskan några krav på mannen i förhållande till 
familjelivet. (Bergqvist 2004:43f) 
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3. METOD 
 
Metod är ett redskap för att göra en beskrivning av verkligheten eller empirin. För att kritiskt 
kunna bedöma i vilken grad undersökningens resultat orsakats av metoden behöver man som 
forskare metodkunskap. Metoden skall vara till hjälp för att på ett konsekvent sätt ställa sig 
kritiska frågor om de val man gör och vilka konsekvenser det får. Oavsett vilken empiri man 
som forskare vill samla in så måste man uppfylla två krav. Empirin måste vara giltig och 
relevant samt att den måste vara tillförlitlig och trovärdig. (Jacobsen 2000:20f) 
 

3.1 Datainsamling  
 
Den metod vi har valt för vår uppsats är en kvalitativ intervjuundersökning. Vi valde att göra 
en kvalitativ undersökning för att vi var intresserade av att få en ökad förståelse kring detta 
ämne. Samt att vi fann den metoden mest lämplig för vårt undersökningsområde. 
Motiveringen till vårt val av metod var även att vi ansåg den vara mest lämplig i förhållande 
till vårt syfte. Vi gavs även möjligheten i och med detta, att djupgående få några individers 
syn på balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Vilket vi menar genererar en ökad förståelse. 
Bryman (1997: kap.5) menar att ett av målen med den kvalitativa forskningen är att komma åt 
intervjupersonens tolkningar gällande det aktuella ämnet. Vår avsikt med denna undersökning 
är att utifrån självständighetens livsform se hur småföretagare ser på balans mellan arbete och 
övrigt liv. Med utgångspunkt i detta är vårt intresse att se till den enskilda respondentens 
åsikter kring ämnesområdet. Med intervjuer menar Kvale (1997) att man som intervjuare går 
ifrån det allmängiltiga åsiktstagandet och ser till respondentens specifika åsikt. 
 
Vid samtliga intervjutillfällen utgick vi ifrån en intervjuguide (bilaga 2), som vi konstruerat 
utifrån tidigare intervjuguider. Dels den omfattande intervjuguiden gällande livsformsanalys 
som Karlsson (1988) har utarbetat. Denna guide har varit till stor hjälp vid utformningen av 
vår intervjuguide. Vi har även utarbetat vår intervjuguide utifrån Bergqvists (2004:163-166) 
vidareutvecklade intervjuguide. Sedan tillförde vi ytterligare frågor gällande tid och balans. 
Detta för att intervjuguiden bättre skulle passa vårt undersökningsområde. I intervjuguiden 
finns frågor som rör respondenternas bakgrund, arbetslivshistoria och den nutida 
arbetssituationen där vi även berör intervjupersonernas syn på balans mellan arbetsliv och 
övrigt liv. Vår intervjuguide har fått en utformning som är anpassad till personer som lever 
självständighetens livsform. 
 
I den intervjuguide som vi har skapat för detta undersökningsområde har vi valt ha ett relativt 
strukturerat upplägg. Detta för att vi inte är några vana intervjuare och vi ville vara säkra på 
att vi skulle täcka in det som var väsentligt för vår undersökning. Kvale (1997: kap.6) menar 
att en strukturerad intervjusituation medför att det blir lättare att under analysstadiet 
strukturera intervjun. Kvale (1997: kap.6) påpekar även vikten av att man som intervjuare 
bibehåller koncentrationen på det man vill undersöka. Vår undersökning kan sägas ha en 
semistruktur, vilket innebär att den till viss del är strukturerad och det är tillåtet att gå utanför 
intervjuguidens ramar om man finner att det är nödvändigt. Semistrukturerade intervjuer går 
inte ut på att finna redan kodade svar till speciella frågor. Detta upplägg ger både intervjuaren 
och intervjupersonen ett större utrymme i att fritt ställa och besvara frågor. (Hayes 2000:121) 
Semistrukturen valdes då vi ansåg att det fanns vissa mer väsentliga delar i intervjuguiden 
som vi verkligen ville att våra respondenter skulle besvara. 
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3.2 Urval 
 
Vår första uppgift blev att bestämma vilken målgrupp vi var intresserade av. Vi kom ganska 
snabbt fram till att vår population skulle bli egenföretagare. Ur denna population gjordes 
sedan ett urval. Vi anser att det har blivit ett slags bekvämlighetsurval som är strategiskt, 
genom att vi gick igenom våra bekantskapskretsar och förhörde oss om vilka egenföretagare 
som fanns tillgängliga, samt var villiga att ställa upp på en intervju. Intervjupersonerna är inga 
personer som vi känner personligen, utan de har bara en koppling till våra bekanta. Vi valde 
att göra på detta sätt eftersom vi var intresserade av egenföretagare i olika branscher som vi 
kände till på det ena eller andra sättet. Vårt urval för denna undersökning blev sex manliga 
personer då vi ansåg att det var tillräckligt med dessa till följd av att vår intervjuguide var så 
pass omfattande. Undersökningens omfattning blev därför begränsad i relation till antalet 
intervjuer. Gällande vårt resonemang kring hur många intervjupersoner som vi behövde för 
vår undersökning kan vi stödja oss på Kvale (1997:97), som menar att man skall använda så 
många personer som behövs för att få fram det man vill veta. Med andra ord finns det inga 
regler gällande detta, men vi ansåg det vara tillräckligt med sex personer dels för att vi ansåg 
ha fått tillräckligt med information och att tiden var begränsad. 
 
Innan vi utförde de riktiga intervjuerna gjordes två separata pilotintervjuer. Dessa utfördes 
också på manliga egenföretagare, detta för att pröva frågornas giltighet. Efter de utförda 
pilotintervjuerna gjorde vi en gemensam utvärdering utav intervjufrågornas relevans. Kvale 
(1997: kap.8) menar att pilotintervjuer ger intervjuaren ett ökat självförtroende i sin roll som 
intervjuare. Vi gjorde några korrigeringar i intervjuguiden där vi ytterligare anpassade 
frågorna till vår urvalsgrupp. Vi anser även att dessa pilotintervjuer medförde att vi kände oss 
mer bekväma med vår utformade intervjuguide inför de kommande intervjuerna. En av de 
utförda pilotintervjuerna ingår i den urvalsgrupp som vi har bestående av sex personer. 
 
Efter att vi hade kommit på de tilltänkta intervjupersonerna kontaktades de var och en utav 
oss per telefon och blev därmed tillfrågade att delta i vår undersökning. Samtliga tilltänkta 
intervjupersoner tackade ja vid den första kontakten. Vid första kontakten var vi noga med att 
poängtera att deras svar och ställningstaganden skulle komma att behandlas konfidentiellt. 
Samtliga intervjupersoner godkände även att det skulle ske en ljudupptagning med 
bandspelare, där vi även påvisade vikten av en ljudupptagning. Kvale (1997: kap.9) menar att 
en ljudupptagning underlättar för oss som intervjuvare både under och efter intervjutillfället. 
Intervjuaren kan under intervjutillfället koncentrera sig på det aktuella ämnet och dynamiken i 
intervjun. Vi förklarade även för våra respondenter att ljudfilerna sedan skulle raderas efter 
utförd transkribering. Därefter skickade vi ut ytterligare information i ett informationsbrev 
(bilaga 1) via mail till respondenterna. Tillfällena då intervjuerna skulle utföras bokades via 
mailkontakt med intervjupersonen ifråga. 
 
Våra intervjupersoner är manliga egenföretagare i olika åldrar och bakgrunder samt varierade 
branscher. De olika företagarna representerade bland annat företag inom IT, service, 
utbildning, restaurang och omsorg. Intervjupersonerna representerar allt ifrån enmansföretag 
till större företag med upp till 50 anställda. De driver sina företag i olika regioner i Sverige 
med olika målgrupper, inte bara inom Sveriges gränser utan även internationellt. Dessa 
personer kommer närmare att beskrivas i vår analys där vi har valt att ge dem fingerade namn, 
detta för att ge analysen en lättare framtoning. Beskrivningen av samtliga intervjupersoner 
skildrar företagen och personernas situation för att man som läsare skall få en ökad förståelse. 
 

