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SAMMANFATTNING 

Vi lever i en tid av ständiga och snabba förändringar. Detta sägs även gälla i 

arbetslivet. Framförallt kvinnornas roll i arbetet är i förändring, de tar allt större plats 

inom företagsmarknaden. Det blir allt vanligare att kvinnor startar och driver företag, 

många av dessa är små. 

Vårt gemensamma intresse för den realistiska livsformsanalysen och kvinnligt 

företagande blev grunden för detta arbete. Det var av intresse för oss att söka finna 

svar på hur kvinnliga småföretagare upplever sin situation gällande balans mellan 

fritid och arbete. Vi ville ta reda på vilka livsformer dessa kvinnor lever för att öka 

vår förståelse för hur detta påverkar synen på vad som är viktigt i livet och vilka 

medel de tar till för att nå sina mål i enlighet med detta. 

Livsformsanalysen söker öka vår förståelse för andra individer och hur de 

väljer att leva sina liv. Alla har vi olika mål och medel för att nå dessa och olika 

definitioner på vad som är det goda livet. Den livsform vi lever styr på många sätt hur 

vi ser på verkligheten. Vi utgick från att ett livsformsperspektiv skulle vara fruktbart 

för denna undersökning då det skulle ge oss förklaringar till det som skiljer olika 

företagare åt. Vår förförståelse var att kvinnor till större del tar ansvar för hem och 

familj, det var därför spännande att utröna hur de klarar av att balansera detta ansvar 

med företagande. 

Då det är upplevelsen av de kvinnliga småföretagarnas situation vi velat 

undersöka valde vi att göra en kvalitativ undersökning. Vi genomförde fem intervjuer 

med småföretagande kvinnor som visade sig leva olika livsformer och därmed ha 

olika förutsättningar för sitt företagande. Gemensamt för dem är att de alla delvis 

lever självständighetens livsform. I enlighet med detta har de svårt att skilja arbetsliv 

från privatliv. Analyser av materialet visade att den eller de livsformer företagaren 

lever påverkar hur hon söker finna balans i tillvaron. 

 

Nyckelord: Livsformer, kombinationslivsform, balans, småföretagare och kvinnor 
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ABSTRACT 

We are living in a time of constant and rapid change. This also applies to work life. 

This applies in particular on the women’s role at work, women gain more ground in 

the business market. It is becoming more common for women to start and lead their 

own businesses, many of these are small. 

 Our mutual interest in the realistic life mode analysis and in women who run 

their own businesses became the base of this composition. It was in our interest to 

find answers about how self employed women experience their situation concerning 

balance between leisure time and the time of work. We aspired to find out what life 

modes these women live. This in order to increase our understanding of how this 

influences their view of what is most important in life and the means they use to 

acquire their goals. 

  The life mode analysis was created to increase our understanding of other 

individuals and the way they chose to live their lives. All of us have different goals 

and means to reach them, we have also got different views of what the good life is. 

The life mode one person lives in many ways predicts how he or she looks upon 

reality. We assumed that a life mode perspective analysis would be productive on this 

study since it would explain the differences amongst the self employed women. Our 

pre understanding was that women usually take on the main responsibility for the 

home and family .It was interesting to us to find out how they manage to balance this 

responsibility and their businesses.  

 Since we wanted to explore the women’s experiences in our study we chose to 

make a qualitative research. We made five interviews with self employed women. We 

found out that they live different life modes, this gives them different conditions 

under witch they run their businesses. What they all have in common is that they, in 

part, live the independent life mode. In accordance to this they find it difficult to 

separate their time of work from their leisure time. Our analysis shows that the life 

mode or life modes influences how the business woman chooses to find her balance in 

life.  

 

Key words: Life modes, combinations of life modes, balance, self employed women 
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1. INLEDNING 

Under lång tid saknade den svenska kvinnan lagstadgade medborgerliga rättigheter. 

Som kvinna hade man inte rätt att ingå ekonomiska förbindelser utan mannens 

tillstånd, de var omyndiga och löd under faderns eller makens målsmanskap 

(Holmqvist & Sundin 2002:95). 

I det gamla bondesamhälle hade män och kvinnor olika arbetsuppgifter 

beroende på egenskaper som fysisk styrka men också vad man ansåg lämpligt för 

vartdera könet. Landsbygdens kvinnor var sannolikt de som skapade allehanda 

sysselsättningar för sin överlevnad. Det var verksamheter som i dag med all säkerhet 

skulle klassificeras som egna rörelser (Lönnbring 2003:39). Exempel på detta kunde 

vara mångleri, vilket innebar att kvinnorna gick runt och sålde uppköpta eller 

tillverkade varor. Detta ledde ofta till att de senare skaffade sig fasta 

försäljningsplatser som gjorde att arbetet inte blev lika slitsamt (Holmqvist & Sundin 

2002:96).  

 När industrialiseringen senare kom skedde stora förändringar, mannen gick 

ifrån sitt arbete på gården till att sälja sin arbetskraft till arbetsgivaren. Klyftan växte 

sig allt större mellan män och kvinnor och mellan deras huvudsakliga uppgifter.  

Kvinnans uppgift blev att sköta hem och barn (Löfgren1977:18). Många forskare 

hävdar att vi måste gå tillbaks mycket längre i tiden för att finna förklaringar till 

varför arbetslivet ser ut som det gör i dag med hänsyn till kön. 

Dagens samhälle kräver mycket av individen i form av kompetens, flexibilitet 

och dylikt. Vi lever i ett välfärdssamhälle där allt fler utbildar sig och där möjligheten 

till utbildning är större än tidigare. Kvinnorna är idag drivande när det gäller 

utbildning, karriär och i fråga om skapande av företag. 

Vårt gemensamma intresse för realistisk livsformsanalys samt kvinnligt 

småföretagande har lagt grunden till vårt arbete. Det märks i dag en tydlig trend av 

nyskapande av företag i Sverige, där kvinnor allt mer deltar (www1).  

Teorin om livsformerna förklarar att det är viktigt att förstå och ta hänsyn till 

att alla individer lever i skilda sociala verkligheter. Även när alla tillhör samma 

etniska grupp och sociala klass och därmed delar grundläggande förutsättningar finns 

det stora skillnader i vad vi värdesätter och tycker är viktigt i livet ( Jakobsen 1999: 

kap 2). Detta kan förklaras med att vi alla har olika mål i livet och att vi tar till olika 

medel för att nå dem. Det som synes eftersträvansvärt för en individ kan rent av vara 
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det som en annan söker undvika in i det längsta. Det finns många olika sätt att se på 

vad arbete, fritid, kärlek och välfärd står för. Teorin om de olika livsformerna handlar 

framför allt om olika sociala strukturer och inte om människan i sig.  

Vårt syfte är att undersöka hur kvinnliga småföretagare upplever sin situation 

gällande balansen mellan arbetsliv och övrigt liv utifrån den realistiska 

livsformsanalysen. Problemformuleringen blir således, vika livsformer lever 

småföretagande kvinnor och hur upplever de att de hanterar balansen mellan arbetsliv 

och övrigt liv? 
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2. TEORI  

Företagande i dag 

Idag märks en tydlig trend av att skapa nya företag i Sverige. Under 2005 skapades 44 

585 genuint nya företag. Dessa siffror är de klart högsta som uppmätts under en tio-

års period. Det var inom tjänstesektorn den största utvecklingen kunde mätas, så 

många som 82 % de nya företagen låg just inom den sektorn. Ungdomarna är mer 

villiga att satsa på något eget, Nutek har gjort en undersökning som handlar om 

ungdomar mellan 18-30 år där man kan utläsa en tydlig ökning av deras intresse att 

starta eget. Här har en ökning skett från 29 % 2003 till 32 % 2005. Kvinnorna ligger 

med i täten av nyskapandet. Av alla nya företag som skapades 2005 stod de för 

omkring 30 % vilket visar på en kraftig ökning (www1).  

Det har gjorts en undersökning av Nutek om Kvinnors och män företagande 

(Nutek 2006), denna har gjorts genom att de använt sig av en enkätundersökning 

riktad till ett representativt urval av svenska småföretagare. De har också använt sig 

av kompletteringar från Statistiska Centralbyrån samt ITPS, Institutet för 

tillväxtpolitiska studier, nyetableringsstatistik. Med denna vill de öka vår kunskap om 

villkoren och den verklighet som råder för kvinnor och män som driver företag i 

Sverige. Detta för att påverka våra insatser för tillväxt i Sverige. Här följer en kort 

sammanfattning av resultaten. 

- Majoriteten av de som driver företag har tillväxtambition. Ungefär hälften vill 

expandera genom nyanställningar medan 28 % vill låta företaget växa utan att 

öka antalet anställda. Detta skiljer sig mycket lite mellan män och kvinnor. 

- Ungefär två av tre företag är soloföretag. 

- 99 % av företagen har färre än 50 anställda, vilket är den officiella 

definitionen för ett småföretag. 

- Småföretagen står för cirka 35 % av sysselsättningen. 

- 21 % av Sveriges småföretagare är kvinnor, 30 % av de nyskapade företagen 

drivs av kvinnor, detta tyder på att den ojämna könsfördelningen bland 

företagare är på väg att minska. 

- Kvinnor som driver företag tenderar att vara yngre än män som är företagare, 

var fjärde företagande kvinna är 40 år eller yngre, motsvarande andel bland 

männen är var femte. 
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- Utbildningsnivån ökar bland företagarna, eftergymnasial utbildning är 

vanligare bland kvinnliga företagare än bland manliga. Siffran är stigande i 

båda grupperna. 

- Både kvinnor och män anser att brist på egen tid är det största hindret för att 

deras företag inte växer i den utsträckning som de skulle vilja. 
 
 

Livsformsanalys 

För att förstå teorin om livsformer är det viktigt att förstå att alla individer lever i 

skilda sociala verkligheter. Vi lever under olika villkor och har olika 

grundförutsättningar i livet. Alla har vi olika mål och vi tar till olika medel för att nå 

dem. Det som synes eftersträvansvärt för en individ kan rent av vara det som en annan 

söker undvika i det längsta. Trots att individerna tycks tillhöra samma etniska grupp, 

sociala klass och är uppvuxna i samma kultur finns dessa skillnader (Jakobsen 1999: 

kap 2). 

Några danska forskare, Thomas Højrup och Lone Rahbeck Christensen, kom 

upp med idén om Livsformer. Detta gjordes delvis för att undvika sociocentrism. 

