
                
 

 

 

 

 

 

 
 

Institutionen för psykologi 

Psykologprogrammet 

 

 

 

 

Stress, coping och hälsa hos egenföretagare 

 

 

 

 

 

 

Lina Bodestad & Ingrid Persson 

Psykologexamensuppsats. 2012 

 

 

Handledare: Björn Karlson 

Examinator: Erwin Apitzsch



                

 
 

The Cognitive Activation Theory of Stress (CATS) suggests that the cognitive 

appraisal of a stressor determines whether a psychological and physiological stress 

response will take place. Coping is hence equated to positive outcome expectancy, i.e. 

the perceived ability to handle the stressful situation with a positive outcome. A short, 

temporary stress response can provide learning (train) and prepare the individual for a 

possible reoccurrence of the stressful situation, whereas a prolonged stress response 

can lead to strain and eventually affect the person's health. In the present study, a 

questionnaire was distributed to 430 Swedish self-employed workers to examine the 

hypothesized correlations between positive outcome expectancy and disturbed sleep, 

somatic complaints and perceived stress. Additional hypotheses stated that response 

outcome expectancy would correlate with sense of mastery and worry in relation to 

different aspects of self-employment and the future of the company. The results were 

compared to data from the Swedish Longitudinal Occupational Study of Health 

(SLOSH). Results showed that the hypothesized correlations were existent and 

significant in the studied sample. Results of the present study, practical implications 

and suggestions for further research were discussed.  
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Inledning 

Under 2010 startades det i Sverige 42 551 enskilda näringsverksamheter (Hjalmarsson, 

2011). I november 2011 fanns det i landet sammanlagt 841 559 företag med noll anställda; 

dessa utgjorde då 75 % av alla företag (Statistiska Centralbyrån [SCB], 2011). Att vara 

enskild näringsidkare, i vardagligt tal kallat att “ha enskild firma” eller att “vara 

egenföretagare”, är alltså något som berör tusentals personer i dagens Sverige. Den enskilda 

näringsidkaren bär ensam ansvaret för att företaget hittar nya kunder, att varor och tjänster 

finns och ständigt vidareutvecklas, att ekonomin går ihop, att man själv och eventuella 

anställda kan leva av den avkastning som företaget ger - kort sagt, att företaget lever och 

frodas. Det är inte svårt att föreställa sig att dessa många ansvarsområden – kundrelationer, 

produkter och tjänster, sociala kontakter, ekonomi – kan leda till en hel del oro och stress, 

särskilt om man skulle komma in i en period med färre inkommande beställningar eller 

förfrågningar. Man kan alltså tänka sig att det krävs en viss övertygelse om att saker och ting 

kommer att lösa sig till det bästa i det långa loppet, om man ska orka med den ovisshet och 

det stora ansvar som det kan innebära att vara enskild näringsidkare. 

Enskild näringsidkare är en juridisk benämning på en person som bedriver enskild 

näringsverksamhet (Bolagsverket, 2012). I vissa delar av uppsatsen kommer termen 

egenföretagare att användas istället för enskild näringsidkare, då egenföretagare utgör en 

bättre svensk översättning av den engelska termen self-employed. Self-employed används 

inom engelskspråkig forskning på området och är inte en juridisk term. 

 

Teori 

Här presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkt. Inledningsvis behandlas stress i 

allmänhet och stress enligt Cognitive Activation Theory of Stress (CATS), vilket är den 

stressmodell som ligger i fokus för den aktuella studien. Vidare behandlas coping, främst 

enligt definitionen inom CATS, samt konsekvenser av långvarig stress, såsom sömnbesvär 

och subjektiva hälsobesvär. Här förklaras även de teoretiska sambanden mellan stress, 

bristande coping och ohälsa. Avslutningsvis presenteras några teorier kring egenföretagande 

och relevanta aspekter kring detta. 

 

Stress och stressreaktioner  

Att försöka definiera stress är långt ifrån okomplicerat. När ordet “stress” används i folkmun 

kan det ha en lång rad olika innebörder, dels beroende på vem som talar om det, dels i vilket 

sammanhang som begreppet används. Siegrist och Rödel (2006) definierar stress som ett 
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tillstånd av förhöjd aktivering i det autonoma nervsystemet som tar sig kognitiva, affektiva 

och beteendemässiga uttryck hos en individ. Det handlar således om kroppsliga reaktioner 

som triggas igång av någon form av stimuli som av individen uppfattas som påfrestande i 

något avseende. 