19  



Innan själva intervjun började inledde vi med att småprata lite för att släppa på de första 
spänningarna som eventuellt fanns. Vi berättade lite om oss själva och syftet med vår 
undersökning, samt intervjuns betydelse för vår uppsats. Vi var även noga med att påpeka att 
intervjun inte gick ut på att finna rätt eller fel svar. Vi förklarade att vi ville veta hur de gör för 
att åstadkomma balans och poängterade att vi alla lever olika. För att påbörja intervjun på ett 
avspänt sätt inledde vi med att be respondenten berätta om sig själv. Efter att vi hade ställt 
våra frågor fick intervjupersonen själv möjligheten att lyfta fram sina funderingar. Kvale 
(1997) påpekar även att detta är en viktig aspekt som inte bör glömmas bort, samt att en viss 
tomhet kan upplevas av intervjupersonen när denne har berättat om sina personliga 
upplevelser utan att ha fått något i gengäld. Intervjupersonen kan även uppleva intervjun som 
berikande då denne kan ha insett en ny dimension i sin livsvärld (Kvale 1997: kap.7). Vi 
frågade även alla intervjupersoner i slutet av intervjun om vi fick återkomma om vi hade 
ytterligare frågor eller om det var något som var oklart. Samtliga respondenter svarade att vi 
var välkomna att höra av oss om det skulle uppstå några oklarheter. Detta menar vi är ett bra 
sätt att kunna öppna upp för en komplettering om en sådan skulle bli aktuell. Efter att 
bandspelaren stängts av avrundade vi med att småprata kring intervjun, syftet med detta var 
att intervjupersonen skulle känna sig trygg när intervjun var avslutad. 
 
Intervjuerna utfördes på intervjupersonens arbetsplats i fyra fall och två utfördes i hemmiljö. 
Den avsatta tiden för intervjuerna var en till två timmar. De genomförda intervjuerna har 
varierat i tid, men de ligger på tidsintervallen som vi hade förutspått. Den kortaste intervjun 
tog 55 minuter och den längsta tog 1 timme och 25 minuter. 
 
Vi valde att dela upp ansvaret för intervjuerna. En av oss var den framträdande under 
intervjuerna, den andre observerade och kom med kompletterande följdfrågor. Vi turades om 
att vara den styrande vid intervjutillfällena. Efter de utförda intervjuerna transkriberades 
materialet direkt och transkriberingen delades upp oss emellan. 
 

3.4 Analysmetod 
 
Som forskare behöver man en analysmetod för att kunna analysera sitt material. Vi kommer 
nedan att gå igenom öppen kodning som är en del utav grounded theory (Strauss & Corbin 
1998). Tilläggas skall att vi inte följt analysmetoden till punkt och pricka. Vi har däremot valt 
att anamma vissa delar ur den. Detta eftersom vi redan har teorier som vi utgår ifrån, som till 
exempel livsformsteorin, där vi vill plockar in våra intervjupersoner i redan befintliga 
kategorier som till exempel självständighetens livsform. 
 
Öppen kodning utgör en del ur grounded theory. Sammanfattningsvis kan grounded theory 
beskrivas som en forskningsmetod där teorin byggs på aktuell data. Det är undersökningens 
data som styr teorins utveckling, med andra ord utgår man alltså inte ifrån en förutbestämd 
teori. (Strauss & Corbin 1998: kap.7) Vilket blir en motsättning i vårt fall, eftersom vi utgår 
ifrån redan existerande teorier. Vi är endast inspirerade av öppen kodning. 
 
Öppen kodning handlar om att synliggöra, namnge och utveckla koncept. Analysmetodens 
syfte blir till att öppna upp texten och synliggöra idéer, meningar och tankar. De data som 
man har kan analyseras ord för ord, mening för mening eller dokument för dokument 
beroende på datans karaktär. Dessa delar jämförs sedan för att hitta likheter och olikheter. De 
koncept man finner kan sägas vara en abstrakt presentation av en aktivitet, av en händelse 
eller av ett objekt som man finner relevant i intervjuerna. De koncept som man identifierar 
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grupperar man sedan i kategorier. Genom den öppna kodningen vill man öppna upp för 
möjligheten till nya upptäckter och nya teorier. (Strauss & Corbin 1998: kap.7) 
 
Direkt efter att våra intervjuer var transkriberade påbörjades analysarbetet, vi började med att 
först läsa igenom alla intervjuer var och en för sig. Därefter gjorde vi en mer ingående analys, 
där alla intervjuer sågs över mening för mening, vilken är en del i öppen kodning. Vi hade 
dock förutfattade meningar om vilka kategorier som skulle kunna komma att skapas innan vi 
hade avslutat analysen av våra intervjuer. Det färdigtranskriberade materialet uppgick till 118 
sidor med text. 
 

3.5 Giltighet och tillförlitlighet/trovärdighet 
 
Giltighet kan liknas med validitet och tillförlitlighet kan liknas med reliabilitet. Validitet 
betyder om man mäter det man avsett att mäta, med andra ord undersökningens giltighet. 
(Kvale 1997) Jacobsen (2002) menar att det är viktigt även vid kvalitativa undersökningar att 
bedöma dess giltighet och tillförlitlighet. Att man som forskare förhåller sig kritiskt till 
kvaliteten på sitt material. En undersöknings giltighet är när man som forskare kan konstatera 
om man fått fatt i det man ville ha. Om svaret är att man fått fatt i det man ville är 
undersökningens giltighet med andra ord hög. Detta kan även kallas för intern giltighet. När 
det gäller den externa giltigheten skall frågan om man kan överföra det man funnit till andra 
sammanhang besvaras. Den interna giltigheten kan i kvalitativa sammanhang översättas med 
bekräftbarhet och den externa giltigheten med överförbarhet. Undersökningens tillförlitlighet 
som betyder om vi kan lita på de data vi samlat in brukar även det kallas något annat i 
kvalitativa sammanhang, närmare bestämt trovärdighet. (Jacobsen 2002:255f) Vi väljer dock 
att inte skilja på intern och extern giltighet, utan vi kommer att resonera kring 
undersökningens giltighet i stort. Däremot kommer vi att använda oss av begreppet 
trovärdighet istället för tillförlitlighet. 
 
En sak vi gjorde för att höja undersökningens giltighet var att utföra två pilotundersökningar, 
en annan var att utgå från tidigare intervjuguider som finns på området. Vår intervjuguide 
godkändes även innan vi genomförde våra intervjuer. Vi tyckte att den ena pilotintervjun var 
av tillräckligt god kvalitet för att räknas till en av de ordinarie. Ytterligare gällande vår 
undersöknings giltighet anser vi att vi har ställt frågor kring det vi var intresserade av. Vid 
formuleringen av vår intervjuguide hade vi läst mycket gällande de teorier som finns på 
området. Under intervjuerna såg vi till att alla frågor som fanns med i intervjuguiden ställdes, 
vilket betyder att alla våra frågeområden berördes, samt att intervjupersonerna svarade på det 
vi ville veta. Detta menar vi är åtgärder som säkrar giltigheten i undersökningen. 
 
Genom att vår intervjuguide var så pass utarbetad och att vi använde oss av två pilotintervjuer 
anser vi att undersökningens trovärdighet har kommit att öka. Vår intervjuguide var utformad 
med tydliga, enkla och korta frågor, vilket Kvale (1997: kap.7) rekommenderar. Den höga 
trovärdigheten kan påvisas genom att vi valde att använda oss av den ena pilotintervjun i 
undersökningen. När vi började samtliga våra intervjuer hade vi en mjuk inställning, som 
innebar att vi ställde lite basfrågor som ålder, arbetshistoria och så vidare. Tanken var att få 
intervjupersonerna att slappna av så att vi lättare kunde komma i kontakt med det tänkta 
området. Genom detta tillvägagångssätt upplevde vi att intervjupersonerna kände sig tillfreds 
med situationen och lugnt kunde berätta om sina erfarenheter och upplevelser. I och med 
våran mjukstart menar vi att det har ökat trovärdigheten i vår undersökning. 
Intervjupersonerna har själva fått möjligheten att välja en plats där vi kunde genomföra 
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intervjun. Detta anser vi har haft en positiv effekt på intervjupersonerna, genom att de själva 
fick välja miljöer som de fann sig trygga i, det är ytterligare en aspekt som vi menar höjer 
trovärdigheten. Jacobsen (2002) menar att konstlade miljöer kan ge konstlade svar. Vi menar 
även att intervjuundersökningarnas trovärdighet ökade i takt med att vi utförde fler intervjuer, 
detta eftersom intervjuförfarandet är en process. Enligt Kvale (1997:101) så är intervjun ett 
personligt hantverk som inte följer några regler. Utan intervjuaren är redskapet och resultatet 
vilar på dennes omdöme, vilket i sin tur innebär att dennes personliga kunskaper och 
finkänslighet sätts på sin spets. 
 
Utifrån vårt sätt att tänka har hela vår uppsats påverkats av den rådande ideologin i den 
livsform vi lever. Sociocentrism i detta fall betyder att vi har svårt att tolka och uppfatta 
ideologier utifrån andra livsformer än våra egna (Bergqvist 2001:231). Detta betyder som sagt 
att vi är medvetna om att den livsform som vi själva lever har påverkat undersökningen. Detta 
kan ha påverkat både undersökningens giltighet och trovärdighet. Vi menar att om en person 
som lever en annan livsform hade gjort denna studie så kanske hon eller han hade tolkat 
resultaten utifrån en annan ideologi än den vi har. 
 