Sociocentrism kan förklaras som oförmågan att förstå varandra då vi lever efter olika 

normer och ideal. Det är vanligt att vi misstolkar varandra då vi har olika 

begreppslogiker beroende på vilken livsform vi lever. Exempel på sociocentrism kan 

även ses i andra sammanhang, det kan vara svårt för människor med olika 

bakgrunder, socialt eller etniskt, att förstå varandras världsuppfattning, ofta talar vi då 

om etnocentrism. I detta exempel är vi för det mesta medvetna om att den andra 

individen har ett annat perspektiv ur vilket han eller hon ser på sin omvärld. När det 

gäller livsformer är vi ofta obekanta med att den andra individens perspektiv existerar 

över huvud taget. Förmågan till förståelse av de mål en annan individ har begränsas 

av att vi upplever verkligheten utifrån det vi ser som det goda livet. De medel någon 

annan tar till för att nå sina mål kan därmed synas obegripliga om vi lever en annan 

livsform. Sociocentrism är centralt i livsformsanalysen då svårigheterna att förstå 

varandras respektive livsform i grunden är elementärt för att ansatsens skall vara 

givande (Jakobsen 1999:24, Bergqvist 2004:17). 

Teorin har utvecklats i olika riktningar genom åren och utvecklas alltjämt. Vi 

har valt att använda oss av den så kallade Karlstadmodellen som i dag omfattar åtta 

huvudsakliga livsformer och som grundar sig i könsteori. Varje livsform bygger på en 
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arbetsform och en kärleksform (bilaga 1). Arbetsformerna är traditionellt lönearbete, 

husmorsarbete, karriärarbete, representationsarbete, egenarbete och medhjälpsarbete 

samt investorsarbete och investorinnearbete. Genom en sammansmältning av någon 

av dessa och en kärleksform, bekräftare eller bemyndigare får vi en livsform 

(Bergqvist 2004:168). 

Livsformerna är i sin ursprungliga form könsspecifika och knutna till varandra 

parvis: 

- arbetarlivsform och husmorslivsform 

- karriärlivsform och representationshustruns livsform 

- självständighetens livsform och medhjälperskans livsform 

- investorns livsform och investorinnans livsform  

 (Jakobsen & Karlsson 1993:156) 

Jakobsen (1999:88) understryker att den parvisa kopplingen mellan livsformerna i 

första hand avser den strukturella nivån. Faktiska par kan vara – och är ofta – 

sammansatta på helt andra sätt. Dessa livsformer är heller inte strikt begränsade utan 

det är vanligt att en individ lever kombinationslivsformer. I Sverige och större delen 

av övriga Europa gäller detta särskilt för kvinnor enligt Jakobsen och Karlsson 

(1993). Både kvinnor och män kan leva alla de olika livsformerna – dess 

könsbundenhet är mer teoretisk och historisk än absolut i praktiken.  

 

Kärlek och kärleksformer 

Att begreppsliggöra kärleken samhällsvetenskapligt har länge varit ett problem som 

både undvikits och negligerats. Genom att formulera tesen att människor genom 

kärlek kan bekräfta varandra som individer och som art menar Jakobsen och Karlsson 

(1993:kap 4) att ett första steg tagits i den riktningen. De menar vidare att kärlek kan 

ses som bestående av två huvudkomponenter, omsorg och erotisk utlevelse. ”Och det 

sätt på vilket kärlek praktiseras i könsrelationen har betydande inverkan på det sätt på 

vilket människor tenderar att praktisera person-till-person-relationer också i andra 

sociala sammanhang.” (Jakobsen & Karlsson 1993:88). 

Bergqvist (2004:36f) förklarar att relationen mellan kvinnor och män kan ses 

som två strukturella positioner, kärleksformer, som brukar benämnas bekräftare och 

de bemyndigande. Basen för de kvinnliga livsformerna är bekräftarnas kärleksform. 

Den baseras på en omsorgspraktik där kärlekskraft investeras i produktionen av andra 
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människor. På motsvarande sätt bygger de manliga livsformerna på bemyndigandets 

kärleksform. Tanken är att män extraherar kärlekskraft från kvinnor i en 

tillägnelsepraktik, utan att ge omsorg i utbyte. Kärlekskraften omvandlas av männen 

för att bygga upp sig själva genom social instrumentalitet, de bygger upp sig själva 

som mäktigare och riktigare.  

Historiskt har männen varit familjeförsörjare och kvinnorna stått i ekonomiskt 

beroende till sin make. Jakobsen och Karlsson (1993:113ff) diskuterar detta och det 

faktum att nästan alla kvinnor i Sverige idag förvärvsarbetar. Beroendeställningen 

tycks dock för många kvinnor fortfarande vara en realitet, fast nu av ”fritt val”. 

Jakobsen och Karlsson belyser i sin diskussion att i förhållande till valmöjligheterna 

kan individen ibland känna sig tvungen att leva och handla på ett visst sätt. Detta för 

att undvika de konsekvenser som skulle kunna uppstå om han eller hon följde sina 

egentliga ambitioner och önskemål. De exemplifierar detta på följande sätt: ”… finner 

kvinnor sig ofta ställda inför det ”faktum” att det ”inte finns” någon annan som ”kan” 

ansvara för omsorgen. På motsvarande sätt finner männen ofta, till exempel när det 

gäller att ta hand om barnen, att det ”inte finns” någon som ”kan” ersätta dem på 

jobbet, att de inte ”kan” ta ledigt…” (Jakobsen & Karlsson 1993:116). Frågan är 

därmed hur mycket fri vilja vi egentligen har att bestämma hur vi vill leva våra liv. 

Bergqvist (2004:133) konstaterar att det många gånger är lättare för män, som 

lever bemyndigande kärleksform, att ägna sig åt företagande då det innebär mindre 

möjlighetskostnader än för kvinnor, som lever bekräftande kärleksform. Detta leder i 

praktiken till att män har större valfrihet att ägna sig åt egna projekt. Bergqvist 

poängterar dock att detta inte innebär att män inte uppskattar eller inte bryr sig om 

sina familjer – bara att det finns kvinnor som ställer upp och tar hand om hem och 

familj. 

 

Arbetsformer 

Begreppet arbete har diskuterats genom tiderna och forskarna är fortfarande inte 

överens om hur det skall definieras. Jakobsen och Karlsson (1993:79) tar fasta på 

Kosíks definition som sammanfattas som ”görandet i nödvändighetens sfär”, vilket de 

förklarar så här: ” Vi arbetar i den utsträckning som vårt görande baseras på en extern 

nödvändighet, som vi måste underkasta oss för att säkra vår existens. En och samma 
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aktivitet är arbete eller icke-arbete, beroende på om den utförs i denna sfär eller ej.” 

(Jakobsen & Karlsson 1999:79). 

Människor kan använda sin arbetskraft på flera olika sätt (Bergqvist 2004:35). 

Genom att studera hur olika individer nyttjar sin arbetskraft kan man urskilja olika 

arbetsformer. De arbetsformer som hitintills definierats och används i den realistiska 

livsformsanalysen är: 

- traditionellt lönearbete som ingår i arbetarlivsformen 

- husmorsarbete som ingår i husmorslivsformen 

- karriärarbete som ingår i karriärens livsform 

- representationsarbete som ingår i representationshustruns livsform 

- egenarbete som ingår i självständighetens livsform 

- medhjälpsarbete som ingår i medhjälperskans livsform 

- investorsarbete som ingår i investorns livsform 

- investorinnearbete som ingår i investorinnans livsform. 

 

Livsformspraktik och livsformsideologi 

”Livsformerna som samhällsstrukturellt positionerade praktiker baserar sig på skilda 

materiella förutsättningar för tillvaron, och som sådana ger de upphov till specifika 

begreppsvärldar och perspektiv, det vill säga ideologier.” (Bergqvist 2004:33). En 

avgörande poäng med livsformsanalys är att praktik och ideologi på ett konkret plan 

kan lösgöras från varandra. Detta trots att praktiken genererar ideologin och ideologin 

är rotad i praktiken. En livsformspraktik är en materiell social struktur, som 

konstitueras av interna relationer som innefattar materiella resurser. Dessa kan vara 

såväl fysiska som mänskliga, till exempel den arbetskraft och kärlekskraft som 

människor besitter (Bergqvist 2004:33). 

Ideologin i en livsform underbygger ett specifikt begreppssystem för 

livsformen. Det förser människor med en livsformsspecifik världsbild, som talar om 

hur saker och ting bör vara och föreställningar om hur de egentligen är – ett sätt att se 

på verkligheten. Detta leder till skilda sätt att se på det goda livet och ger de olika 

livsformerna skilda mål och medel för att uppnå detta. Varje individ använder sina 

begrepp och är ofta omedvetna om att människor som lever andra livsformer ser på 

världen ur ett helt annat perspektiv utifrån sin livsforms praktiker och ideal. Detta 
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leder ofta till svårigheter att förstå varandra, så kallad sociocentrism (Bergqvist 

2004:34f).   

 

Livsformer  

Arbetarlivsform 
Arbetarlivsformens praktik bygger på traditionellt lönearbete. Det vill säga försäljning 

av arbetskraft på arbetsmarknaden som innebär en underordnad position utan 

karriärmöjligheter. Den som lever arbetarlivsform praktiserar den bemyndigandes 

kärleksform (Bergqvist 2004:168). 

Arbetstid och arbetsfritid eller fritid avskiljs med skarp avgränsning. Arbetet 

ses som medlet, ett nödvändigt ont för att nå målet, fritiden – den egna tiden. Arbetets 

tid är plikt och har sin grund i yttre behov. Sina egna inre behov, friheten och målen, 

kan man endast tillfredställa under fritiden (Jakobsen & Karlsson 1993:171).  

Grundidén i arbetarlivsformen kan kortfattat sammanfattas: ”så lite arbete som 

möjligt för så hög lön som möjligt” (Jakobsen & Karlsson 1993:172). Det kan låta 

krasst men kan också ses som ett exempel på sociocentrism, ett logiskt och självklart 

sätt att resonera om man lever arbetarlivsform, men samtidigt ett yttryck för lättja 

eller låg ambitionsnivå om man försöker förstå det ut någon annan livsforms 

perspektiv. Hög lön ger möjlighet att skapa trygghet och utnyttja sin fritid på det sätt 

man önskar. Mindre arbete ger mer fritid vilket gör det lättare att uppnå målen. 

”Egen tid” är verkligt egen tid i arbetarlivsformen. Dess kärleksform gör det 

möjligt att avdela fri tid, inte bara från jobb utan även från andra krav som till 

exempel, de det medför att ha familj (Jakobsen & Karlsson 1993:173). 

 

Husmorslivsform 
Husmorslivsformen bygger på husmorsarbete och att vara beroende av försörjaren. 

Den som lever husmorslivsform praktiserar bekräftarens kärleksform (Bergqvist 

2004:168). 