 Rent evolutionärt har dessa kroppsliga reaktioner syftat till att förbereda individen för 

att slåss eller fly då en hotfull situation uppstått, den så kallade “fight or flight-responsen”. I 

dagens samhälle handlar stressupplevelser sällan om den typen av situation men reaktionen är 

likväl densamma. Det handlar om en mobilisering av energi i kroppen som ska hjälpa 

individen att prestera i högsta möjliga utsträckning under så lång tid som krävs för att avvärja 

det aktuella hotet, alltså det stressande stimulit. Denna mobilisering tar sig uttryck i bland 

annat förhöjd hjärtfrekvens, förhöjt blodtryck och ökat blodflöde till musklerna. De 

stressande faktorer som den nutida människan i regel utsätts för låter sig dock sällan avvärjas 

genom kamp eller flykt. Detta medför att en individ under långa perioder kan vara utsatt för 

stress och således även för en kroppslig aktivering. Då detta är något som kroppen inte riktigt 

är ämnad för kan en sådan långvarig aktivering på sikt medföra diverse hälsoproblem 

(Lundberg & Cooper, 2011). 

 

Stress enligt CATS 

Fyra aspekter av stress. Inom Cognitive Activation Theory of Stress, CATS, 

beskriver man fyra olika aspekter av stress (se figur 1). Den första aspekten är stressorn, ett 

inre eller yttre stimulus som orsakar en aktivering i hjärnan. Denna aktivering inträffar när 

det uppstår en diskrepans mellan vad som är förväntat (set value, SV) och vad som verkligen 

sker (actual value, AV), vilket exempelvis kan hända i nya situationer som man inte befunnit 

sig i förut, om det uppstår en homeostatisk obalans i kroppen eller om man uppfattar någon 

form av hot (Ursin & Eriksen, 2004). 

Homeostas syftar till kroppens eftersträvade jämviktstillstånd. När denna jämvikt 

rubbas genom brist eller överskott, exempelvis vätskebrist, träder en mekanism, exempelvis 

törst, in för att återställa balansen. När homeostas åter uppnåtts slås mekanismen ifrån igen 

(Egidius, 2005). 

Ett enkelt exempel på skillnaden mellan set value, SV, och actual value, AV, är 

mättnad och hunger. SV är att känna sig mätt; detta är det eftersträvade normaltillståndet. När 

en person faktiskt är mätt, är AV och SV desamma och ingen åtgärd behöver vidtas. Om 

personen däremot blir hungrig, ändras det faktiska värdet (AV) till hunger och en skillnad 
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uppstår mellan AV och SV. Denna skillnad måste regleras genom att äta något, så att SV och 

AV återigen får samma värde - mättnad.  

Stressaktiveringen är med andra ord något helt normalt och en form av 

skyddsmekanism för att anpassa individen till rådande inre och yttre omständigheter (Ursin & 

Eriksen, 2004). 

 

 

Figur 1. De fyra aspekterna av stress enligt CATS-modellen. En stressor (1) utvärderas av 

hjärnan (2) och kan leda till en stressrespons (3) som återkopplas (4) till hjärnan. Den 

fysiologiska stressresponsen, arousal, kan leda till ”training”, inlärning, eller ”straining”, 

utmattning, beroende på om aktiveringen är tillfällig eller mer långvarig. Hjärnan kan också 

omvärdera stimulit eller uppfattningen av stimulit (5) genom handling eller förväntningar.  

Figuren är anpassad från Ursin och Eriksen (2004). 

 

Den andra aspekten är hjärnans utvärdering eller upplevelse av stressorn. Ursin och Eriksen 

(2004) menar att det är individens egen uppfattning av situationen som bestämmer huruvida 

ett visst stimulus kommer att betraktas som en stressor eller inte och att detta beror på tidigare 

inlärning, erfarenheter och förväntat utfall av situationen. Den tredje aspekten är 

stressresponsen, hjärnans och kroppens alarmrespons i form av ökad vakenhet och förhöjd 

arousal. Slutligen är den fjärde aspekten feedback till hjärnan. Om personen har en positiv 

responsutfallsförväntan inför situationen (positive outcome expectancy, se Coping enligt 

CATS) leder stressaktiveringen till train[ing]; nästa gång den aktuella stressorn uppträder 

kommer personen inte att få ett lika stort stresspåslag. Om man däremot har en negativ eller 

osäker utfallsförväntan kan detta över tid leda till strain[ing], det vill säga utmattning med 

risk för negativa hälsoeffekter.  