3.6 Etiska aspekter 
 
Det är viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekter som finns när man utför en vetenskaplig 
undersökning. Det är av betydelse att informera intervjupersonerna om deras rättigheter. 
Intervjupersonerna skall givetvis ges möjligheten att delta frivilligt och därmed även ha rätten 
att dra sig ur när som helst. (Kvale 1997: kap.6) Det är vi som intervjuare som själva avgör i 
vilken utsträckning vi tilldelar intervjupersonerna information kring undersökningen. Vi har 
försökt att endast informera om det övergripande syftet med vår undersökning. Detta 
presenterades i vårt informationsbrev (bilaga 1) och omnämndes vid den första 
telefonkontakten. Vi valde att endast redogöra för undersökningens syfte i stort genom att vi 
ville utesluta risken av att få redan färdigkonstruerade svar vid intervjutillfället. Detta menar 
Kvale (1997: kap.6) är ett möjligt tillvägagångssätt för att komma åt spontana åsikter kring 
ämnet. 
 
Vi har en flerdimensionell syn på balans, vi har ingen entydig definition på begreppet. Vi 
menar att balans är något individuellt samtidigt som vi anser att de tre beståndsdelarna som 
Nevander Friström (1999) förespråkar skall ges lika utrymme. Tanken med Nevander 
Friströms (1999) resonemang är god men vi kan se svårigheter med att efterleva detta. I och 
med att människan lever tillsammans med eller samspelar med andra människor innebär det 
att en persons balans påverkas av andra och det kan vara svårt att upprätthålla den. Genom 
detta sampel med andra människor kan obalans uppstå eftersom människan blir beroende av 
bland annat andras resonemang kring tid. Detta innebär att människor utformar sin egen 
balans efter de situationer som råder i deras sfär, med detta sagt menar vi att balans kan vara 
olika för olika personer. Vi vill även trycka på att Nevander Friströms (1999) definition av 
balans är starkt kopplat till vad en lönearbetare lyckas upprätthålla då det ofta finns en skarp 
gränsdragning mellan arbete och fritid. När vi tänker på begreppet balans tycker vi att det är 
viktigt att även tänka på flera olika aspekter, så som hälsa, flexibilitet och tid. Vi menar att 
dessa aspekter inverkar på människans upplevda balans. Vi vill poängtera att människan skall 
sträva efter att ge Nevander Friströms (1999) tre cirklar lika mycket utrymme för att uppnå 
balans. 
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Materialet som utvanns ur intervjuerna behandlades givetvis konfidentiellt. Konfidentialitet 
betyder att bevara de data som kan identifiera intervjupersonen och se till att de inte lämnas ut 
(Kvale 1997:109). I vårt transkriberade material raderades alla möjliga kopplingar till 
intervjupersonen, såsom namn, orter och andra möjliga personlighetskopplingar. Direkt efter 
utförd transkribering raderades ljudfilerna för att bibehålla undersökningens konfidentialitet. 
Vi anser att det är av yttersta vikt att kunna utlova konfidentialitet eftersom 
intervjupersonerna har delat med sig av sina livshistorier. Vi kommer endast att presentera 
citat i analysen där alla personliga kopplingar är borttagna. Vi kommer innan citaten att 
presentera varje intervjuperson där vi har gett dem fingerade namn. I resultat- och analysdelen 
har vi valt att inte presentera vem som säger vad vid citaten. Vi valde att göra på detta sätt 
eftersom vi inte är intresserade av att ”hänga ut” någon, och precisera vem som tycker vad. Vi 
anser att det kan vara lite känsligt att till exempel konstatera att någon av intervjupersonerna 
inte har balans och sedan säga vem det är, det finner vi inget intresse i. 
 
Man skall som intervjuare undvika att identifiera sig med intervjupersonen. En viss distans 
måste hållas för att få en så objektiv och rättvis bild av intervjupersonen som möjligt och 
samtidigt kunna bibehålla det kritiska analyserandet. (Kvale 1997: kap.6) Vi försökte att hålla 
en viss distans till intervjupersonerna vilket krävde mer av oss än vad vi hade väntat oss. Vi 
upplever ändå att vi lyckades att ha en lagom distans till våra intervjupersoner och bibehålla 
de olika rollerna under intervjun. Vi anser att vi kan tolka undersökningens resultat utifrån 
vårt eget perspektiv, men givetvis har vi blivit påverkade av deras syn gällande 
undersökningsområdet. 
 
I och med att vi har en egen bild av vad begreppet balans medför det att vi inte kan vara 
objektiva i relation till vår analys av undersökningen. Vi är färgade av vår förförståelse kring 
undersökningsområdet vilket påverkar undersökningen i sig. Vi menar inte att detta är 
avgörande för undersökningens resultat som helhet men att det givetvis har påverkat 
undersökningen. Man kan fråga sig om man någon gång kan vara objektiv? Nej, det anser vi 
inte, men vi menar att det är viktigt att eftersträva att vara så objektiv som möjligt. Kvale 
(1997:64) instämmer i problematiken att som intervjuare vara objektiv. Den kvalitativa 
forskningsintervjun är ett mellanmänskligt samspel, vilket påverkar situationens objektivitet. 
 
Kvale (1997: kap.6) menar att man som forskare inte bara har som mål att bidra med något 
som är av vetenskapligt värde, utan också att man som forskare skall ha ett intresse i att 
förbättra den mänskliga situationen på något vis. Eftersom det verkar vara svårt för 
egenföretagare att upprätthålla en balans mellan arbetsliv och övrigt liv menar vi att detta 
måste uppmärksammas. I annat fall kan obalans mellan arbetsliv och övrigt liv få allvarliga 
konsekvenser som till exempel utbrändhet (Nevander Friström 1999: kap.2). 
 
När man gör en undersökning måste man vara förberedd på att resultaten inte alltid är 
positiva. I rollen som forskare måste man kunna hantera eventuella konsekvenser som kan 
uppkomma. (Kvale 1997:110) De resultat som vi har fått fram i vår undersökning anser vi inte 
kan skada våra intervjupersoner. Vi vill hävda att det som kom fram i undersökningen snarare 
kan ses som en hjälp till fortsatt forskning kring hur småföretagarna skall lyckas skapa en 
balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Det som kan ses som mindre positivt är att 
småföretagarna i vår undersökning inte hade så bra balans mellan just arbetsliv och övrigt liv. 
Det som kan ses som en tröst i det hela är att de trots detta ser positivt på sin roll som 
egenföretagare och de jobbar på att hitta balansen. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 
 
Nedan kommer vi kort att presentera varje intervjuperson, dessa med fingerade namn. 
Intervjupersonerna har vi i huvudsak kunnat identifiera i självständighetens livsform. Vi har 
även sett tendenser till att de i vissa fall lever blandningar av livsformer. De livsformer vi har 
kunnat se tendenser av är bland annat inverstorns livsform, arbetarlivsformen och 
husmorslivsformen. Då vi har som intresse att undersöka undersökningens syfte som är att se 
hur balansen hos intervjupersonerna som helt eller delvis lever självständighetens livsform ser 
ut i relation till deras arbetsliv och övriga liv, väljer vi därför att inte redogöra för de 
blandningar av livsformer som förekommer hos våra intervjupersoner. Vi kommer istället att 
fokusera oss på vad balans är och vad den består av enligt de personer som lever 
självständighetens livsform. 
 

4.1 Presentation av intervjupersoner 
 

4.1.1 Kurt 
 
Kurt är en småföretagare som är verksam inom restaurangbranschen. Han bedriver en krog 
och äger även två cateringfirmor. Kurt är singel och är 46 år. Han bor i en större stad i 
Mellansverige. Företaget har han snart bedrivit i 12 år och han har tre anställda. I mån av tid 
så tar han gärna en krogrunda hos konkurrenterna. Han medger att fritid inte är något som han 
har i överflöd, genom att han inte vet hur många gäster restaurangen skall få och hur det ser ut 
när det gäller bokning av catering från dag till dag. 
 

4.1.2 Sture 
 
Sture arbetar med service av olika slag, bland annat med vaktmästeri och lokalvård. Han 
driver sitt företag tillsammans med en kvinnlig kompanjon och de båda är hälftenägare. I 
deras företag arbetar ett femtiotal anställda. Sture är 53 år, är gift och har två barn tillsammans 
med sin hustru. Han bor i en större stad i Mellansverige. Han har varit egenföretagare sedan 
10 år tillbaka. Sture tycker om att tillbringa sin fritid med familjen och ta en runda på 
golfbanan. 
 