Den rena, ursprungliga husmorslivsformen utgår från hemmafrun. Hon har 

arbetsformer som bygger på kärleksformen, det vill säga, bekräfta andra och ge 

behovstillfredsställelse. Arbetsuppgifter och arbetstid saknar ofta fasta definitioner 

eller gränser. Mål och medel flyter ofta samman, allt husmodern företar sig i hemmet 

framstår som meningsfull, nyttig och värdefull verksamhet. 
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Bergqvist (2004:41) skriver att ”det mest utmärkande för en husmor är att ett 

gott liv förutsätter en enhet av hem och familj där alla har det bra.” Som vi tidigare 

nämnt är det vanligt att framför allt kvinnor lever blandformer mellan två eller flera 

livsformer. Bergqvist (2004:40) pekar på att någon av livsformerna ofta blir den 

styrande och överordnad den/de andra. Jakobsen och Karlsson (1993:176) menar att 

detta är speciellt vanligt vid kombination av arbetarlivsform och husmorslivsform där 

husmorslivsformen ofta tenderar att vara den dominerande. Lönearbetet kan då helt 

enkelt ses som ett sätt att förbättra familjens villkor. 

 

Karriärlivsform 
Karriärlivsformens praktik bygger på karriärarbete, det vill säga försäljning av 

personlig kompetens på arbetsmarknaden. Det innebär en överordnad position med 

karriärmöjligheter. Den som lever karriärlivsform praktiserar den bemyndigandes 

kärleksform (Bergqvist 2004:168). 

I karriärlivsformen är det viktigt att utvecklas i sitt arbete, framför allt genom 

att avancera för att få mer engagerande uppgifter. Uppgifter är det som mått som 

gäller för att bestämma hur mycket man jobbar – uppgifterna skall lösas, det är inte 

tiden som är av vikt för att mäta prestationen, som för arbetaren, utan resultatet och 

kvalitén på uppgiften som ligger för handen. 

I jämförelse med arbetarlivsformen står fritiden i omvänd relation till mål och 

medel. Fritiden i karriärlivsformen tenderar att stå i arbetets tjänst. Det vill säga att 

gränsen gentemot arbetet blir suddig. Fritiden är inte en specifik tid utan en möjlighet 

att utvecklas ytterligare i arbetet. Detta kan ske till exempel genom representation 

eller genom personlig utveckling som studier eller liknande. Det ger också en 

möjlighet att ”ladda batterierna” för att kunna göra en bättre insats på jobbet och lösa 

uppgifterna skickligare. 

Hur och var man rekreerar sig är också av vikt för karriäristen. Hur blir jag 

sedd på av min omgivning? Ryktet är viktigt för att bevara och utveckla bilden av en 

seriöst satsande karriärmänniska. Även hans kläder, bil, boende och bostadsadress 

bidrar till den bilden, liksom familjen och makan/maken. Här kommer 

representationshustrun in i bilden (Jakobsen & Karlsson 1993:179f). 
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Representationshustruns livsform 
Representationshustruns praktik bygger på representationsarbete. Det vill säga att 

producera representativitet och respektabilitet för att påverka makens karriär på ett 

positivt sätt. Den som lever representationshustruns livsform praktiserar bekräftarens 

kärleksform (Bergqvist 2004:168). 

Liksom för husmodern ligger representationshustruns mål och medel i hem 

och familjesfären. Den stora skillnaden ligger i att hon själv kan påverka makens 

framgångar genom att höja hans status och respektabilitet. Inte bara genom att deltaga 

vid representation och sköta ett representationsmässigt hem utan också genom sin 

egen person. Att representationshustrun är initiativrik, spirituell, stilfull och 

allmänbildad förbättrar även makens image och sociala ställning. Karriäristen och 

hans hustru tenderar att ses som en enhet där dynamiken är viktig. 

Representationshustrun har också till uppgift att hålla sin make estetiskt stilriktig och 

tilltalande liksom hemmet. 

De eventuella barnens uppfostran faller också på representationshustruns lott, 

på karriärmannen skall inga andra krav ställas än det som är lämpligt med hänsyn till 

hans karriär, och är även den ett led i representationen. En framgångsrik karriärist kan 

ju inte ha osnutna ungar… Dessutom skall de tidigt fostras för att ges möjlighet till 

eget karriärarbete/representationsarbete i framtiden. 

Även karriärhustrun kombinerar idag ofta sin roll med någon form av 

lönearbete, vilket också kan vara bra för hennes och därmed makens status, kanske 

inte sällan eget karriärarbete. Det får dock stå tillbaka om det visar sig komma i vägen 

för representationen eller på annat sätt ligga till last för hur familjen framstår 

(Jakobsen & Karlsson 1993:182f). 

 

Självständighetens livsform 
Självständighetens livsform bygger på egenarbete. Det vill säga att vara ägare av 

produktionsmedel, att försälja varor och tjänster på varumarknaden. Den som lever 

självständighetens livsform har få eller inga anställda och driver ofta familjeföretag. 

Den bemyndigandes kärleksform praktiseras av den som lever självständighetens 

livsform (Bergqvist 2004:168). 

I självständighetens livsform finns ingen egentlig avgränsning mellan arbete 

och fritid. Allt man gör antar karaktären av arbete som är nyttigt för verksamheten. 
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Det centrala målet och idealet för den som lever självständighetens livsform är 

självständigheten, att vara verksam åt sig själv. Frihet och självständighet, snarare än 

kapitalism, är målet med verksamheten som är medel för att nå detsamma. Med frihet 

menas här inte fritid eller frihet från arbete utan att vara oberoende av andra och att 

själv kunna disponera sin tid inom de ramar som verksamheten medger. Lojalitet mot 

verksamheten och hårt arbete är ideal som är vanliga i självständighetens livsform. 

När det gäller det bästa för verksamheten är ingen möda för stor (Jakobsen & 

Karlsson 1993:188f).   

 

Medhjälperskans livsform 
Medhjälperskans livsform bygger på medhjälpsarbete, det vill säga att hon har en 

koppling till den ekonomiska produktionen via mannens företag. Hon har egna 

ansvarsområden i företaget. Den som lever medhjälperskans livsform praktiserar 

bekräftarens kärleksform (Bergqvist 2004:168). 

Till skillnad från de övriga kvinnliga livsformerna bygger inte 

medhjälperskans på hemmafruinstitutionen. Den praktik det är fråga om här kan 

beskrivas som medhjälpande familjemedlem. Detta trots att medhjälperskans insats i 

företaget kan variera och ibland ligga i paritet med, eller över, mannens. 

Liksom för mannen som lever självständighetens livsform flyter gränserna för 

arbete och fritid samman. Detta gäller även familjearbete och företagsarbete för 

medhjälperskan. Inte alla medhjälperskor har en aktiv roll i företaget. Trots detta är 

hennes tid andras tid, kravet på medhjälp kvarstår. Medhjälpen kan då bestå av att hon 

avstår från att ställa krav på mannen vad gäller familjeliv och ensam tar hand om 

hushåll och familj.   

I dag är det vanligt att den självständige företagarens maka har ett eget 

lönearbete. Även det egna lönearbetet kan ses som en form av medhjälp för att skapa 

ekonomisk trygghet för mannen/företaget/familjen, vilket gör att friheten att vara 

egenföretagare bibehålles för mannen även under tider då företaget inte går med 

önskat resultat (Bergqvist 2004:43f).  

Investorns och investorinnans livsformer 
Investorns och investorinnans livsformer är fortfarande relativt outforskade. 

Grundläggande är att investorn, som tidigare gått under benämningen kapitalist, är att 

han äger något som kan användas för att tillägna sig profit. Det kan vara till exempel 
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aktier eller pengar. Investorn driver inte själv en produktiv verksamhet utan placerar 

sina tillgångar i andras företag, ofta på aktiemarknaden, för att de skall ge nya 

tillgångar att investera. 

Investorinnan är den strukturellt kvinnliga livsformen knuten till investorns 

livsform (Bergqvist 2004:45). 

 

Utveckling av livsformsanalys 

Livsformsanalysen har legat till grund för forskning under senare år. En gren av denna 

utveckling har till stora delar skett i Karlstad, dess officiella benämning är, den 

kritiskt realistiska vetenskapsteoretiska grunden, den kallas allmänt för 

Karlstadsmodellen. Det är ur den inriktningen vi hämtat våra teorier. Utvecklingen 

pågår även på andra håll bland annat i Danmark. Då vi speciellt behandlar livsformer 

med hänsyn till företagare och kvinnor i allmänhet och kvinnliga företagare i 

synnerhet har vi valt att redovisa del av utvecklingen av livsformsanalysen i Karlstad 

(Bergqvist 2004:16). 

 

Varuspecifik självständighetens livsform och tjänstespecifik självständighetens 

livsform 

Bergqvist (2004) föreslår utifrån sin forskning att självständighetens livsform 

skulle delas upp i två skilda självständiga livsformer med utgångspunkt i den 

befintliga teorin. Den ena livsformen bygger på varuspecifikt arbete, den kallar hon 

varuspecifik självständighetens livsform. Denna livsform kännetecknas av att man 

själv är producent och samtidigt ägare av sina produktionsmedel, inklusive 

arbetsprodukten. Man säljer med andra ord färdigställda varor till kunden och 

produktionen av dessa sker skilt från densamme. Detta betyder att man kan producera 

varor på lager även utan efterfrågan då varuproduktionen inte är beroende av 

efterfrågan. Praktiken för denna strukturella position som varuproducent 

kännetecknas av egenskapen att ha konstant variabilitet i högre grad än att vara 

konstant variabel. Mål och medel skiljer sig inte från de som redovisas i den 

traditionella självständighetens livsform.   

Den andra livsformen kallar hon tjänstespecifik självständighetens livsform 

och den bygger på tjänstespecifikt egenarbete. Praktiken för denna livsform 

karaktäriseras av att man är producent och ställer sin kompetens till kundens 

förfogande. Produktionsmedlen, som man är ägare till, är i första hand icke-
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materiella, exempelvis kunskaper, men till exempel maskiner och andra materiella 

produktionsmedel kan förekomma. Arbetsprodukten ägs av kunden, inte producenten. 

Tjänsteproduktionen kan karaktäriseras som kundbestämd, den är beroende av 

efterfrågan på produkten. Detta leder till att den som lever tjänstespecifik 

självständighetens livsform karaktäriseras av att vara konstant variabel i högre grad än 

att ha konstant variabilitet. Företaget och företagaren är integrerade och målet, 

självständighet, uppnås med medlet att vara konstant variabel. Företagandet kan 

handla om familjeföretagande men praktiken kännetecknas av att ha konstant 

variabilitet i relation till familjen (Bergqvist 2004:151f). 