Stressor (1) Hjärna (2) Stressrespons (3) 

Train Strain 

Input 

Stress 

Stimuli 

(4) (5) 

Tillfällig 

 

Långvarig 
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Ursin och Eriksen (2004) beskriver även ett femte, mer ovanligt och mindre adaptivt steg i 

CATS-modellen. Detta steg innebär att man genom handling eller ändrade förväntningar 

omvärderar stimulit, exempelvis genom att förneka dess existens eller använda någon annan 

försvarsmekanism (Ursin & Eriksen, 2004). 

 

Coping 

Det finns en mängd olika modeller och teorier kring coping och begreppet har en lång och 

relativt komplicerad historia (Carver & Connor-Smith, 2010). Lazarus och Folkman (1984) 

definierar coping som individens försök att genom kognitiva och beteendemässiga strategier 

hantera yttre och inre krav som upplevs gränsa till eller överstiga den egna förmågan att 

hantera dem. Carver och Connor-Smith (2010) beskriver coping som individens försök att 

avvärja eller åtminstone minimera hot, smärta och förlust, eller den ångest som associeras 

med detta. Det finns en mängd olika teorier och modeller som ämnar förklara mekanismerna 

bakom coping och hur dessa processer går till. I denna uppsats behandlas coping utifrån hur 

begreppet är definierat och förklarat inom CATS-modellen. 

 

Coping enligt CATS 

Ursin och Eriksen (2004) skriver att hjärnan lagrar inlärda relationer mellan olika stimuli 

samt mellan responser och stimuli. Inlärningen av olika stimulis relationer till varandra kallas 

för klassisk betingning, medan inlärningen av responsers relationer till stimuli kallas för 

operant betingning. Den inlärda och lagrade informationen kallas i sin tur för förväntan. 

Individer har alltså dels stimulusförväntningar (”om A inträffar, kommer även B att 

inträffa”), dels responsförväntningar (”om jag gör A, kommer B att inträffa”). Inom CATS 

menar man att coping är detsamma som att ha positiv responsutfallsförväntan (positive 

response outcome expectancy). Detta betyder alltså att man har en övertygelse om att det man 

gör i respons till ett visst stimulus kommer att få ett positivt utfall. En osäker 

responsutfallsförväntan kallar man inom CATS för hjälplöshet; man uppfattar att det inte 

finns något man kan göra för att alls påverka situationen. En negativ responsutfallsförväntan 

kallas istället för hopplöshet; det finns saker man skulle kunna göra, men oavsett vad man gör 

kommer utfallet att bli negativt. Hopplöshet kan orsaka en känsla av skuld hos individen, då 

hon uppfattar att det är hennes eget fel att utfallet kommer att bli negativt (Ursin & Eriksen, 

2004). 

 Sammanfattningsvis kan sägas att fungerande coping inte tycks handla om varken 

strategier eller beteenden i förhållande till stressorer, utan att det är en förväntan om ett 
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positivt utfall i den aktuella situationen som sänker stressaktiveringen (Meurs & Perrewé, 

2011). 

Coping och responsutfallsförväntan. I slutet av 1970-talet gjorde Ursin, Baade och 

Levine (1978) en studie av militära fallskärmshoppare för att undersöka kopplingarna mellan 

rädsla, fysiologiska reaktioner, coping och prestation. De fann att fallskärmshopparna, som 

övade hoppning genom att kasta sig ut i ett slags linbana från ett torn, inledningsvis 

uppvisade en förhöjd fysiologisk aktivering och rapporterade psykologisk rädsla. Dock 

minskade såväl de fysiologiska som de psykologiska påfrestningarna snabbt igen när 

deltagarna hade övat på att hoppa några få gånger. Författarna menade att denna minskning 

av fysiologiska och psykologiska stressresponser var detsamma som coping med situationen. 