4.1.3 Uno 
 
Uno jobbar med utbildning, främst till företag men även för privatpersoner. Han tar även emot 
enskilda samtal för personer som behöver handledning gällande dennes framtida utveckling. 
Han är 47 år gammal, är gift och har tre barn. Uno har i 21 års tid varit egenföretagare. Det 
företag han driver idag startade i början av 2006 och han har 10 anställda. Uno och hans 
familj är bosatta i en mindre stad i Mellansverige. På fritiden tycker Uno om att åka skidor 
och träna smågrabbar i hockey. Han tycker även om att göra utflykter med sin familj på sin 
lediga tid. 
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4.1.4 Ivar 
 
Ivar är en enmansföretagare som arbetar inom IT-branschen, han utvecklar och uppdaterar 
olika datasystem. Han är 33 år gammal och lever i en mellanstor stad i mellersta Sverige 
tillsammans med sin flickvän. Ivar har drivit sitt företag sedan fyra år tillbaka och hans 
främsta fritidsintresse är innebandy där han även är tränare. 
 

4.1.5 Mats 
 
Mats har varit egenföretagare i 16 år och driver sitt företag ensam. Han arbetar med 
utbildning, köper och säljer aktier men han är även sysselsatt som författare. Han är 57 år och 
är sedan många år gift. Han har tillsammans med sin fru fyra barn. Han är bosatt och bedriver 
sitt företag i en större stad i Mellansverige. På sin lediga tid tycker han om att umgås med sina 
barn och barnbarn samt att resa till semesterparadiset Thailand. 
 

4.1.6 Orvar 
 
Orvar är verksam inom omsorgen, vilket innebär att han arbetar med ungdomar med olika 
samhällsproblem. Han är 45 år och har arbetat som småföretagare i 16 år. Orvar bedriver sin 
verksamhet tillsammans med en kompanjon som också är hälftenägare. De har 16-17 
anställda i företaget. Orvar är sambo sedan många år tillbaka och de har tillsammans ett litet 
barn. De bor i en storstad i Mellansverige. Fritiden spenderar han helst tillsammans med sin 
lilla familj och de åker gärna på skid- eller solsemester. 
 

4.2 Småföretagare och självständighetens livsform 
 
Som tidigare nämnts lever intervjupersonerna självständighetens livsform. Vad som 
kännetecknas av att leva självständighetens livsform är att personen äger sina egna 
produktionsmedel och att personen är självständig gällande upprätthållandet av sin 
verksamhet. Egenföretagarna i undersökningen är inte kapitalistiska, då man vill tjäna en 
större summa pengar. Utan det handlar snarare om att upprätthålla och bygga upp en 
självständig verksamhet, samt att vara verksam åt sig själv. (Bergqvist 2001: kap.10) 
Intervjupersonerna uttrycker en vilja att vara oberoende och fria samt att finna glädje i det 
man arbetar med. En respondent uttrycker det så här: 
 
 

Jag tror att jag har en väldig drivkraft, dels att tjäna pengar och att vara oberoende 
och så vill jag inte ha någon som säger till mig vad jag ska göra. Det är den största 
drivkraften, den största. Och sedan är det ju också att det här att ha kul. 

 
 
Intervjupersonerna har en enhällig syn av den ekonomiska aspekten gällande företagandet. 
De är överens om att företaget handlar om att försörja dem och att det är ett sätt för att få 
utlopp för sin kreativitet. De menar att deras företagande handlar om så mycket mer än att 
enbart få en ersättning. Som Tofters (2003:20) även instämmer i, att vara företagare är så 
mycket mer än att bara tjäna pengar, det är en fulländning av livet. I nedanstående citat 
presenteras en av intervjupersonernas syn på detta. 
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Ja alltså, om det bara är för att du ska få en ersättning så är det ett väldigt 
komplicerat sätt att i så fall att skaffa ersättning. Utan det är andra faktorer som 
driver. 

 
 
Enligt Demoskops undersökning finns tre krav som man måste uppfylla för att kunna titulera 
sig som företagare. Kraven innefattas av att personen i fråga äger en betydande del av 
företaget, arbetar aktivt i företaget och är företagets ledare. Motiv till att starta eget företag är 
många gånger frihetsbehovet och möjligheten att kunna göra saker som intresserar, stimulerar 
och utvecklar personen i det egna arbetet. (Elmlund 1998:15) Respondenterna i 
undersökningen uppfyller de tre ovanstående kraven. Småföretagarnas motivation ligger ofta i 
att vara verksam åt sig själv, vilket har en stark koppling till friheten att styra över sin egen 
situation (Tofters 2003:11f). Att ha en inre strävan att vara verksam åt sig själv, känns igen 
hos självständighetens livsform (Bergqvist 2004:43). I undersökningen visade 
intervjupersonerna på vikten av att få vara oberoende och kontrollera sin egen situation och 
verksamhet. I följande citat betonas vikten av självständighet och att få vara sin egen ledare: 
 
 

Men jag ville ändå känna det här att jag jobbar för mig själv. Jag bestämmer vad 
jag vill jobba med. 

 
Att själv kunna bestämma när och hur mycket jag vill jobba. 

 
 
Som i citaten ovan betonar respondenterna att det är av yttersta vikt att själv styra och 
kontrollera sin arbetssituation, vilket i sig blir en viss frihet. Att det är individen själv som 
bestämmer och kontrollerar centrala sidor av arbetet är ett sätt att uppnå balans (Maslasch & 
Leiter 1999:62). 
 

4.3 Balans 
 
Vi har valt att utgå ifrån ett större perspektiv kring balans i denna resultatredovisning. Detta 
perspektiv omfattar i detta fall hälsa, tid, flexibilitet samt återhämtning. Vi menar att de 
nyligen nämnda aspekterna är faktorer som påverkar balansen som en människa upplever. 
Dessa faktorer menar vi är sammanlänkade med balans och är svåra att frigöra från det 
renodlade begreppet balans. Vi kommer därför att vinkla begreppet balans utifrån dessa 
faktorer, vilket blir synligt nedan i vår analys. 
 

4.3.1 Intervjupersonernas uppfattningar kring balans  
 
Utifrån självständighetens livsform kommer balans att belysas hos de olika 
intervjupersonerna. Enligt självständighetens finns det inte någon skarp gränsdragning 
mellan arbetsliv och övrigt liv (Bergqvist 2004:43). I och med att det inte finns någon skarp 
gränsdragning kan det vara svårt att åstadkomma balans enligt Nevander Friström (1999:13). 
Balans kan beskrivas som en viktig aspekt i livet för att öka sitt välbefinnande. Författaren 
betonar vikten av att fördela tiden jämnt mellan de tre områden som vårt liv oftast kretsar 
kring. Dessa tre områden är jaget, familjen eller annat socialt sammanhang samt arbetet. 
Intervjupersonerna påpekar att det finns en svårighet i att eftersträva dessa krav och att de 
ständigt slits mellan sitt arbetsliv och övriga liv. Respondenterna är överens om att arbetet 
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ständigt finns med i bakhuvudet och att det är svårt att koppla bort det när de är sysselsatta 
med annat. Vilket kan förtydligas från en av intervjupersonerna som resonerar på följande 
sätt: 
 
 

Jag försöker att lura mig själv och tro att jag har balansen, men i och med att 
jobbet dyker upp under de frekvenser då man är ledig och det kan ju på något sätt 
vara mer ansträngande. 

 
 
Deltagarna i undersökningen har delade meningar om sin självupplevda balans. Det finns de 
som har accepterat att de inte har balans, sedan finns det dem som ständigt eftersträvar en 
balans som passar deras livssituation. De har med andra ord en egen uppfattning om vad 
balans innebär för dem. De känner att de för en kort stund har balans men sedan tappar de den 
när något nytt infaller i deras liv, då är det bara att börja om på nytt igen och åter försöka hitta 
balansen. De medger också att det inte är lätt att åstadkomma balans, att det är en ständig 
jakt. En respondent uttrycker problematiken i att uppnå balans på följande vis: 
 
 

Ja det tycker jag nog mer och mer, det har varit perioder då jag inte har känt det, 
att det har varit jobbigt och så, det ska jag erkänna, att det har kommit åt mig. 
Men som jag känner nu så tycker jag nog det, att det är åt rätt håll, jag strävar åt 
det också, men ibland är det lite svårt att hamna riktigt, riktigt rätt. 

 
 
Intervjupersonerna uttrycker ändå att de känner sig tillfreds med sina livssituationer, även om 
de inte upplever att de har balans eller uppnår Nevander Friströms (1999:13) krav om vad 
som innefattas i balans. De framhåller att det endast är de själva som har möjligheten att 
påverka sin livssituation som i sin tur resulterar i om de har balans eller inte. Tilläggas skall 
att balans för de olika respondenterna ser olika ut, vilket kommer att redogöras för senare. I 
följande citat presenteras en åsikt kring medvetenheten om den egna situationen: 
 
 

Mmm, men nej jag är nog nöjd, nöjd i grunden det är jag nog. Annars som sagt så 
skulle jag inte göra det här. 