 

Vikten av att finna balans mellan arbete och fritid 

För att vi som människor ska må bra gäller det att hitta en balans mellan arbete, familj 

och egna behov. Även för de som inte har familj är det naturligtvis lika viktigt att 

finna denna balans (Nevander & Friström 1999:13). Människan är av naturen en 

social varelse och klarar sig inte utan socialt umgänge. Att bli utestängd från den 

sociala gemenskapen kan många gånger vara ett mycket värre straff än att stå utan 

mat och vatten ( Nevander & Friström 1999:108).  

På utflyttningsdagen hemifrån kan det sägas att familjelivscykeln tar sin 

början. Här är det oftast individen som är i centrum och det man lägger sin tid på, han 

eller hon har inte skaffat familj och arbetar efter sin egen förmåga. Balansen blir 

därför inte så svår att nå i det här skedet. Det är först senare då individen går in i ett 

samboförhållande och jag och du blir vi, då gäller det att kompromissa och på så sätt 

skaffa en balans. Då ett barn föds sker de stora förändringarna. Tiden tillsammans 

med partnern minskar och självutrymmet finns knappt, balansen mellan arbete, familj 

och den egna individen blir svår att finna (Nevander & Friström 1999:73ff). 

Att det finns ett samarbete mellan parterna inom familjen underlättar när det 

gäller att finna balans. De flesta är, kan sägas, beroende av sin partner för att nå 

balans mellan arbete och familj. Det kan finnas många anledningar till att vi tappar 

balansen, en orsak kan vara vårt behov av kontroll på vår arbetsuppgift. När känslan 

är att kontrollen går förlorad, tillbringas allt mer tid på sin arbetsplats. Många har 

också höga prestationskrav på sig själva, och detta kan leda till att det enda som blir 

betydande är prestation. Självinsikt blir en viktig bas för att kunna förändra balansen i 
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sin tillvaro. Att finna balans ”mitt i livet” kan vara besvärligt, stress och ohälsa kan 

ses som en reaktion på obalans i livet (Grinups m.fl. 2004:73). 

Enligt Nordenfeldt (1991:72) har vi människor en lång rad föreställningar om 

begreppet ”att vara frisk”. Det handlar om allt från att fungera och slippa smärta till 

att kunna sköta sitt dagliga liv och att ha förmågan att ta vara på livet. Nordenfeldt 

menar också att det idag finns ett stort engagemang för fenomenet hälsa och sjukdom 

och att detta för de flesta är det viktigaste värdet i livet. Hälsa kan ses ur två olika 

perspektiv, det ena är det holistiska perspektivet som utgår från människan som helhet 

och huruvida människan är frisk eller inte. Här handlar det mycket om individens 

egna tankar men även egen påverkan av sin hälsa. 

Det andra perspektivet kallar Nordenfeldt för det analytiska, senare också för 

det biologiskt/statistiska. Här ligger huvuddelen på kroppens delar, där läkekonsten 

och den medicinska vetenskapen blir det centrala. Medicin har till huvuduppgift att 

lindra och bota men även att återställa hälsan, för att nå detta menar han att man måste 

gå bakom och undersöka mekanismerna av hälsan och sjukdomen. Han anser också 

att det inte går att utesluta det ena eller det andra perspektivet för att få en rimlig 

förståelse för dimensionen hälsa/ohälsa utan att båda behövs (Nordenfeldt 1991:74f). 

 Nordenfeldt anser också att hälsan betonar två förhållanden, dels en känsla av 

välbefinnande i fallet hälsa, som gör att vi individer bidrar till vår egen styrka och 

handlingsförmåga. Dels en känsla av lidande i ohälsa som starkt bidrar till brist på 

handlingsförmåga. Att bli bekräftad är viktigt för oss människor, man pratar om olika 

roller som vi har i olika situationer, vanligtvis har vi fler än en roll. Nästan alla har 

åtminstone en hemmaroll och en yrkesroll, detta innebär att vi anpassar oss efter 

andras förväntningar. Den personliga rollen är en sammansmältning av andras 

förväntningar och hur vi själva vill bli bekräftade (Sjöström & Olofsson 1993:40ff).  

Om det är obalans mellan de ansträngningar vi gör och de belöningar vi får 

tillbaka kommer självbilden att få sig en törn, detta bidrar i sin tur till att hälsan 

försämras (Eriksson m.fl. 2003:23). Vi är med andra ord väldigt beroende av att de 

ansträngningar och uppoffringar vi gör för någon annan resulterar i någon form av 

belöning. 

Begreppet stress är vida utforskat och definitionerna varierar, vi har valt att 

koncentrera oss på den så kallade negativa stressen som kan leda till ohälsa. Alla 

individer besitter en basnivå av stress, om individen inte kommer ner till denna efter 

ansträngning, antingen fysisk eller psykisk, ackumuleras stress, detta kan vara ett lika 
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stort problem som ansträngningen i sig. För att undvika detta krävs återhämtning och 

vila. Det finns få studier om återhämtning och endast begränsade försök till 

teoribildning har genomförts. Många människor har uppgifter i sitt arbete av en art 

som inte låter sig mentalt tidsregleras. Detta gör att det kan vara svårt att frigöra sig 

från vissa moment efter arbetsdagens slut (Aronsson & Svensson 1997:1f).  
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3. METOD 
Jacobsen (2002:21) liknar metoden vid ett recept på hur undersökningar kan 

genomföras då metoden styr oss att gå igenom vissa steg för att genomföra en 

undersökning. Det är viktigt att välja rätt metod för att få svar på de frågor vi ställt 

oss. Som forskare måste vi tränga in i empirin för att det vi undersöker skall ha 

validitet och vara reliabelt. Detta innebär att vi försäkrar oss om att vi undersöker det 

vi har för avsikt att undersöka och att resultaten av dessa är korrekta. 

 

Datainsamling 

För att fånga upplevelsen av att vara kvinnlig småföretagare har vi valt att göra 

intervjuer. En intervju ger respondenten möjlighet att uttrycka sina åsikter och känslor 

i ämnet i vidare utsträckning än till exempel en enkät. I och med att vi intresserar oss 

för ett brett ämne är det bra att kunna ge utrymme för oväntade följdfrågor och låta 

respondenten utveckla sina svar nyanserat. Därför väljer vi en öppen 

forskningsintervju, den kallas också kvalitativ intervju (Jacobsen 1993:19) – något 

som till exempel en enkät har svårt att göra.  

I vårt arbete har vi använt en intervjuguide, som består av en uppsättning 

teman eller ämnen som vi vill utforska i vår undersökning. Detta innebär inte att vi 

ställer frågorna i strikt ordning utan den är snarare ett verktyg för att försäkra oss om 

att alla intervjupersoner får möta relevanta och likartade teman. Det är också ett bra 

stöd för att veta att vi fått svar på alla de frågor vi önskar utforska. 

Den intervjuguide vi använt oss av kommer i sin helhet från Eriksson & 

Ulvans studie (2006). De har konstruerat guiden utifrån tidigare intervjuguider, dels 

från Karlsson i en studie som handlar om livsformer och från Bergqvist som 

behandlar självständighetens livsform. De har också utvecklat egna frågor gällande 

balans och tid. Frågorna handlar om respondenternas bakgrund, arbetslivshistoria och 

den nutida arbetssituationen. De handlar också om deras syn på balans mellan 

arbetsliv och övrigt liv (Eriksson & Ulvan 2006:18). 

Respondenterna kontaktas per telefon för att få en personlig prägel, vi räknar 

dessutom med att det känns roligare att ställa upp som respondent när man direkt får 

en personlig kontakt än om man får ett brev eller en e-post med förfrågan. 

Intervjupersonerna har upplysts om intervjuns syfte och övergripande ämne i förväg. 

De har informerats om att de kommer att få vara anonyma i den färdiga uppsatsen. 
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Detta är punkter som Kvale (1997:120) tar upp och rekommenderar att man 

implementerar. I möjligaste mån har vi låtit intervjupersonerna bestämma tid och plats 

för intervjuerna, detta för att öka intresset hos dem att ställa upp som respondenter 

och att bidra till ett avslappnat möte i intervjusituationen (Jacobsen 1993:11). 

Vi har valt att lägga upp intervjuerna så att de kan liknas vid öppet 

strukturerade intervjuer. Detta betyder att det finns utrymme för frihet i hur och vilka 

frågor vi ställer och även för respondenten att uttrycka sina åsikter, idéer och egna 

erfarenheter. Detta innebär inte att intervjun kan handla om vad som helst utan att vi 

styr samtalet utifrån intervjuguiden (Hayes 2000:121ff).  

 Vi har valt att registrera intervjuerna med hjälp av ljudbandsinspelning för att 

inte missa några svar, åsikter eller nyanser i intervjusituationen. För att möjliggöra 

analys av intervjuerna transkriberar vi, det vill säga skriver ner dem i text, dem för att 

på så sätt få ett bra underlag. 

 

Urval 

Då vår studie handlar om kvinnliga småföretagare och deras situation har vi funnit det 

lämpligt att utgå ifrån att vår population är kvinnliga småföretagare. Eftersom vi 

intresserar oss för de kvinnor som driver riktigt små företag har vi beslutat att 

definiera ett småföretag som ett företag med mindre än tio anställda, detta trots att den 

officiella definitionen lyder annorlunda.  

Vi har valt att göra ett så kallat bekvämlighetsurval då det är upplevelsen vi är 

ute efter att spegla, med andra ord handlar det om en fenomenologisk undersökning. 

”Med ett fenomenologiskt perspektiv följer koncentrationen på livsvärlden, öppenhet 

för den intervjuades upplevelser, prioritering av exakta beskrivningar, försök att sätta 

förkunskapen inom parentes och sökande efter oföränderliga väsensmeningar i 

beskrivningarna.” (Kvale 1997:42). 

Urvalet har gått till så att vi funderat över vilka kvinnliga småföretagare vi har 

i vårt närområde, vi har uteslutit närstående och bekanta för att inte påverkas för 

mycket av vår förförståelse av intervjupersonerna. Vidare önskar vi viss spridning 

gällande bransch för att kunna jämföra om de har liknande eller skilda upplevelser av 

sin situation som småföretagare. Alla intervjupersonerna har getts fingerade namn och 

kom att bestå av fem kvinnliga småföretagare, Maria Webb-handlare, Karin Kamrer, 

Birgitta Detaljhandlare, Camilla Caféägare och Gunnel som driver företag i 
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rehabiliteringsbranschen. När vi gjort fem intervjuer upplevde vi mättnad i materialet, 

det vill säga att vår bedömning var att inga nya aspekter skulle tillkomma genom att 

göra fler.  