Det spelade ingen roll att fallskärmshopparna inte alls hunnit börja prestera särskilt bra i 

relation till de formella krav som fanns för fallskärmsutbildningen; att se att man faktiskt 

vågade slänga sig ut från tornet och att man klarade detta utan att skada sig, räckte för att 

soldaterna skulle känna sig säkrare och lugnare, både fysiskt och psykiskt. Författarna 

menade att set value var att bara våga genomföra själva hoppet utan att skada sig, och att det 

därmed räckte med att endast ett fåtal gånger göra detta från ett litet övningstorn för att 

likställa set value med actual value. Med andra ord hade copingen inget att göra med 

huruvida de faktiskt klarade av att utföra hoppet på ett korrekt sätt – det viktigaste var, i 

likhet med den teori som beskrivits ovan, själva känslan av att klara att slänga sig ut – en 

positiv responsutfallsförväntan (Ursin et al., 1978). 

 I resten av uppsatsen kommer begreppet coping att likställas med 

responsutfallsförväntan enligt CATS-modellen i enlighet med hur den beskrivits ovan.  

 

Sömnbesvär vid långvarig stress 

Att försämrad sömn och sömnsvårigheter går att koppla ihop med upplevelse av stress är 

allmänt vedertaget och även fastlagt empiriskt. Den psykologiska och fysiska aktivering som 

stress medför hos individen är svårförenlig med den deaktivering som sömn innebär 

(Åkerstedt, 2006). 

 Morin, Rodrigue och Ivers (2003) undersökte i en studie samband mellan sömnlöshet 

(insomnia), stress, coping och arousal i samband med sänggåendet. Undersökningen byggde 

på kontinuerliga självskattningar under ett antal veckor, där försökspersonerna sedan delades 

in i två grupper beroende på om de upplevde sig sova bra eller lida av sömnlöshet. 

Författarna jämförde därefter hur dessa två grupper skattat sig avseende de tidigare nämnda 

aspekterna. Vad man bland annat kunde se var att det vara den subjektiva upplevelsen av 
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potentiellt stressande händelser (attribuering) som skilde sig mellan grupperna, snarare än 

antalet händelser i sig. De som led av sömnlöshet visade en större tendens att uppfatta 

händelser negativt och tycktes också uppleva fler element av oförutsägbarhet och 

okontrollerbarhet. Vad studien även visade var att ökad mängd upplevd stress under dagen 

medförde en högre psykologisk såväl som fysiologisk arousal vid sänggående, vilket i sin tur 

försämrade sömnkvaliteten. Utifrån detta drogs slutsatsen att det finns en tydlig koppling 

mellan stress och sömn och att arousal primärt och attribuering sekundärt tycks ha 

medierande roller mellan de båda. I resultaten kunde även utläsas tendenser mot att de som 

sov sämre i större utsträckning tenderade att använda sig av mindre funktionella 

copingstrategier, så som emotionsfokuserad coping, för att hantera den stress de upplevt 

under dagen. Slutsatsen blev att det torde vara relevant att lära ut metoder för att hantera 

stress vid behandling av sömnsvårigheter (Morin et al., 2003). 

Åkerstedt, Kecklund och Axelsson (2007) lät mäta sömnkvaliteten hos ett antal 

personer under tre nätter och lät dem samtidigt under dessa tre dagar skatta sina upplevelser 

av stress under såväl dagen som vid sänggåendet. Resultaten visade att en förhöjd känsla av 

att känna sig stressad och orolig vid sänggåendet korrelerade med försämrad sömnkvalitet, 

längre tid innan djupare sömnstadier uppnåddes samt mer vaken tid under natten (Åkerstedt 

et al., 2007). Hamilton, Nelson, Stevens och Kitzman (2007) menar att människor som sover 

ett optimalt antal timmar per natt generellt upplever färre symtom gällande exempelvis 

depression och ångest, samt i större utsträckning upplever sig kunna bemästra sin situation, 

utvecklas positivt och vara accepterande mot sig själva. Optimalt antal timmar innebär här 

mellan sex och nio timmar per natt (Hamilton et al., 2007). Benham (2010) menar vidare att 

det finns kopplingar mellan stress, både i form av yttre händelser och inre upplevelser, 

sömnkvalitet, dock inte kvantitet, och fysisk hälsa. Bristande sömnkvalitet såväl som upplevd 

stress kan hos individer försämra den fysiska hälsan och medföra diverse hälsorelaterade 

symtom, som exempelvis, ryggont, hjärtklappning och ont i halsen (Benham, 2010). 