 
 
Intervjupersonerna uttrycker olika åsikter kring vad balans innebär för dem. De olika 
åsikterna som finns kring balans hos respondenterna är ett tecken på att balans är något 
individuellt. De upplever det svårt att sätta fingret på vad balans är för något. Här nedan 
redovisas några exempel på hur olika balans kan uppfattas av människor. Några av 
intervjupersonerna delar nästan Nevander Friströms (1999: kap.1) åsikt om vad balans är. De 
som har en förståelse om vad balans innebär framhåller trots detta att det inte är lika lätt att 
efterleva. Nedan preciseras de olika uppfattningarna kring innebörden av balans. 
 
 

Av vad jag har sett nu så finns inte den balansen. 
 

Lagom utav båda delarna höll jag på att säga. Jag tror att om man lyckas ha 
harmoni i det här med arbetet, och tar det här med arbetet egentligen för vad det är 
lite grann och försöker inte, ha med sig det i allt för stor grad när en kommer hem 
eller vice versa att ha med sig hemmet in i arbetet. Men finner en att det här vävs 
samman på ett positivt sätt. Inte för att man kan jämföra hemmet med 
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arbetsplatsen, men känner man att det ena inte inkräktar på det andra mer än 
nödvändigt. Utan att det kan göra det under vissa tider men att det inte konstant 
gör det, att det inte sätts i system att det är så. Det tror jag är den bild jag känner i 
alla fall. 

 
Så att ehh… Jag vet inte vad balans är för något. Det är sällan det stämmer. 

 
Jättesvårt jag har jobbat väldigt hårt och jobbar fortfarande väldigt hårt med just 
balansen, den är, jag vet inte om jag kommer känna det, att någon gång att nu har 
jag balansen? Jag inbillar mig att jag har den, men jag har den inte. Jag kan inte 
säga att jag har riktig balans. Näe, jag tänker nog för mycket på jobbet i perioder. 

 
Det kan jag ge ett tydligt svar på, det är att jag kan komma hem på dagarna. Det är 
balans, att jag kan komma hem. 

 
Balans för mig är nog. Att kunna själv kontrollera hur mycket jag vill ägna åt 
arbete och hur mycket jag vill ägna åt fritid, eller åt skapande liksom vid varje 
speciellt tillfälle. 

 
 
I citatet ovan påvisas tydliga tecken på att intervjupersonen anser att det är viktigt att ägna tid 
åt både arbetslivet och det övriga livet. Vad som inte framgår är hur mycket tid som 
respondenten väljer att spendera på arbetet respektive fritid. Bara för att man ägnar tid åt 
både och är det ju därmed inte sagt att man ägnar dem lika mycket tid. Nevander Friström 
(1999) vill att man skall försöka att ha en jämn fördelning när det gäller hur mycket tid man 
lägger ner på sig själv, familjen och arbetet. 
 

4.3.2 Tidsuppfattning gällande arbete och fritid  
 
Respondenterna som har deltagit i undersökningen beskriver att det finns en viss svårighet i 
att uppnå balans. Detta genom att det uppstår en intressekonflikt gällande fördelningen av 
deras tid i förhållande till vad de åtagit sig. Intervjupersonerna har delade åsikter om 
huruvida deras tid är tillräcklig men de är klara över att det handlar om att prioritera sin tid 
(Nevander Friström 1999: kap.1). Det är tydligt att intervjupersonerna i undersökningen 
tycker att det är lättare att säga men svårare att efterleva. Detta framgår ur de citat som 
presenteras nedan: 
 
 

…jag har egentligen hur mycket tid som helst. 
 

Nej det gör den aldrig, tiden räcker inte till. 
 

Nej, jag har tiden det är bara det här att det man kallar för lathet, och det här med 
Nikes slogan ”Just do it”. 

 
 
Det finns en viss problematik kring vad som uppfattas som arbete och övrig tid för 
småföretagare som lever självständighetens livsform. Detta eftersom allt som en 
småföretagare åtar sig tenderar att framstå som arbete. För småföretagaren finns endast vaga 
gränser om vad som klassas som arbete och övrigt liv, med andra ord får dygnets alla timmar 
en karaktär av arbete. (Bergqvist 2004:43) Självständighetens livsform försvårar Nevander 
Friströms (1999) resonemang kring balans, där man skall försöka eftersträva en jämn 

28  



fördelning av tiden åt sig själv, arbetet och familjen. Intervjupersonerna uttrycker att det finns 
svårigheter i att särskilja arbetet från det övriga livet. 
 
 

Det beror ju på vad man definierar som arbete liksom. 
 

Om det sen är fritid eller om det kan betraktas som arbete det vet jag inte? Om jag 
sitter och skriver till exempel en hel dag, är det arbete? Ja kanske det, den dagen 
boken säljer och man får pengar för det, har kanske det varit ett arbete? 

 
 
Respondenterna beskriver att de tycker att de har lyckats att lösa ”skarven” mellan arbetsliv 
och övrigt liv på ett bra sätt. De framstår som mycket flexibla, vilket Grönlund (2004: kap.7) 
menar kan vara både på gott och ont. Respondenterna förmedlar en känsla av att det är de 
som bestämmer och att de styr över sin tid, vilket verkar vara en tröst när det är svårt att 
åstadkomma balans. Grönlund (2004: kap.7) poängterar att möjligheten att kunna variera och 
styra sin arbetstid istället kan förstärka balanskonflikten mellan arbete och familj. I 
undersökningen uttryckte intervjupersonerna svårigheten i att styra och prioritera sin tid. 
 
 

Jag har ju möjlighet i mitt jobb att liksom pussla ändå in emellan. Mmm, så jag 
kan prioritera och exempelvis åka iväg om vi nu ska göra det, så kan vi göra det. 
Men då får jag ta igen det vid en tidpunkt, alltså flytta möten, etcetera till en 
annan, en annan tidpunkt, va. Så att det, är inte bara och plocka bort saker som 
inte kommer igen.  Sen då får man ta igen det på ett eller ett annat sätt. 

 
Ja möjligheten att styra över tiden, ändå och omsätta det är en paradox när man 
har häcken full och massor att göra. Men det är ändå jag som på något sätt 
beslutar om det, och det är en sorts tröst i det hela. 

 
 

4.3.3 Medhjälperskans betydelse  
 
För att kunna uppnå balans är en småföretagare som lever självständighetens livsform ofta 
beroende av den bekräftande medhjälperskan som står bakom mannen i denna livsform. Det 
är medhjälperskan som många gånger möjliggör för mannen att han kan åta sig mycket arbete 
då hon står till hans förfogande. Medhjälperskan kan fungera som en bro för mannen genom 
hennes koppling till honom och hans verksamhet samtidigt som hon inte behöver vara 
delaktig i företaget. Hennes uppgift kan istället vara att sköta hem och familj, vilket kan 
möjliggöra för mannen att låta arbetet ta en större plats. (Bergqvist 2004:43f) Några av 
respondenterna uttrycker att deras livskamrat har möjliggjort deras sysselsättning som 
småföretagare då deras partner har rollen som medhjälperska. Grinups et al (2004:73) betonar 
att de som lyckas förena arbetsliv med familjeliv har kunnat göra det genom att de har en 
delaktig partner. Utan denna delaktighet från sin livskamrat försvåras möjligheterna för att 
uppnå balans mellan arbetsliv och övrigt liv. I citatet nedan illustreras hur medhjälperskan 
kan fungera som en hjälpande hand för en man som lever självständighetens livsform. 
Medhjälperskan står till mannens förfogande då detta exempel visar att hon tar ansvar för 
deras barn och då kan han fokusera sig helt på sitt arbete. 
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Om man jämför med andra, så har jag ju en jävligt bra balans eftersom jag slipper 
det här med att rycka upp XXX på morgonen och ner till dagis. 
 
 

4.3.4 Arbetstid 
 
Respondenterna beskriver att det är svårt att skilja på vad som är arbete och vad som inte är 
arbete och framförallt vad som klassas som arbetstid. EG:s definition av vad som räknas som 
arbetstid matchar inte riktigt småföretagarnas arbetssituation, eftersom den innefattar all tid då 
arbetstagaren står till arbetsgivarens förfogande. Detta blir besvärligt för småföretagaren 
eftersom denne är sin egen arbetsgivare. Hon eller han står med all sin tid till förfogande och 
utför aktiviteter eller uppgifter till företagets fördel. För en småföretagare kan arbetet ske 
vartsomhelst, både i hemmet och på arbetsplatsen. (Miller 1998:7) Andersson och Sylwan 
(1997:18) resonerar kring nutidens arbetsliv och frågar sig om det kanske är så att vi är på väg 
mot att arbetstid och fritid allt mer kopplas ihop. Respondenterna uttrycker denna problematik 
i följande citat: 
 
 

Ja. Jag kan ju bara blunda så jobbar jag. Eller jag behöver inte blunda, jag kan ju 
jobba när jag sitter här och pratar med er, så kan jag tänka ja just det jag måste 
fixa det och göra det. 