 

Analysmetod 

Eftersom vi baserar vårt arbete på en teori har vi valt att först göra en så kallad 

teoriledd analys eller en tematisk kvalitativ analys. Detta innebär att vi utgår från två 

teman då vi analyserar de transkriberade intervjuerna, de behandlas oberoende av 

varandra. Dessa teman är livsformer och balans, de har identifierats ur en analys av 

teorin som lett oss att förutse att vår data kommer att innehålla dessa centrala 

områden. Tanken är att med hjälp av dessa teman finna stycken i materialet som är 

relevanta för studien. Troligt är att vissa stycken kan komma att ingå i båda de 

tematiska analyserna, detta ses inte som ett problem utan materialet tas med två 

gånger och man refererar dem till varandra. Denna metod kan underlätta hanterandet 

av data speciellt som vi använder oss av öppet strukturerade intervjuer som ofta 

genererar stora mängder information. Den kan också tillåta jämförelser mellan olika 

intervjupersoners åsikter om samma ämne. Det finns dock vissa nackdelar med denna 

analysmetod, framför allt att den inte medger forskaren möjlighet att upptäcka nya 

eller oväntade aspekter i materialet (Hayes 2000:179ff).  

För att försöka upptäcka och tydliggöra ovanstående aspekter har vi valt att 

också använda oss av analys som bygger på grounded theory. Denna teori är 

ursprungligen skapad för att ur insamlad data bygga upp nya teorier utan att lägga in 

sina egna värderingar och förförståelse (Hayes 2000:370). Vår målsättning är inte att 

skapa någon teori utifrån det insamlade materialet men vi förutsätter att kodningen 

som används i grounded theory kan vara fruktbar för att finna nya eller oväntade 

aspekter i materialet som inte är knutna till våra valda teorier. Vi kommer alltså inte 

att göra en fullständig analys enligt grounded theory utan endast använda oss av 

kodningsfasen.  Kodning innebär att man bryter ner materialet i olika kategorier för 

att finna samband mellan dessa och därmed fördjupa förståelsen för bakomliggande 

aspekter (Strauss & Corbin 1998:57, 101).  

 

Validitet och reliabilitet 
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Det är mycket viktigt att som forskare förhålla sig kritisk till sitt material, man brukar 

trycka på att validiteten och reliabiliteten skall vara hög. Validitet definieras ofta 

genom denna fråga: Mäter du vad du tror att du mäter?(Kvale 1997:215). På svenska 

används ofta termen giltighet. Dessa begrepp har sitt ursprung i den kvantitativa 

metoden och kan därför ibland vara svåra att anpassa för att stämma överens med den 

kvalitativa undersökningen. Här handlar det ju egentligen inte om mätningar utan om 

upplevelser som inte går att kvantifiera. 

Genom att använda oss av en intervjuguide som tidigare visat sig fungera som 

en god grund för det vi avser undersöka har vi lagt ett bra fundament för hög validitet. 

Hayes (2000:82) menar att öppna frågor i en intervjuundersökning i regel ger bättre 

validitet än stängda, det vill säga de frågor där man ges olika svarsalternativ. Detta 

beror på att svarsalternativen ofta är färgade av forskarens uppfattningar och 

förförståelse. Dessutom kan respondenten ha svårt att finna ett svarsalternativ som 

exakt överensstämmer med hans eller hennes åsikter, utan denne tvingas välja det 

alternativ som bäst motsvarar hans eller hennes egna. 

Trots att vi använder oss av öppna frågor kan det här problemet uppstå, det är 

lätt att ställa ledande frågor och att ge återföring färgad av egna åsikter. Detta är 

viktigt att uppmärksamma, särskilt som vi inte är erfarna intervjuare. Detta fenomen 

brukar kallas intervjuareffekt och innebär att intervjupersonerna uppfattar, medvetet 

eller omedvetet vad som förväntas av dem och deras svar (Patel & Davidson 

2003:102). 

Reliabilitet definieras som tillförlitlighet eller trovärdighet, och svarar på 

frågan hur vi mäter. Ovanstående punkter har vi haft i beaktande för att få en hög 

reliabilitet i forskningsmaterialet. Validitet och reliabilitet står i ett visst förhållande 

till varandra, skriver Patel och Davidson (2003:99), de menar att vi inte bara kan 

koncentrera oss på det ena och låta bli det andra. Deras tre tumregler för att beskriva 

detta förhållande lyder:  

– Hög reliabilitet är ingen garanti för hög validitet  

– Låg reliabilitet ger låg validitet 

– Fullständig reliabilitet är en förutsättning för fullständig validitet 

 

Etik 

Det är alltid viktigt att ta hänsyn till de etiska aspekterna i en undersökning. 
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När vi talar om etik i detta sammanhang menar vi framför allt att det är av högsta vikt 

att de som undersöks, intervjupersonerna i vårt fall, inte blir skadelidande eller känner 

sig utsatta på något sätt. Det finns en risk menar Hayes (2000:12) att respondenterna 

objektifieras och ses endast som ett forskningsobjekt som kan manipuleras för 

forskarens egna syften. För att undvika detta är det viktigt att se dem som människor 

med idéer åsikter och känslor och med rätt att göra sina egna val. 

 Det finns alltid en risk med att redigera och publicera en intervju säger 

Jacobsen (1993:203). Han menar vidare att om man inte hamnar i sådana problem 

betyder det sannolikt att intervjun är innehållslös och tråkig. Ju bättre intervjun är 

desto större är de moraliska problem den ger upphov till. Även om den intervjuade 

ges möjlighet att godkänna materialet före publicering är det därmed inte sagt att 

intervjuaren är befriad från sitt moraliska ansvar. Den intervjuade kan sällan bedöma 

hur intervjun kommer att uppfattas av en åhörare eller läsare. Detta måste därför vara 

forskarens uppgift att i möjligaste mån förutse. 

 Det är viktigt att ge respondenten information om undersökningens syfte och 

hur den kommer att publiceras, det är inte acceptabelt att på något sätt vilseleda 

respondenten eller att undanhålla information som kan påverka denne. All data som 

samlas in måste behandlas som konfidentiell, undantaget endast om man kommit 

överens om något annat med intervjupersonen (Hayes 2000:29). I vår kontakt med 

intervjupersonerna har vi vinnlagt oss om att följa dessa regler. Framför allt har det 

varit av vikt för oss att respondenterna känner sig trygga i att eventuella personliga 

åsikter eller uppgifter om dem inte skall kunna identifieras i den offentliggjorda 

publikationen. 
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4. RESULTAT OCH ANALYS 

Vi har velat utröna vilka livsformer de företagande kvinnorna vi undersöker lever. 

När vi gör detta håller vi i åtanke att det är vanligt framför allt bland kvinnor i Sverige 

och större delen av övriga Europa att kvinnor lever blandlivsformer (Jakobsen & 

Karlsson 1993). Hur påverkar det balansen i deras liv och finns det likheter eller 

skillnader dem emellan? För att ytterligare belysa de kvinnliga småföretagarnas 

upplevelse av sin situation och deras drivkrafter utforskar vi materialet för att finna 

andra fenomen av vikt. 

 

Kvinnliga småföretagare och livsformer 

Maria Webb-handlares livsformstillhörighet 

Maria är en 34-årig kvinna bosatt i en mindre ort. Hon har sambo och två barn. Maria 

har drivit sin webb-butik i cirka två år. Marias sambo jobbar borta under veckorna och 

är hemma från torsdag kväll till söndag. Maria värdesätter att umgås med familjen på 

sin fritid. Maria lever blandlivsform av husmorslivsformen och självständighetens 

livsform. 

Maria inledde sitt företagande efter en lång föräldraledighet. Tidigare hade 

hon haft anställningar inom varierande branscher. Maria som alltid haft en dröm om 

att starta något eget tog nu chansen att förverkliga denna då det visade sig råda brist 

på jobb på arbetsmarknaden. Hon menar att denna situation påverkade henne att ta 

steget. 

 Målet med Marias verksamhet är att kunna kombinera ett arbete hon trivs med 

och tiden för omsorg om familjen. Hon värdesätter friheten i att driva sitt eget företag 

och att hon själv kan bestämma var och när hon jobbar. Att det inte finns någon fysisk 

butik där någon måste finna på plats hela tiden ser Maria som enda alternativet, att 

behöva passa en butik skulle begränsa hennes frihet betydligt.  

  Maria har planer på att expandera verksamheten, dock inte genom att anställa 

någon då hon befarar att detta skulle begränsa hennes frihet.  

  

Alltså, det var ju så… innan jag började, jag satte ju precis hur jag 
ville leva och sedan utgick jag från det när jag skapade mitt jobb… 
och det har liksom funkat! 

 

Familjen är viktig för Maria och hon tar som sitt ansvar att se till att de har det bra och 

att allting fungerar hemma. Då Marias sambo är borta under veckorna och jobbar blir 
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detta ansvar extra tydligt, hon upplever inte detta som en belastning eller uppoffring 

utan som det sätt på vilket hon valt att leva sitt liv.  

 
… familjen det är ju prio ett! I alla lägen! Funkar det inte där, då 
får jag ju hitta på nått annat, det blir ju så… 

 

Utifrån detta ser vi att Maria lever en kombination av självständighetens livsform och 

husmorslivsformen. Självständighetens livsform tillskriver vi henne framför allt med 

hänsyn till hur mycket friheten i livet betyder för henne. Vi ser också påtagliga tecken 

på att det inte finns någon skarp gräns mellan arbetstid och ledig tid. Maria har utgått 

från sitt intresse då hon skapade företaget och ser fortfarande delar av verksamheten 

som en hobby. Det händer att Maria tar med sig sin bärbara dator på semestern för att 

kunna hålla sig uppdaterad om hur det går med företaget. Detta stämmer väl överens 

med de centrala egenskaperna i självständighetens livsform (Jakobsen & Karlsson 

1993:188f). 

En kvinnlig livsform har vi upptäckt hos henne, då vi tydligt ser att hon har en 

bekräftande kärleksform (Bergqvist 2004:36f). Maria påverkar inte sin sambos arbete 

på annat sätt än att hon skapar möjligheten för honom att jobba borta från hemmet 

vilket visar att Maria även lever husmorslivsform (Bergqvist 2004:40f).   

Många män som lever en renodlad självständighetens livsform har en 

medhjälperska vid sin sida, det har inte Maria. Hon upplever ändå att hon har sin 

sambos stöd, både socialt och ekonomiskt. 
 

Han tjänar ganska bra när han ligger borta. Så det är ju klart… man 
lever ju mycket på han då… så blir det…annars går det inte 

 

Vissa delar av kringverksamheten, som till exempel bokföring, lämnar Maria bort. 

Hon föredrar att göra detta framför att ha någon anställd eller att ta av sin egen tid för 

att gör detta, för henne, tråkiga arbete. 