 

Subjektiva hälsobesvär vid långvarig stress 

Det finns en lång rad hälsobesvär som kan uppstå till följd av långvarig stress. Den här 

uppsatsen fokuserar i huvudsak på subjektiva hälsobesvär såsom smärta i nacke, axlar och 

rygg, huvudvärk samt trötthet och håglöshet. Andra hälsobesvär som exempelvis 

hjärtproblem, förhöjda hormonvärden, problem i mag-tarmsystemet och olika typer av 

livsstilssjukdomar som kan associeras med stress kommer således inte att behandlas. 
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Det går att se kopplingar mellan upplevd stress i arbetet och smärta som inte kan förklaras av 

exempelvis fysiskt tunga arbetsuppgifter. Lundberg och Cooper (2011) menar att stress är en 

psykosocial faktor i arbetssituationen som tillsammans med andra faktorer kan kopplas till 

smärta i nacke, axlar och rygg. Vidare har man kunnat se att det i första hand är smärta i övre 

delen av överkroppen, det vill säga nacke och axlar, som främst kan kopplas till stress snarare 

än till fysisk arbetsbörda. Rent fysiskt har man med hjälp av att mäta muskelaktivitet i form 

av elektricitet funnit att trapeziusmuskeln, som sitter väldigt ytligt under huden i nacken, 

påverkas i samma utsträckning av en stressupplevelse som av fysisk aktivitet. Det finns flera 

teorier kring hur det kommer sig att muskler reagerar på stress på det här viset och hur det 

egentligen går till. Kortfattat kan sägas att studier pekar mot att det är flera olika mekanismer 

som inverkar hos olika individer och i olika situationer. Man har även sett att psykologisk 

stress aktiverar samma så kallade motoriska enheter, det vill säga de minsta beståndsdelarna i 

muskeln bestående av en samling muskelfibrer som påverkas av samma nervsignal, som 

fysisk aktivitet. Detta innebär att ihållande stress medför att musklerna hålls aktiverade under 

långa perioder, vilket kan leda till spänningar och smärta (Lundberg & Cooper, 2011). 

 Ursin och Eriksen (1999) fann i en studie bland postarbetare att coping, i det aktuella 

fallet definierat utifrån CATS-modellen, tycktes spela större roll än känsla av kontroll i 

arbetssituationen när det handlade om att uppleva sig stressad. Personer som upplevde höga 

krav i arbetet och samtidigt visade låg copingförmåga, det vill säga attribuerade händelser 

negativt, var den grupp som upplevde sig mest stressade och även skattade flest subjektiva 

hälsobesvär i form av smärta i bland annat huvud, rygg, axlar och nacke. Detta kan kortfattat 

sägas ge stöd åt CATS-modellen i sig och åt att upplevelsen av att vara stressad går att koppla 

till subjektiva hälsobesvär.  

 

Långvarig stress, CATS och ohälsa 

Train eller strain? Långvarig stressaktivering utan positiv responsutfallsförväntan 

kan på sikt leda till strain, det vill säga att kroppen och hjärnan blir utmattade och drabbas av 

ohälsa. Exakt hur denna ohälsa yttrar sig beror på både individens genetiska faktorer och på 

omgivande miljöfaktorer (Ursin & Eriksen, 2004). 

Ursin och Eriksen (2007) beskriver att de vanligaste hälsobesvären som människor 

upplever, och bland annat tar sjukledigt från jobbet för, är vad de kallar för subjektiva 

hälsobesvär, exempelvis muskelsmärtor, trötthet och humörförändringar. Dessa besvär är 

mycket vanliga – i en norsk studie uppgav 96 % att de upplevt något besvär under den 

senaste månaden (Ihlebæk, Eriksen & Ursin, 2002). För vissa når dock besvären så höga 
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nivåer att de blir outhärdliga och leder till man söker hjälp hos exempelvis läkare. Besvären 

kan då även påverka personens generella funktionsförmåga. Det verkar enligt Ursin och 

Eriksen (2007) inte finnas någon tydlig gräns eller tröskel för när ett ganska alldagligt 

hälsobesvär övergår till att bli outhärdligt; denna tröskel tycks vara tämligen individuell. 