 
Ja visst gör de det, (…). Men jag kan mycket väl om jag får en idé på 
fredagsnatten, så kan jag lika väl sätta mig och skriva hela lördagen och söndagen. 

 
Nej det finns inget arbetstider, du gör det som måste göras, som behöver göras 
och sen när du har gjort det och tiden där emellan kan man göra annat. 

 
 
Vidare förmedlar intervjupersonerna att deras arbetstider är flytande, dessa anpassas efter vad 
verksamheten kräver. Det finns de som försöker att eftersträva de normala arbetstiderna 
08.00-17.00 fem dagar i veckan, vilket inte verkar vara så enkelt för småföretagare. Åkerstedt 
(2003:39) poängterar att människan bör se över sina arbetstider då dessa har ett tydligt 
samband med hälsa, säkerhet och välbefinnande. En respondent resonerar kring sin 
arbetsanpassning på följande sätt: 
 
 

Jag brukar säga att jag har ständig arbetspassning. Och det innebär att jag arbetar 
när det behövs. Behövs det att jag jobbar 24 timmar då jobbar jag 24 timmar. 
Behövs det jobba 10 timmar så jobbar jag 10 timmar. 

 
 

4.3.5 Återhämtning  
 
Åkerstedt (2002) påpekar att en stimulerande fritid har visat sig vara bra för människans 
hälsa, i och med detta lyckas hon under kravfyllda förhållanden hålla sig frisk. Att människan 
sysselsätter sig med andra saker än vad hon vanligen utför, fungerar avkopplande och kan 
leda till att nå balans i livet. Respondenterna har som Åkerstedt (2002) påvisar en 
stimulerande fritid, vilken är av stor betydelse för deras hälsa och välbefinnande. Nedan 
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förtydligas detta genom olika förslag på fritidsintressen som för intervjupersonerna är olika 
sätt att återhämta sig och skapa balans i livet. 
 
 

Under sommarhalvåret så spelar jag en del golf då och det tycker jag är roligt och 
det har jag börjat på senare år och det är faktiskt en riktigt bra avkoppling för mig 
har jag upptäckt. 

 
…min återhämtning det är när jag går in i hockeyhallen det är återhämtning för 
mig (…) otrolig avkoppling. 

 
 
En del intervjupersoner framhåller att de försöker att lyssna på sin kropp och känna sina 
begränsningar. Detta är något som Nevander Friström (1999:13f) påpekar är en viktig aspekt 
som inte människan får missunna sig själv. Författaren anser att den person som låter bli att 
lyssna på sig själv och sina behov samt på sin familj, tenderar bland annat att drabbas av 
sjukdom, förlora sin familj, förlora sitt arbete till följd av ineffektivitet samt att förändras 
som person. Eftersom en del respondenter aktivt lyssnar på sin kropp och känner efter hur de 
egentligen mår betyder det att de resonerar enligt det holistiska perspektivet på hälsa 
(Nordenfeldt 1991:74-81). Det är tydligt nedan hur de olika respondenterna resonerar kring 
sin hälsa och sin återhämtning. 
 
 

…jag får ju inte vila så mycket som jag borde göra mentalt. 
 

Jag brukar säga, behöver man sova mer än fyra timmar? 
 

…jobbar jag till ett på natten så är det klart att jag tar sovmorgon dagen efter. 
 
 
Som citaten visar ovan finns det olika sätt att hantera sin hälsa. Om man som människa inte 
återhämtar sig och tror sig vara oumbärlig och inte inser att det kan finns andra värden i livet, 
kan följderna bli negativa (Tofters 2003:17f). En anledning till att småföretagare många 
gånger förbiser att varningsklockan ringt, kan vara den pliktkänsla som de känner, genom att 
egenföretagaren är sin egen arbetsgivare och att det oftast inte finns någon ersättare (Maslasch 
& Leiter 1999:62). 
 

4.4 Summering 
 
För att avslutningsvis knyta ihop vår undersökning vill vi visa på att vi har besvarat 
undersökningens syfte. Syftet lyder som följer: Hur ser balansen ut mellan arbetsliv och övrigt 
liv hos manliga småföretagare som helt eller delvis lever självständighetens livsform? 
 
Vi har efter genomförda intervjuer konstaterat att småföretagare som lever självständighetens 
livsform har svårigheter med att åstadkomma balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Vi har 
utifrån litteraturen utgått ifrån ett sätt att tolka balans på, men vad som blev uppenbart för oss 
under denna studie var att våra intervjupersoner har sitt eget sätt för att förstå och uppnå 
balans. Det kan till exempel vara att själv få kontrollera sin egen situation gällande hur 
mycket tid som skall spenderas på jobb och hur mycket man skall spendera på sin fritid. 
Balans för småföretagare som lever självständighetens livsform är något som är högst 
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individuellt, det är svårt att sätta fingret på. Även om de anser att de inte alla gånger har 
balans, så upplever de ändå att de är tillfreds med situationen som småföretagare. Det finns 
dock vissa svårigheter med att inte låta arbetslivet inkräkta på det övriga livet. Det betyder att 
det inte finns några skarpa gränsdragningar, den ”skarv” som kan finnas mellan arbetsliv och 
övrigt liv ser de inte alltid som en ”skarv”, utan de hävdar att de ändå kan kontrollera och 
påverka sin egen situation när det gäller hur mycket tid som skall läggas på arbete respektive 
fritid. Detta ställer vi oss frågande till om de verkligen kan, eftersom det inte finns några 
skarpa gränsdragningar mellan arbetsliv och övrigt liv i just självständighetens livsform. Vi 
vill dock poängtera att intervjupersonerna som deltagit i undersökningen faktiskt kan ha 
balans enligt livsformsteorin, genom att de lever så som självständighetens livsform är 
utformad. Med detta sagt menar vi att det har betydelse vilken synvinkel som betraktaren 
väjer att se balans ifrån. 
 
Sammanfattningsvis kan vi fastställa att respondenterna inte har balans enligt Nevander 
Friströms (1999) teori kring balans. Vi har genom denna undersökning blivit medvetna om 
att det inte alltid går att se saker och ting som svart eller vitt, utan det finns en nyanserad 
gråskala. Med detta menar vi att våra intervjupersoner har givit en individuell prägel på det 
komplexa begreppet balans. Våra respondenter har givit oss sina upplevelser av balans och 
hur det ser ut för dem i den verklighet som de lever i. 
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5. DISKUSSION 
 
Syftet med denna undersökning var att se hur balansen såg ut mellan arbetsliv och övrigt liv 
hos manliga småföretagare som helt eller delvis lever självständighetens livsform. Vi kan 
efter genomförd undersökning fastställa att småföretagarna inte har balans enligt den teori 
som Nevander Friström (1999) skriver om i sin bok och som vi har utgått ifrån. Det har visat 
sig att balans för våra respondenter ser olika ut och att det finns de som upplever att de har 
balans och de som inte har det enligt teorin. Det finns även de som säger att de inte vet vad 
balans är för något. Även om de påstår att de inte har balans så känner de ändå att de har sin 
situation under kontroll och har accepterat sin roll. Vi menar att balans är något som är svårt 
att uppnå eftersom vi ofta är i samspel med andra människor och på så sätt blir påverkade av 
deras handlingar. Vi menar att balans inte behöver vara samma sak för två personer utan att 
det är individuellt. Vi tycker dock att det är viktigt att vara medveten om att det måste ges tid 
till de samtliga faktorerna som Nevander Friström (1999) skriver om. Dessa tre faktorer är 
jaget, familjen eller annat socialt sammanhang samt arbete. Vi har även förståelse för att dessa 
tre faktorer belyses och fördelas olika över tid för olika perioder i ens liv. 
 
Om vi ser till vår studie och våra intervjupersoner som lever självständighetens livsform så 
kom vi fram till att arbetet har en stor plats. De gav oss intrycket av att de önskade att arbetet 
inte skulle dyka upp titt som tätt, utan att de ville kunna koppla av och inte bli störda av det på 
sin fritid. De förmedlade även en känsla av att de kunde kontrollera sin situation. Utifrån detta 
instämmer vi i Nevander Friströms (1999) resonemang om att man skall ge de tre olika 
faktorerna lika mycket tid. Om inte det är möjligt så vill vi att man i alla fall försöker att 
eftersträva det. Vi menar inte att man skall klocka tiden som man fördelar mellan sig själv, 
familjen eller arbetet, utan att man känner efter vad man bör prioritera. Vi vill inte att det skall 
bli ett stressmoment att fördela sin tid då vi anser att det istället kan bidra till obalans. Med 
andra ord att ta vara på tiden istället för att jaga den. Om det är så att man som småföretagare 
har accepterat att man inte har balans och väljer att inte göra något åt det tror vi att det kan 
resultera i negativa konsekvenser som utbrändhet. Vi menar att man måste uppmärksamma 
den slitning som finns mellan arbetsliv och övrigt liv, samt att stanna upp och reflektera över 
hur man vill ha det och vad man trivs med. 
 