 Maria är uppvuxen i ett hem där båda föräldrarna hade traditionella 

lönearbeten. Till en början gick Maria i sin mors fotspår och utbildade sig inom 

vårdsektorn, hon hade även tillfälliga jobb utan krav på utbildning men fann snart att 

de inte ledde till den arbetsform hon ville ha. Maria vidareutbildade sig inom ekonomi 

vilket bidrog till att ge henne möjlighet att göra de val som lett till att hon lever den 

livsform hon lever i dag. 
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Karin Kamrers livsformstillhörighet 

Karin är 60 år och driver en bokföringsbyrå sedan1974, under tidigare år har firman 

även inbegripit andra verksamheter. Karin lever idag självständighetens livsform. 

Numera har Karin inga anställda men hon samarbetar med andra företagare i samma 

bransch. Karin har vuxna barn och en sambo, de är inte delaktiga i verksamheten i 

dag. På sin fritid tycker Karin om att vara ute i naturen och röra på sig.   

Karin arbetade redan som kamrer när hon bestämde sig för att starta eget. Hon 

var delägare i ett bolag där hon arbetade på halvtid och jobbade samtidigt halvtid i ett 

annat företag men kände frustration över att hennes potential inte nyttjades till fullo. 

 
Så då tänkte jag att det är ju bättre att starta eget så kunde jag ju 
lägga upp tiden som jag ville och slippa sitta sysslolös… 

 

Till en början jobbade Karin kvar i bolaget men kände snart att det var det egna 

företaget som blev hennes huvudsyssla. 

 
Sen blev det att jag startade mitt eget och då jobbade jag med ett 
ställe på halvtid och sedan jobbade jag med mina egna grejer på 
halvtid… sen blev det ju bara mer och mer utav det här egna… 

  

Karin beslutade att avsluta sin anställning och bolaget där hon jobbat kom att bli 

hennes första kund i det egna företaget, som hon nu drev på heltid. Då Karin jobbat 

länge i branschen hade hon byggt upp ett stort nätverk och vunnit mångas förtroende, 

kunder har därför Karin aldrig saknat. Under den här tiden var Karin ensamstående 

småbarnsförälder. Det fungerade bra för Karin att jobba ute hos sina kunder på 

förmiddagarna och vara hemma med barnen på eftermiddagarna. När barnen lagt sig 

på kvällen kunde hon jobba ett par timmar till.  

 Karin är uppvuxen i en mindre ort, hennes föräldrar hade båda traditionella 

lönearbeten, fadern arbetade i skogen och modern som sjukvårdsbiträde på ett 

äldreboende. 

 Tidigt i Karins arbetsliv uttyder vi att hon kombinerade arbetarlivsform och 

husmorslivsform. Hon hade en traditionell anställning och tog hand om hem och barn 

(Bergqvist 2004:40). Med tiden kom Karin att uppskatta friheten och flexibiliteten det 

innebar att vara sin egen, ansvar för barn och hem hade hon fortfarande, i och med 

detta kom arbetarlivsformen att övergå i självständighetens livsform (Jakobsen & 
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Karlsson 1993:188f) medan husmorslivsformen bestod. Idag är barnen vuxna och 

Karin känner sig inte begränsad i sitt företagande av krav från familj och omgivning. 

Genom åren har Karin givit sig själv utlopp för sin entreprenörsanda och kreativitet 

genom att tidvis vara verksam i och pröva på flera andra branscher. Under en tid var 

även en av sönerna aktiv i verksamheten. Karin skattar sin frihet högt och lägger stor 

vikt vid att kunna fatta sina egna beslut och själv bestämma över sin tid. 
 

Fördelen med att icke vara anställd, det är ju det att då får en ju 
bestämma själv, bara du gör det du ska göra, i övrigt jobbar jag ju 
när jag vill. Jag är ju inte beroende av när någon annan jobbar utan 
jag kan ju sköta det för mig själv. 

 

I enlighet med detta har vi dragit slutsatsen att Karin idag lever enbart 

självständighetens livsform. Jakobsen och Karlsson (1993:188) skriver att frihet och 

självständighet ofta är målet med verksamheten, som är medel för att nå detsamma. 

När det gäller det bästa för verksamheten är ingen möda för stor förklarar de. 

 

Birgitta Detaljhandlares livsformstillhörighet 

Birgitta driver en butik för detaljhandel sedan tre år tillbaks. Hon är gift och har två 

vuxna barn. Birgitta lever en kombination av karriärlivsform och självständighetens 

livsform. Birgitta uppskattar att spendera tid med barnbarnen på sin fritid hon tar varje 

tillfälle att åka och hälsa på dem då de bor på annan ort. Hus och trädgård tar en del 

tid berättar Birgitta, hon tycker att det är viktigt att träna och hålla kroppen i form, det 

tar hon sig tid till då hon känner att hon orkar med sitt jobb bättre i och med detta.

 Innan Birgitta startade sin egen verksamhet hade hon olika chefspositioner i 

varierande branscher, detta gav henne erfarenheter både som arbetsledare med ansvar 

för personal och ekonomiska frågor. Idag har Birgitta en anställd på deltid, på sikt 

hoppas hon kunna expandera och anställa mer personal vilket hon anser kommer att 

leda till ökad frihet. 

 
Jag menar, är jag egen och har anställda och kan fördela jobben och 
gå hem och stänga dörren i normal tid, och så… då, om man tjänar 
pengar och så, då är det ju klart att det är ju fördel att vara egen. 

 

Vi har kommit fram till att Birgitta idag lever en kombination av karriärlivsform och 

självständighetens livsform. Detta grundat i att hon har frihet som en drivkraft i sitt 

företagande, (Jakobsen & Karlsson 1993:188f) till skillnad från den ursprungliga 
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självständighetens livsform ser Birgitta möjlighet till frihet i att ha anställda, hon vill 

gärna ha en roll där hon tar ansvar för och kan utveckla sitt företag i den riktning hon 

själv önskar. Under intervjun upplever vi att Birgitta värnar om sin integritet och sitt 

goda rykte, det är viktigt för henne hur omgivningen uppfattar henne både som person 

och företagare. Sin fritid ser hon som en möjlighet att ladda batterierna för att kunna 

göra en bättre insats på jobbet och lösa uppgifterna skickligare den blir därmed medel 

för att uppnå målet, snarare än ett mål i sig (Jakobsen & Karlsson 1993:179f). Birgitta 

jobbar emellanåt långa dagar och särskilt i uppstarten av företaget fick hon ofta vara 

kvar på firman långt in på natten, hon tar däremot inte med sig jobbet hem utan 

värdesätter att kunna koppla bort tankarna på verksamheten på sin fritid. Nu när 

Birgitta har en anställd blir dagarna i regel inte lika långa då hon har större möjlighet 

att hinna med bokföring och annan kringverksamhet då butiken håller öppet. När det 

behövs och arbetsbelastningen är stor ställer Birgittas make ofta upp och hjälper till 

med praktiska göromål i verksamheten, även på det sociala planet upplever Birgitta 

att hon har makens stöd, detta betyder mycket för henne. 

 Birgitta är inte helt säker på att egenföretagande leder till den form av frihet 

hon söker utan säger: 
 
… det står ju inte i proportion till lön och slit och så här heller då, 
utan det, och ansvar liksom, ansvar har man ju naturligtvis som 
anställd, men här så tror man ju på nått sätt att man vinner nån 
form av frihet… och det har jag ju också till viss del, även om det 
ibland kan kännas som att det inte finns nån sån… 

 
Birgitta kan också tänka sig att återgå i anställning om det rätta tillfället uppenbarar 

sig. Hon är öppen för tanken att på sikt avyttra företaget och skulle då kunna tänka sig 

att fortsätta i verksamheten som anställd. Detta stärker ytterligare vår uppfattning att 

Birgitta lever en blandlivsform som domineras av karriärlivsformen. Jakobsen 

(1999:88) tar upp fenomenet med blandlivsformer och beskriver att det inte är 

ovanligt att enskilda individer lever flera livsformer. 

 

Camilla Caféägares livsformstillhörighet 

Camilla driver ett café tillsammans med sin dotter sedan tio år tillbaks. Hon lever 

kombinationslivsform av husmorslivsform och självständighetens livsform där 

husmorslivsformen är den dominerande. Hela familjen är involverade på olika sätt 

och äger delvis verksamheten i ett gemensamt handelsbolag, de hjälper till vid 
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arbetstoppar och med kringverksamhet. Camilla har en stor familj, hon är gift och har 

fem barn och många barnbarn. Camillas man har ett eget lönearbete utöver att han 

ofta hjälper till med praktiska göromål på caféet. 

Hon värdesätter familjen högt och tycker om att umgås med dem på fritiden. På 

fritiden tycker hon också om att göra kortare resor, handarbeta och att ägna sig åt 

friluftsliv.  

Camilla har en brokig arbetslivshistoria bakom sig. Hon har alltid jobbat 

mycket och i varierande branscher, med allt ifrån kontorsarbete, städning och 

barnpassning. Barnen har alltid kommit i första hand för Camilla och när de var små 

var de ofta med henne på jobbet. När de började bli äldre kände hon att det var dags 

för en förändring och hon inledde sitt företagande med att överta en butik, här kunde 

också barnen engagera sig och utföra mindre uppgifter. Till en början var Camilla 

tjänstledig från sitt ordinarie lönearbete men kände ganska snart att det här var rätt för 

henne och familjen och hon sade upp sin anställning. 

Några år senare när barnen kommit upp i vuxen ålder fick hon möjlighet att 

starta en kiosk med café. Det tyckte Camilla var en god idé då flera av barnen vid 

tillfället var arbetslösa. Camilla kom att jobba mycket själv i den nya verksamheten 

och beslutade att avyttra butiken för att kunna satsa helhjärtat på caféet. 

I dag har företaget flera anställda, då verksamheten i allra högsta grad är 

säsongsbetonad varierar antalet mellan en anställd på kvartstid under vintern och ända 

upp till 18 anställda med olika sysselsättningsgrad under högsäsong på sommaren.  

  
… innan vi började på att anställa folk så kunde vi ju jobba 90 
timmar i veckan. Då jobbade vi ju nästan varenda dag. Var ledig en 
dag i veckan bara, det gick ju inte. 

 

Den dagliga bokföringen sköter Camilla själv, hon hoppas få möjlighet att lära sig 

behärska bokföringsprogram i dator med hjälp av sin son, hon bedömer att detta skall 

underlätta hanteringen. Varje månad tar Camilla hjälp av en revisor som sköter 

momsinbetalningar och liknande. 