Ursin och Eriksen (2007) hävdar att denna tröskel överskrids till följd av psykobiologisk 

sensitisering. Sensitisering är, enligt Ursin och Eriksen (2007), en förhöjd verkningsgrad 

(efficacy) i en given neural krets. Denna förhöjning beror på förändringar i synapserna till 

följd av upprepad användning. Med andra ord: något som ofta inträffar i hjärnan går med 

tiden allt lättare och snabbare. Denna så kallade feed-forward-mekanism kan öka responsen 

till ett givet stimulus, så att smärta exempelvis producerar mer smärta (Ursin & Eriksen, 

2007). 

Overmier (2002) skriver om olika former av psykologisk inlärning och beskriver 

förutom de välkända typerna av associativt lärande (klassisk respektive operant betingning, se 

avsnittet Coping enligt CATS ovan) även tre former av mer icke-associativt lärande, vilka 

enligt Overmier (2002) evolutionärt föregått de associativa. Dessa är habituering, 

sensitisering och pseudobetingning, även kallat korssensitisering (cross-sensitization). 

Habituering innebär kortfattat att man vänjer sig vid ett stimulus, så att man får en allt 

svagare respons för varje gång det uppträder. Sensitisering är motsatsen och innebär att man 

istället får en allt starkare respons ju fler gånger man utsätts för stimulit. Pseudobetingning 

innebär slutligen att man generaliserar en respons till ett emotionellt laddat stimulus till 

andra, neutrala stimuli (Overmier, 2002). 

Konceptet pseudobetingning skulle, kopplat till Ursin och Eriksens (2007) 

resonemang om sensitisering ovan, kunna förklara varför exempelvis patienter med smärtor i 

nedre delen av ryggen även uppger sig lida av generell smärta, huvudvärk, trötthet, oro och 

depressiva tankar. Detta skulle då bero på att de helt enkelt omedvetet börjat generalisera 

upplevelsen av ryggsmärtor till andra delar av såväl kroppen som psyket. Overmier (2002) 

beskriver en studie (King, Joynes, Meagher & Grau, 1996) där råttor utsattes för elektriska 

stötar och gav ifrån sig allt starkare och mer frekventa pip av obehag ju fler stötar de fick. 

Studien visade även att råttorna, när man senare endast berörde dem lätt på svansen, utstötte 

samma pip – de var, så att säga, överdrivet inställda på att förvänta sig smärta (Overmier, 

2002). 

Brosschot, Gerin och Thayer (2006) skriver i sin artikel om att oroa sig och att 

ruminera. De menar att oro (worry) är en uppsättning negativt laddade och relativt 

okontrollerbara tankar, ett försök till problemlösning rörande ett ämne eller en fråga vars 
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utfall är osäkert men troligen negativt. Ruminering är en liknande form av repetitiva, 

påträngande, negativa tankar. Det handlar alltså om att man i tankarna uppehåller sig kring 

eventuella förestående kriser, svårigheter, problem, eller, med andra ord, stressorer. 

Författarna samlar dessa negativa tankar under begreppet persevererande kognition, en 

upprepad och kronisk aktivering av de kognitiva representationerna av en eller flera 

psykologiska stressorer. De menar att dessa persevererande kognitioner kan verka som 

medlare i exempelvis den stressmodell som används inom CATS: de persevererande 

kognitionerna kan bidra till skillnaden mellan tillfällig stressaktivering, train, och mer 

långvarig sådan, strain. Enkelt uttryckt: att oroa sig och tänka på problem kan leda till ökad 

och förlängd upplevelse av stress. Långvarigt förhöjd aktivering i exempelvis det 

kardiovaskulära systemet och immunsystemet, till följd av persevererande kognitioner, kan 

över tid leda till ohälsa. Denna risk förstärks om förmågan att utöva kontroll över en stressor 

hotas, vilket kan kopplas till begreppet hopplöshet inom CATS. Med andra ord är det inte 

nödvändigtvis den kroppsliga aktiveringen i samband med en stressor som i sig blir 

påfrestande; upprepade kognitiva representationer av stressorn kan inträda långt senare och 

istället ha en större inverkan eftersom de leder till en förläng stressaktivering, då man mentalt 

inte riktigt släpper taget om stressorn (Brosschot et al., 2006). 