Det framkom i undersökningen att gränserna mellan arbetsliv och övrigt liv är ganska suddiga 
och att det är svårt att släppa arbetet på ”ledig tid”. Detta menar vi kan vara en orsak till 
varför det är svårt att uppnå balans. Vi menar även att detta kan kopplas ihop med vad 
Andersson och Sylwan (1997:18) konstaterar, nämligen att det kanske är så att vi är på väg 
mot ett arbetsliv där fritiden har en tendens att sammanlänkas med arbetet. Om det är så som 
författarna spekulerar om, tycker vi att det kan ses som en varningsklocka. Vi anser att det är 
viktigt att upprätthålla skillnaderna mellan arbetsliv och övrigt liv. 
 
Vi funderar även på om det kan vara så att vi idag inte sätter gränser mellan arbetsliv och 
övrigt liv? Samtidigt som det finns en ökad medvetenhet om att vårda vårt privatliv och ge 
utrymme för oss själva. Vilket vi tycker blir en motsättning, genom att vi idag är mer 
medvetna, borde inte gränserna vara tydligare? Vi arbetade mycket längre förr i tiden och 
arbetar kortare idag (Andersson & Sylwan 1997: kap.1), trots detta är gränsen suddig mellan 
arbetsliv och privatliv. Det är ingen som höjer på ögonbrynen om datorn kommer upp på 
frukostbordet en lördagsmorgon. Vi ställer oss frågan om det kan vara så att vi trots allt tar 
med oss jobbet hem och låter det ta plats i vårt övriga liv utan att vi reflekterar över det? Att 
vi tror oss ha en balans mellan arbetsliv och övrigt liv, fast vi i själva verket inte har det. Vi 
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tror att vi arbetar mindre, men utan att vi vet om det så bär vi med oss arbetet hem och låter 
det ta mer plats. Det kanske inte var så förr i tiden, arbetet kanske var av mer praktisk natur 
då, och när man inte arbetade så fanns det tid för annat. Var det så att gränserna inte var så 
suddiga då som de är nu? 
 
I och med en gränsdragning anser vi att småföretagare lättare kan skapa balans i sitt liv. 
Svårigheterna ligger i att skapa sig tid för återhämtning. Hur skall småföretagarna lyckas att 
koppla av från arbetet och återhämta sig på ”ledig tid”? Om det fanns ett svar på detta menar 
vi att det skulle vara betydligt enklare för egenföretagarna att upprätthålla balans. 
 
Vad får de suddiga gränserna för konsekvenser? Vi tror att om man inte är medveten om sin 
situation och uppmärksammar hur mycket plats som arbetet tar och hur mycket tid som går till 
övrigt liv, kan det få följder som stress och utbrändhet, vilket även Nevander Friström (1999: 
kap.2) påpekar. Det skall dock poängteras att personer kan tycka att de lever ett sunt och gott 
liv medan de är omedvetna om hur deras situation faktiskt ser ut. Med detta sagt menar vi att 
balans kan vara olika för olika personer. Samma sak gäller även för begreppet hälsa. Hälsa 
kan vara självupplevd, åter igen är det svårt att sätta fingret på vad som är en god hälsa för 
alla, det är individuellt. Med detta vill vi även påvisa att vi måste lyssna på vår kropp och ha 
med oss att ingen är oumbärlig och att man inte räcker till att göra allt. 
 
Respondenterna förklarade att de kunde arbeta i stort sett när som helst, att de var flexibla och 
anpassade sig efter vad verksamheten krävde. Vi håller med Grönlund (2004:152) om att det 
är riskfyllt att låta arbetet inkräkta på det övriga livet i allt för stor utsträckning. Frågan är då 
om de kan avgöra vad som är i för stor utsträckning? Vi hoppas och tror att individen känner 
sina begränsningar. Vi vill även med detta poängtera att flexibiliteten istället kan leda till att 
det blir svårare för en person att uppnå balans, även om respondenterna menar att det är just 
kontrollen och flexibiliteten som möjliggör att de uppnår balans. Det gäller att vara 
uppmärksam och känna av så att man inte hamnar i en rollkonflikt (Grönlund 2004). 
Samtidigt förstår vi att man som egenföretagare måste kunna kontrollera och styra sitt arbete 
vilket även Maslach och Leiter (1999:62) menar underlättar för att hitta balansen. Vi drar 
slutsatserna att det inte är lätt att samtidigt vara den som kontrollerar och styr arbetet, 
samtidigt som man även skall vara flexibel. Vi har förstått att det inte är lätt att gå balansgång 
om man är småföretagare. 
 
Vi tycker även att det är viktigt att framhålla att vi som har gjort denna studie har en 
förförståelse och har värderingar kring detta ämne. Med detta menar vi att det är svårt för oss 
att förhålla oss objektivt till vår undersökning. I och med att vi funnit svårigheter med att vara 
objektiva menar vi att det har kunnat komma att påverka vår undersökning. Vi menar att vi 
omedvetet sökte efter sådant som stämde överens med våra livsformer. Vilket kan återkopplas 
till sociocentrismen. Vi menar främst att de ideologier som finns i de livsformer som vi lever 
kan ha påverkat det vi sett och tolkat. 
 
Under de utförda intervjuerna gavs det möjlighet för intervjupersonerna att kanske för första 
gången ta sig tid för att reflektera kring balans, samt vad det kan ha för betydelse för dem och 
vad det egentligen innebär. Vi ser det även som positivt att intervjupersonerna samtidigt blev 
medvetna om vilka priser de har fått betala för att de lever självständighetens livsform. Vi 
tycker att det är viktigt att poängtera att intervjupersonerna som lever självständighetens 
livsform kan ha balans, trots att det ändå inte överrensstämmer med Nevander Friströms 
(1999) resonemang kring balans. Detta kan tyckas tveksamt för en person som inte lever 
enligt denna livsform, som istället har tydliga gränser mellan arbete och övrigt liv. För en 
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person som lever arbetarlivsformen kan det uppfattas som att en person som lever 
självständighetens livsform inte har balans, genom att de har olika syn och värderingar 
gällande arbete och övrigt liv. Med andra ord tolkar de balans utifrån den ideologi som råder i 
den livsform som de lever. När det gäller arbetslivsformens ideologi står den i motsats till 
självständighetens livsform gällande synen på arbetet och det övriga livet. Med detta sagt vill 
vi påvisa att det finns olika sätt att se på balans genom att vi alla ser igenom olika glasögon. 
En person som lever arbetarlivsformen kan ha åsikten att den som lever enligt 
självständighetens livsform inte har balans genom att den själv har starka gränsdragningar 
mellan arbete och övrigt liv. Vi tycker att det finns en problematik i att koppla bort 
arbetarlivsformen från Nevander Friströms (1999) resonemang kring balans, detta till följd av 
att personer som lever arbetarlivsformen strävar efter att upprätthålla arbete och fritid i 
separata sfärer. 
 
Genom vår undersökning hoppas vi att vi har bidragit till att de intervjupersoner vi pratade 
med har fått insikt om hur deras livssituation ser ut i förhållande till balans. Om det var så att 
de fick en insikt om en bristande balans, hoppas vi att vi fick dem att tänka över hur de istället 
skall göra för att få balans i sitt liv. Vår intention var inte att orsaka en stress eller att få 
intervjupersonerna att må dåligt över sitt förhållande till balans. I och med att vi 
uppmärksammade balans hos småföretagare i relation till arbetsliv och övrigt liv hoppas vi att 
fler ska lyfta fram detta. Vi har insett att det finns svårigheter för småföretagare med att 
lyckas skapa en harmoni mellan arbetsliv och övrigt liv. Förhoppningsvis kan detta och 
fortsatt forskning leda till att hjälpa dem som lever självständighetens livsform att skapa en 
bättre balans mellan arbetsliv och övrigt liv. 
 
Efter avslutad undersökning har vi kommit fram till några olika förlag till fortsatt forskning 
kring detta område. Vi menar att det hade varit intressant att undersöka kring vad kvinnliga 
småföretagare anser vara balans och hur de resonerar kring detta, därefter göra en jämförelse 
mellan manliga och kvinnliga småföretagare. Eftersom detta endast är en mindre 
undersökning så valde vi att inrikta oss på manliga företagare, detta till följd av att det skulle 
bli för få intervjupersoner för att göra en jämförelse mellan kön. 
 