Camilla uppskattar friheten i att kunna bestämma över företaget själv, hon styr 

över sin egen tid trots att hon har mycket att göra och känner att hon litar fullständigt 

på sin dotter som affärspartner och vad gäller driften av verksamheten. Att de är två 

som kan avlasta varandra ger ökad frihet anser Camilla. Syftet med Camillas 

företagande har aldrig varit kapitalistiskt, hon ser istället möjligheten att jobba på sina 
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egna villkor som målet, vilket arbetet i företaget är medel för i enlighet med Jakobsen 

och Karlsson (1993:188f). Vi konstaterar utifrån detta att Camilla lever 

självständighetens livsform. 

Typiskt för denna livsform är också lojalitet mot företaget, hårt arbete och 

känslan av att ingen möda är för stor när det gäller företagets bästa, detta kan vi 

tydligt se hos Camilla. 
 
Det har varit fullt upp. Det har gått i ett hela tiden och jag har haft 
roligt. Annars skulle jag ju inte ha hållit på… Så det är inte för 
pengarnas skull som jag har jobbat som jag har gjort, utan det är 
väl för trivseln. 

 

Påtagligt är att Camilla har en bekräftande kärleksform. Familjen kommer hela tiden i 

första rummet och även företagandet var för henne till en början ett medel för att hela 

familjen skulle ha det bra, vilket är målet i husmorslivsformen (Bergqvist 2004:41) 

Camilla har heller inget inflytande eller ansvar för sin makes arbete, detta bekräftar 

ytterligare att det är husmorslivsform hon lever och inte någon av de andra kvinnliga 

livsformerna. 

 Liksom många manliga småföretagare har Camilla en livspartner som hjälper 

till i företaget på många sätt. Camillas make har varit ett stöd för henne både 

ekonomiskt, socialt och genom att rent praktiskt arbeta i företaget. Att maken hela 

tiden haft och har ett eget lönearbete och varit huvudförsörjare för familjen anser 

Camilla vara det som möjliggjort hennes företagande, särskilt som hon inte har några 

kapitalistiska motiv till detta. 

 
När vi drev butiken var det ju så att den var min försörjning, vi 
hade ju en huvudförsörjare i familjen och det måste man nästan ha 
när man går ut och startar ett sånt litet företag. Så det, det var ju 
nödvändigt för oss att ha det så då… Än idag så har han annat jobb 
vid sidan om, bara för att vi ska ha en fast inkomst året om.  

 

Det är mycket vanligt i Sverige och övriga Europa idag att företrädesvis kvinnor lever 

kombinationer av olika livsformer (Jakobsen 1999:88). I Camillas fall handlar det om 

självständighetens livsform och husmorslivsformen, den senare är dominerande hos 

Camilla. Framför allt uttyder vi att detta är fallet då företagandet, som är specifikt för 

självständighetens livsform, tydligt är medel för målet, familjens väl och ve, som 

ligger inom sfären för husmorslivsformen.  
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Gunnel Rehab-företagares livsformer 

Gunnel är 61 år, gift och har tre vuxna barn. Gunnel lever självständighetens livsform. 

Hon och maken bor på en mindre gård med hästar och naturen inpå knutarna. Hit är 

familjen inflyttad då barnen var små, de har nu varit etablerade på orten i drygt 30 år. 

På sin fritid tar Gunnel gärna på sig blåstället och går ut till hästarna och hundarna på 

gården. Gunnel inledde sitt yrkesliv utan utbildning, hon har hela tiden jobbat med 

människor på olika sätt i olika branscher, bland annat har hon jobbat som 

förskollärare, elevvårdassistent, lärare, personalsekreterare och kanslist. Detta har 

givit henne gedigen och bred erfarenhet som hon värdesätter högre än formell 

utbildning. 

 Till slut hamnade Gunnel i rehabiliteringsbranschen, när det skars ner på 

personal på företaget där hon jobbade fick Gunnel lämna sin anställning. Gunnel 

visste nu att detta var hennes bransch, för att få fortsätta i den beslutade hon att starta 

eget. Det visade sig passa Gunnel bra. 
 
Ja, jag ska säga er att jag tror aldrig att jag skulle kunna vara 
anställd igen, jag fixar inte det, jag är en alldeles för kreativ 
människa för att orka. Jag blir bara stôllig då och då kliver jag över 
människor, det gör jag och det funkar inte i den världen. Så jag lär 
nog få vara företagare vilket jag vill eller inte, Jag tycker det är 
skitbra. Jag trivs jättebra!  
 

Genom åren har Gunnel skaffat sig ett stort nätverk i och med de varierande 

yrkesroller hon haft. Det underlättar hennes företagande och hon nyttjar det för att 

skaffa sysselsättning för sina klienter på olika sätt.  

Gunnel är en mycket självständig kvinna som sätter stort värde på att leva livet 

på sina egna villkor. Det har hänt mer än en gång att Gunnel avslutat sina 

anställningar på grund av kontroverser på arbetsplatsen. Hon värnar om ”den lilla 

människan” som hon själv uttrycker det och tar ställning när hon tycker att någon blir 

orättvist behandlad, detta gäller både andra och henne själv. 

 
Ja, jag mår jävligt bra och nu är jag så gammal så nu vågar jag göra 
hemska saker, de vet hur tokig jag är, de sätter sig inte på mig. Jag 
står för det jag gör! 
 

Idag har Gunnel en kontorslokal som hon driver sin verksamhet från, den delar hon 

med en annan företagare i samma bransch, i första hand av ekonomiska skäl. Gunnel 

har en anställd på halvtid, hon sköter kontoret och vissa administrativa bitar. 
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Bokföring och bankaffärer lämnar Gunnel bort, hon har inget intresse av det 

ekonomiskt administrativa arbetet som följer med att vara företagare.  

Gunnel jobbar som regel långa dagar, även när hon inte finns på kontoret vill 

hon gärna kunna bli nådd av sina klienter. Hon upplever att hon hela tiden har haft ett 

stort socialt stöd i sin familj som gett henne en stabil grund att stå på. Det har behövts 

många gånger då Gunnel ofta hamnat i utsatta situationer. 

Utifrån Jakobsen och Karlsson (1993:188f) bedömer vi att Gunnel lever 

självständighetens livsform. I enlighet med detta kan vi se att Gunnel värdesätter sin 

frihet och driver sitt företag för att få möjlighet att uttrycka sig själv snarare än för 

ekonomisk vinnings skull. 

 
Och jag har nog aldrig varit så fattig, men jag har heller aldrig varit 
så rik, alltså inom mig. 

 

Gunnel känner mycket starkt för sina klienter, hon tar ofta på sig ansvar för dem även 

efter att hennes uppdrag är avslutat. Hon säger att hon betraktar dem som sina vänner. 

Detta gör att Gunnel ställer upp och jobbar utan ersättning för att dessa människor 

skall ha det så bra som möjligt.  

Ur detta kan vi uttyda att Gunnel har en bekräftande kärleksform, hon vill 

gärna ta hand om andra och hjälpa dem till välbefinnande, hon har stor empati för 

andra (Bergqvist 2004:36f). Detta skulle betyda att Gunnel lever även en kvinnlig 

livsform, någon sådan kan vi dock inte identifiera hos henne. Gunnel bryr sig förvisso 

mycket om sin familj och värdesätter dem högt, de är dock inte det centrala i hennes 

livsform och hennes sätt att leva stämmer inte överens med någon av de kvinnliga 

livsformer som den realistiska livsformsanalysen innehåller. 

 

Hur intervjupersonerna finner balans mellan arbete och fritid 

Gemensamt för intervjupersonerna är att de alla helt eller delvis lever 

självständighetens livsform. Detta kan ha betydelse för de likheter i fråga om deras 

tolkning och upplevelse av balans mellan arbete och fritid. 

 Samtliga respondenter lägger stor vikt vid stödet från familjen, detta skiljer sig 

i omfattning mellan de olika intervjupersonerna, alla upplever de att de har socialt 

stöd, flera erfar att det ekonomiska stödet och tryggheten det medför är avgörande för 

deras möjlighet till företagande och därmed till självständighet. Hos några av de 
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intervjuade fungerar maken som medhjälpare i företaget, det bidrar också till att 

respondenterna upplever att de har lättare att finna balans. Grinups m.fl. (2004:73) 

menar att ett fungerande samarbetar mellan parterna i familjen underlättar när det 

gäller att finna balans. 
 
…att det här överhuvudtaget har fungerat beror ju på att jag står 
stadigt, min familj har stöttat mig, det ska ni veta alltså… 
 
Sen är det ju lättare att kunna jobba när man är två så här. Det har 
blivit så att vi umgås, fastän det liksom rör jobbet. 

 

Ingen av kvinnorna vi intervjuat uttrycker att de skulle vilja leva annorlunda mot hur 

de gör idag. Förvisso jobbar flera av dem långa dagar och kan ibland känna att tiden 

inte riktigt räcker till. De tycker dock att friheten och glädjen i att vara egenföretagare 

väger upp för den tid de lägger ner i sina verksamheter.  

De respondenter som hunnit igenom etableringsfasen och drivit sina företag 

under en relativt lång tid upplever att de omvärderat vikten av att ta sig tid för sig 

själva och nyttan med att försöka koppla bort tankarna på verksamheten, det är många 

gånger svårt att dra en gräns mellan fritid och arbetstid i självständighetens livsform 

(Jakobsen & Karlsson 1993:188f). 
 
De första årena vi var här hade jag inte tid med umgänge, då 
jobbade jag för mycket och jag tänkte inte alls på mig själv. Det 
fungerade liksom inte i mitt huvud att jag skulle tänka på mig själv. 
 
Går jag hem så går jag hem! 
 
När jag startade firman, då hann jag ju inte med någonting… Det 
fanns ju inte mycket tid mer än att hinna med, liksom, att leva över 
huvud taget. Det var stentufft! 

 

Stress kan leda till ohälsa och för att undvika detta är det viktigt med återhämtning 

(Aronsson & Svensson 1997:1f). Samtliga respondenter uttrycker att de har tid för 

återhämtning. 

 
Antingen så jobbar vi varannan dag eller så jobbar vi två dar och är 
lediga två dar, för att det behövs. Gör man två så långa dagar då 
behöver man vara ledig två dagar. 
 
Ja, ibland så kan jag ju ta nån dag också när jag har, har en anställd, 
då så kan jag ju faktiskt sticka över dagen. 
 
Lördagarna brukar jag vara ledig och passa på att städa och så, ta 
lite promenader, plocka svamp. 
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Ur intervjupersonernas svar tycker vi oss kunna uttyda att de ibland har svårt att 

frigöra sig från vissa moment efter arbetet. Aronsson och Svensson (1997:1f) menar 

att detta försvårar återhämtningen och kan leda till ackumulerad stress. 