Ovan beskrivna koncept kring persevererande kognitioner kan jämföras med vad man 

inom CATS kallar för förlängd eller utökad aktivering (sustained activation), vilket just 

innebär att exempelvis stress-, smärto- eller sjukdomsrelaterade neurala nätverk hålls 

aktiverade över en längre tid (Ursin & Eriksen, 2007). 

För att ytterligare försöka förklara hur negativa tankar växelverkar med och förstärker 

stressupplevelser, skriver Brosschot (2002) om hur sensitisering hänger samman med det som 

man inom experimentell psykopatologi kallar för uppmärksamhetsbias (attention bias), en 

form av kognitiv bias eller selektivitet i tänkandet. Attention bias innebär att man blir mer 

uppmärksam på vissa saker och därmed uppfattar dem snabbare. Inom forskningen kring 

fobier har man exempelvis märkt att personer med en fobi ger prioritet åt information från 

omgivningen som är relaterad till fobin. Man har också kunnat se att ord relaterade till fobin 

orsakar en fördröjning vid så kallat Stroop-test, där man ska ange vilken färg ett ord är skrivet 

med. Denna fördröjning tyder på att ordet är affektivt laddat, med exempelvis rädsla, och 

därför får företräde i hjärnan framför uppgiften att namnge färgen. Brosschot (2002) menar 

att sådan attention bias fungerar på samma sätt som sensitisering eftersom båda innebär en 

form av progressiv inlärning, där kopplingarna inom de nätverk som aktiveras blir starkare 

för varje aktivering, vilket leder till fortsatt sensitisering. Skillnaden är att sensitisering 
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inträffar på en lägre, direkt neural nivå, medan uppmärksamhetsbias involverar flera och 

större neurala och kognitiva nätverk, är mer komplexa och därmed kan aktiveras av många 

olika typer av stimuli eller situationer. Relaterat till den teori som behandlats ovan innebär 

detta att exempelvis en utdragen stressaktivering både kan leda till snabbare och starkare 

kopplingar mellan synapser i hjärnan och även påverka vilka ord, platser eller situationer som 

man associerar med stress och därmed känner sig stressad av. Ju större del av tiden som 

tankar kring stress, oro och ruminering är aktiva hos en människa, desto kortare blir tiden för 

avkoppling och återhämtning, vilket på sikt alltså kan leda till ohälsa eftersom stress och oro 

håller igång kroppens alarmsystem enligt beskrivningar ovan (Brosschot, 2002). 

Brosschot (2002) nämner även att sensitisering inte bara kan ske hos den enskilda 

personen, utan även hos familjer, grupper och till och med hela samhällen. En familj där en 

person lider av en sjukdom, kan bli mer uppmärksamma på information relaterad till denna 

eller liknande sjukdomar. 

 

Att vara egenföretagare 

Optimism och pessimism. Cooper, Woo och Dunkelberg (1988) skriver om optimism 

och pessimism hos egenföretagare. De menar att om egenföretagare är alltför optimistiska, 

kan det leda till att de underskattar arbetets svårigheter och därmed inte gör tillräckliga 

förändringar eller justeringar. De kan också ha svårt för att se problemområden och objektivt 

utvärdera huruvida de bör fortsätta med sina åtaganden. Är man som egenföretagare däremot 

alltför pessimistisk, finns det en risk att man endast har kortsiktiga problem för ögonen och 

kanske inte klarar sig igenom den ibland svåra uppstartsfasen. I sin studie undersökte Cooper 

et al. (1988) hur egenföretagare betraktade sina egna chanser att lyckas samt andra 

egenföretagares chanser att lyckas i samma bransch, båda på en skala från 0 till 10 där 10 

innebar störst chans att lyckas. De undersökte även huruvida den uppskattade chansen att 

lyckas korrelerade med olika variabler såsom antal affärspartners, högskolestudier, 

affärserfarenhet med flera. Resultaten visade att egenföretagarna var mycket optimistiska 