Det skulle även vara intressant att ytterligare komma i kontakt med intervjupersonerna för att 
fråga dem om de är de medvetna om konsekvenserna som kan uppstå om inte balans råder, 
och om de är medvetna om hur deras arbetssituation kan komma att påverka eller hur den 
faktiskt påverkar familjen? Detta menar vi skulle ha varit möjligt om vi hade haft mer tid och 
resurser till vårt förfogande. Det hade även varit spännande om vi hade gjort en mer 
djupgående undersökning, där även respondenternas respektive hade intervjuats. Vi menar att 
det hade varit ett bra komplement för att förstå hur de resonerar kring balans och hur de 
efterlever det. Det hade även varit givande att se om partnern hade samma uppfattningar om 
hur mycket tid som skall läggas på arbetet och om denne delar sin partners syn på balans. 
 
Vidare kan vi se en möjlighet i att forskningen fortskrider, då livsformsteorin kan utvecklas 
ytterligare i relation till balans. Det skulle vara möjligt att undersöka hur personerna som lever 
de olika livsformerna ser på balans och få en uppfattning om vad balans är för dem. 
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BILAGA 1 
 
Hej! 
 
Vi heter Jenni och Ida-Karin, vi studerar personal- och arbetslivsprogrammet vid Karlstads 
universitet. Vi läser för närvarande c-kursen i arbetsvetenskap där vi skriver en uppsats om 
ämnet balans mellan arbetsliv och övrigt liv hos egenföretagare. 
 
Vi kommer till exempel att fråga Er om hur en vanlig arbetsdag ser ut. Samt Ert motiv till att 
starta eget företag. Upplever Ni att balans mellan arbete och övrigt liv råder hos Er? Vad gör 
Ni för att upprätthålla den? Om inte balans råder vad tror Ni kan vara orsaken till det? 
 
Intervjun kommer att spelas in och direkt efter utförd intervju kommer materialet att 
transkriberas. Det som uppkommer under intervjutillfället kommer givetvis att behandlas 
konfidentiellt och inga svar kommer att kunna kopplas till Er personligen. 
 
Om Ni har några frågor eller funderingar så hör gärna av Er. 
Tack på förhand för att Ni vill ställa upp på denna intervju. 
 
Med vänliga hälsningar Jenni Forselius Eriksson och Ida-Karin Ulvan. 
 
 
Jenni Forselius Eriksson: 070-2766572, jenniforselius@hotmail.com
 
Ida-Karin Ulvan: 070-3339281, idakarinulvan@hotmail.com
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BILAGA 2 
 
Intervjuguide 
 
Allmänt om bakgrund  
Berätta om dig själv, vem är du och vad gör du?  
 

- Ålder 
- Familjeförhållande 
- Företag 
- Region 

 
Livshistoria 
 

- Ip:s uppväxt 
- Vad arbetade/arbetar dina föräldrar med? (Vilken arbetsform hade föräldrarna? Vilken 

livsform?) 
- Var bodde familjen? 
- Följ ip:s liv kronologiskt. Motiv och resonemang bakom beslut. 
- Översiktligt ta reda på arbetsformen och yrkestitel, detaljer kommer fram senare. (Tala 

om att frågor rörande det nuvarande arbetet kommer senare). 
 
Arbetshistoria   
 

- Gör en kartläggning av ip:s arbetsliv. (Se till att få med officiell/a yrkestitel/yrkestitlar, 
även andra namn på yrket). 

- Vad har du arbetat med tidigare? 
- Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig? 

 
Verksamhet 
 

- Har du någon gång varit arbetslös, tjänstledig, studerande eller varit hemma för vård 
av sjukt barn? 

- Flera arbeten samtidigt? 
 
Tid 
 

- Har det skett förändringar i hur du använder din tid i arbetet? Om ja, när?  
- (Förändring, som när det skedde orsaker som arbetsbyte, företagsstart, hel- eller 

deltid).  
- Nedsatt arbetstid eller mer p.g.a. eventuellt projekt? 

 

39  



Arbetsform 
 

- Egenföretagare 
- Ta reda på bransch 
- Antal anställda 
- Anhöriga i företaget 
- Ta reda på konkreta förhållanden. 

(Var uppmärksam på att personer som är delägare ofta rubricerar sig som anställda).  
 
Yrkesinnehåll 
 

- Vad innehåller ditt jobb? 
- Försök att få en konkret beskrivning av vad ip gör på jobbet. 
- (Formulera frågor som passar för egenföretagare?) 

 
Anskaffning 
 

- Hur kom det sig att du startade eget? (Hur fick du jobbet?) 
- Vem hjälpte till? 

 
Starten 
 

- När och var startades företaget? 
- Motiv för att starta eller driva vidare företaget (tjäna pengar, vara oberoende, 

arbetslöshet, familjesituation m.m.). 
- Mål för verksamheten, vad vill man uppnå? 
- Eget beslut eller tillsammans med maka/make, sambo eller någon annan? 
- Varför val av denna bransch? (Bestämd utbildning, efterfrågan på marknaden, nya 

idéer, annat?). 
- Kunder (privatpersoner, företag, är underleverantör). 
- Ägarförhållanden, (antal anställda, släkt, familj i företaget). 
- (Samhällsinsatser så som starta eget bidrag, lån eller eget kapital). 
- Utbildning, företagskurser. 
- Försörjning på hel- eller deltid, inkomster, familjens andra inkomster. 
- Kontaktnät, omgivning andra företag. 
- Arbetsdelning inom företaget, exempelvis produktion, inköp av varor, fakturering. 
- Redovisning (sköter detta själv, sköts av fru/man, redovisningsbyrå). 
- Kunskap om lagar och regler, bidrag och förändringar av dessa m.m. 
- Hur såg familjeförhållandena ut då? Gift, sambo, ensamstående, antal barn, bostad, bil 

m.m. 
- Vem gjorde vad hemma? (Laga mat, handla, dammsuga, tvätta, tvätta bil, hämta och 

köra barn). 
- Fritid (hemmakvällar, uteliv m.m.). 
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Förändringar jämfört med start 
 

- (Vi ska uppmärksamma förändringarna som har skett sedan starten).  
- Hur ser det ut för dig idag? 
- Ekonomi/försörjning av familjen. 
- Bostad, bil m.m. 
- Tiden på arbetet/hemma. 
- För- och nackdelar med att ha eget företag/vara anställd? 
- Umgänge med familj, släkt och vänner. 

 
Företagandet i dagsläget 
 

- (Förändringar av punkterna under starten). 
- Har ip nått målet med sin verksamhet? Är nöjd med situationen, om inte, varför? 
- Något man vill ändra på? (Lagar regler m.m.). 
- Saknar man något som exempelvis ekonomiskt stöd, kompetensutveckling m.m. 
- Hur är konkurrensen på marknaden på orten/i regionen. 
- Har målen förändrats, kunder, ägarförhållandena, försörjning, utbildning till personal, 

kontaktnätet, arbetsfördelning, redovisning, kunskap om lagar, familjesituation, vem 
gör vad hemma, fritid.  

 
Framtidsplaner 
 

- Gå tillbaka till anställning, fortsätta som hittills eller expandera. 
- Motiv till ovanstående val. 
- Vad har du för planer för framtiden? (pension). 

 
Har vi fått med detta? 
 

- Hur ser en vanlig helgdag ut för dig? (Lördag eller söndag).  
- Händer det att du arbetar helger? Om, ja har du då tid för återhämtning? 
- Har du uppsatta arbetstider? (Hur dags börjar du och hur dags slutar du?) Har du satt 

gränserna själv? 
- Hur ser du på din roll som egenföretagare? Är den av betydelse för andra, skapar fler 

jobb, bra för orten. 
- Trivs du med rollen som egenföretagare? 

 
Balans 
 

- Vad är balans för dig? 
- Hur gör du för att uppnå balans? (Mellan arbetsliv och övrigt liv?). 
- Kan du arbeta var som helst, när som helst. (Mentalt/materiellt). 
- Kan du släppa/koppla av från arbetet på ledig tid? 
- Har du/tillåter du dig att ta semester? (Senaste åren).   
- Känner du att har en balans mellan arbetsliv och övrigt liv? Oavsett svar, motivera. 
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Sammanfattande  
 

- Upplever ip att tiden räcker till? (Till dig själv, arbete, familj eller annat socialt 
sammanhang). 

- Om inte vad är det ip inte hinner med? 
- Finns det något som ip inte alls gör nu men som man skulle vilja göra? 
- Om ip hade mer tid vad skulle den då användas till? 
- Vad händer om du blir sjuk? 

 
Tack så mycket för att vi fick intervjua dig. Får vi återkomma om vi har några frågor gällande 
denna intervju? 
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BILAGA 3 
 
Bilaga 3 är ett schema över uppsättningen livsformer enligt befintlig teori, som är citerad av 
Bergqvist (2004:168). 
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