 
… som i somras på semestern, då tog jag med mig datorn till 
sommarstugan, man har ju liksom inget… jag kan ju jobba vart 
ifrån som helst. 
 
Ändå så finns det någonting i bakhuvudet som jobbar, till exempel 
om vi är på semester och går in på ett fik. Då tänker jag direkt – så 
skulle vi också kunna göra, det finns liksom med hela tiden. 
 
Att vara ledig och ändå vara en stötta, det går ju. Att de som jobbar 
kan känna att de kan ringa precis när som helst, att de känner att, 
det gör inget, att de ringer. 

 

Vi vill poängtera att respondenterna över lag är mycket nöjda med att vara 

småföretagare. Ingen av dem skulle välja att återgå i anställning för att minska sin 

arbetsinsats. Karin startade sitt företag för att få ökade arbetsuppgifter och Camilla 

uttrycker att hon mår bäst när hon hela tiden har någonting att fundera på som skall 

göras framöver i verksamheten. Det betyder med andra ord inte per automatik att 

individen upplever ökad ohälsa eller obalans då arbetsbördan växer. Vi har upptäckt 

vissa skillnader i hur respondenterna söker finna balans i sin tillvaro beroende av 

vilken livsform de lever. Maria som delvis lever husmorslivsform lägger upp sitt 

arbete för att det skall passa hennes familjeförhållanden och ge henne tid för barnen. 
 
… jag fick ju sätta lite begränsningar när jag startade eget eftersom 
jag är själv hemma och har två barn… å, va… gubben – man är ju 
beroende av en inkomst, han kan ju inte hålla på och vara hemma 
å… nej, så det var ju egentligen därför som det var’t på webben 
som jag satsade… 

 

Birgitta som delvis lever karriärlivsform ser inte samma begränsningar, för henne är 

det viktigt att ladda batterierna på fritiden för att göra bättre ifrån sig i sin yrkesroll. 

Nu när Birgitta har en anställd upplever hon att det är lättare att finna balans mellan 

ledig tid och tiden på arbetet, då ingen av de kvinnliga livsformerna är centrala i 

hennes liv just nu har hon lättare att balansera sin tillvaro. 

 
Jag har ju vuxna barn och barnbarn så det är ju inga problem att 
förena familjeliv och jobb just nu…  
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Liknande skillnader går att finna även mellan de övriga intervjupersonerna och kan 

härledas till de livsformer de lever. 

 

Några faktorer som inverkar på respondenternas situation 

Vi har funnit flera faktorer som inverkar på hur respondenterna upplever sin situation 

som småföretagare. Speciellt viktiga har vi lagt märke till att frihet, stolthet och viljan 

att underlätta för andra kvinnliga företagare är. 

 Friheten kan ses som en tydlig drivkraft hos samtliga intervjupersoner. Detta 

är inte så konstigt då frihet är en central del i självständighetens livsform som ju 

samtliga helt eller delvis lever. Hur de ser på friheten och medlen för att uppnå denna 

varierar dock. Denna variation kan förklaras av att de lever skilda kombinationer av 

livsformer, Birgitta kombinerar självständighetens livsform med karriärlivsform och 

säger 
 
Nu hade jag ju ingen, bara mig själv som skulle göra allt… För 
som sagt, tidigare hade jag ju haft kollegor att fördela på, fördela 
upp det, men nu hade jag ju inte det. 
 

Maria ser på frihet utifrån en kombination med husmorslivsform och menar att 
 
Jag vill ju helst inte anställa nån, för då känns det som friheten 
försvinner lite direkt… 

  

Kvinnorna i vår undersökning är stolta över sina företag och över vad de 

åstadkommer i sina verksamheter, även detta kan ses som en drivkraft till att fortsätta 

med verksamheten när det känns motigt. 
 
Det är… mitt mål är att hitta någon som tar över efter mig, för det 
är ju ändå ett namn nu eh… även om jag är ensam nu, skulle det 
vara så roligt om allt det här drevs vidare. 
 
När jag skulle starta, även om jag hade erfarenhet sedan tidigare, 
många år, så var de hinder jag stötte på, just under etableringen… 
de skulle kunna knäcka alltså, det bara är så. 
 

Det är inte bara företagen våra respondenter känner stolthet över. Det går tydligt att 

urskilja stolthet över familjerna, barnen och det sätt på vilket de får sina liv att gå 

ihop. 

 Vi har noterat att samtliga intervjupersoner gärna delar med sig av sina 

erfarenheter som företagare och arbetar för att hjälpa fram andra kvinnliga företagare 

på olika sätt. 
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…vi var några tjejer som jobbade med organisationsutveckling som 
sa, att vi startar ett nätverk för kvinnor. För jag känner ju att, jag 
behöver ju inte engagera mig, men jag tror att det finns så många 
här som skulle kunna göra nåt. 
 
Det var jättemånga som ringde som var så sugna och som ville 
komma hit och prata med mig för att de ville starta nåt eget. De 
ville ha lite tips och idéer och bara bolla lite. Det tycker jag är lite 
kul… jag delar gärna med mig. 

 

Flera av respondenterna uttrycker en upplevelse av att det är svårare att vara 

småföretagare som kvinna än som man. Dels för att de tror att män är villigare att ta 

större risker, både ekonomiskt och socialt. Dels för att män som regel inte har samma 

ansvar för familjen och deras sätt att leva som egenföretagare på sina egna villkor 

lättare accepteras av samhället. 
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5. SLUTDISKUSSION 

Syftet med denna undersökning var att utforska vilka livsformer kvinnliga 

småföretagare lever och hur det påverkar deras upplevelse av balans mellan arbetsliv 

och övrigt liv. Vi har kommit fram till att respondenterna lever olika livsformer och 

att det är vanligt med blandlivsformer. Framför allt är det vanligt att 

självständighetens livsform kombineras med en kvinnospecifik livsform, 

företrädelsevis husmorslivsformen. Dessa resultat stämmer väl överens med Jakobsen 

och Karlssons (1993) som fastslår att det är vanligt i Sverige och övriga Europa att 

framför allt kvinnor lever kombinationslivsformer.  

 Även andra kombinationer förekommer till exempel kombinationen av 

självständighetens livsform och karriärlivsformen. Några av intervjupersonerna lever 

enbart självständighetens livsform. Dessa livsformer är traditionellt manliga och 

resultaten visar att livsformerna inte är könsbundna, precis som Jakobsen och 

Karlsson (1993) påpekar. 

 Intervjupersonerna har olika familjeförhållanden och något varierande åldrar, 

det kan diskuteras om det är detta som styr vilken livsform de lever eller om det är 

livsformen som styr hur de väljer att leva. Vi har också sett att en och samma individ 

kan leva olika livsformer i olika skeden av livet. Detta kan härledas till förändringar i 

familjesituationen och i arbetsformen. 

Vi har kunnat utläsa att det är stor variation i hur kvinnorna i vår undersökning 

bedriver sitt företagande. De som delvis lever husmorslivsform anpassar sin 

verksamhet mer efter familjens situation medan familjerna till de som lever enbart 

traditionellt manliga livsformer anpassar sig mer efter verksamheten. 

Det är stor skillnad i hur respondenterna ser på gränserna mellan arbetstid och 

fritid. Vi har inte funnit att detta är styrt av vilken livsform de lever. Några av dem tar 

gärna med sig arbete hem och känner att det ger mer tid för familjen. Andra skiljer 

verksamheten och fritiden åt tydligare och väljer att sköta företagandet från därför 

avsedd lokal, trots att detta ibland medför långa dagar upplever de att de då är ledigare 

på sin fritid. Aronsson och Svensson (1997:1f) menar att det kan vara svårt att frigöra 

sig från vissa moment i arbetet på sin fritid och att detta kan leda till ohälsa i längden. 

Oberoende av hur och när respondenterna väljer att jobba känner de alla att de 

har balans mellan arbetsliv och övrigt liv. Med tanke på att Aronsson och Svensson 

(1997:1f) beskriver vikten av återhämtning för att undvika ackumulerad stress vill vi 
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lyfta ett varningens finger. Samtliga intervjupersoner trivs med att vara 

egenföretagare och uttrycker stor glädje och stolthet över sina verksamheter ser vi 

tydligt att gränsen mellan arbetsliv och övrigt liv är diffus. Detta är karaktäristiskt för 

självständighetens livsform (Jakobsen och Karlsson 1993:188f) därmed inte sagt att 

det leder till balans. Speciellt i de fall kvinnorna lever kombinationslivsformer anser 

vi att risken för obalans är mer överhängande. De har andra mål i livet som kan bli 

lidande i större utsträckning av den tid som läggs på företaget. 

Under arbetets gång har vi kommit att granska de livsformer vi själva lever 

och hur de har påverkat våra tolkningar av respondenternas upplevelser. Vi måste 

hålla i åtanke att även vi påverkas av sociocentrism. Därmed har vi ibland svårt att 

förstå de val intervjupersonerna gör och deras mål och medel för att nå dem. Det 

faktum att vi varit medvetna om faran med sociocentrism och haft förståelse för hur 

livsformsanalysen är uppbyggd gör att risken att påverka resultaten minskar.  

Vi har kommit fram till några förslag till fortsatt forskning efter avslutad 

undersökning. Det vore mycket intressant att undersöka hur de närstående till 

småföretagarna upplever att balansen fungerar mellan familj och arbete. Vilka 

livsformer lever de småföretagande kvinnornas makar och hur påverkar det deras syn 

på makans verksamhet. Extra intressant är detta med tanke på att samtliga 

respondenter upplever att det stora stöd de får från sina familjer är enormt viktigt. 

Kvinnorna i vår undersökning beskriver att de inte skulle kunna ägna sig åt 

företagande utan socialt och ibland ekonomiskt stöd. 
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BILAGA 1 
Bilaga 1 är ett schema över uppsättningen livsformer enligt befintlig teori, som är citerad från 
Bergqvist (2004:168). 
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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 
Berätta om din 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). 
 
Arbetsform 
 
- Egenföretagare 
- Ta reda på bransch 
- Antal anställda 
- Anhöriga i företaget 
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 (Var uppmärksam på att personer som är delägare ofta rubricerar sig som anställda). 
Yrkesinnehåll 
 
- Vad innehåller ditt jobb? (planering, arbetsledning, representation) 
- 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?  
- Vem hjälpte till? (nätverk) 
 
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, regler och bidrag samt 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, egen tid m.m.). 
 
Förändringar jämfört med starten 
(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. 
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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. 
- Vad händer om du blir sjuk? 
- 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?  
 
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. 
 
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? 
 
Tack så mycket för att vi fick intervjua dig. Får vi återkomma om vi har några frågor gällande 
denna intervju? 
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