kring sina egna chanser att lyckas: 95 % svarade 5 eller högre på skalan och en dryg tredjedel 

svarade det högsta värdet 10, det vill säga ”jag kommer helt säkert att lyckas”. De var 

samtidigt betydligt mindre optimistiska inför sina kollegors chanser att lyckas som 

egenföretagare; där svarade endast 78 % 5 eller högre på samma skala. Vidare såg man att de 

mer objektiva variablerna, exempelvis hur lång utbildning eller erfarenhet man hade, inte alls 

korrelerade med hur optimistisk man var inför att själv lyckas. Författarna diskuterar 

huruvida detta kan hänga samman med det faktum att man tenderar att försvara och försköna 



11 

 

 

bilden av ett stort beslut man tagit, oavsett om man egentligen tycker att det var ett helt rätt 

beslut, i det här fallet att starta eget företag. Det kan även hänga samman med att tidigare 

forskning visat att egenföretagare är mer riskbenägna till sin personlighet än andra grupper. 

Dock menar författarna sammanfattningsvis att ett visst mått av optimism säkerligen kan vara 

av godo, exempelvis med tanke på att ett eget företag ofta är såväl arbets- som tidskrävande. 

(Cooper et al., 1988) 

Stress och hälsa. Parslow et al. (2004) undersökte skillnader i mental ohälsa och antal 

läkarbesök mellan egenföretagare och vanliga anställda, ställt i relation till upplevd 

arbetsosäkerhet, beslutsauktoritet, variation i arbetsuppgifter (skill discretion) och arbetskrav. 

Resultaten visade att både män och kvinnor som var egenföretagare upplevde en högre 

beslutsauktoritet än sina anställda motsvarigheter, medan kvinnliga egenföretagare även 

ansåg sig ha mer hanterbara arbetskrav än andra grupper. Däremot skilde sig inte graden av 

variation i arbetet eller säkerhet kring fortsatt anställning mellan egenföretagare och 

anställda. Man fann inga skillnader mellan grupperna gällande depressiva symtom eller antal 

läkarbesök under den senaste tolvmånadersperioden. Det verkade alltså i denna studie som 

om egenföretagare och anställda mådde lika bra (eller dåligt) rent hälsomässigt, medan vissa 

skillnader förelåg i hur man upplevde sin arbetssituation utifrån andra parametrar än den 

hälsomässiga.  

Roller och stress. Buttner (1992) skriver i sin artikel om hur egenföretagare är en 

grupp som tvingas ta stora risker, då de investerar såväl eget kapital som andra resurser in i 

företaget och därmed riskerar en stor förlust om företaget skulle gå i konkurs. Vidare tvingas 

man som egenföretagare att spela flera olika roller, såsom säljare, rekryterare, förhandlare 

och så vidare, vilket riskerar att leda till rollkonflikt – i en roll kanske man vill något som inte 

går i linje med en eller flera andra roller. Det kan även leda till rollöverväldigande (role 

overload) vilket innebär att man spelar flera olika roller men som ensam person inte har 

kapaciteten att fullfölja rollernas alla åtaganden. Däremot behöver en egenföretagare inte 

oroa sig för någon chefs åsikter och riskerar därmed inte att få sparken; istället kan man sätta 

sina egna prioriteringar och distribuera sin tid på det sätt som man själv tycker är mest 

lämpligt. I sin studie, där egenföretagare jämfördes med chefer inom traditionella 

organisationer, fann Buttner (1992) att högre grad av stress och lägre arbetstillfredsställelse 

återfanns hos egenföretagare som upplevde omvärldens förväntningar som otydliga och var 

osäkra kring vilken auktoritet och vilket ansvar de själva hade samt huruvida deras beslut höll 

rätt kvalitet. Man fann däremot ingen korrelation mellan rollkonflikt och hälsoproblem; inte 

heller fanns någon korrelation mellan rollöverväldigande och stress eller låg 



12 

 

 

arbetstillfredsställelse – det verkar som om egenföretagare, trots de många roller de måste 

spela, i regel klarar av att fördela sin tid mellan dessa roller på ett adekvat sätt. (Buttner, 

1992) 

 

Tidigare forskning 

Enligt författarnas kännedom finns det ingen tidigare forskning kring hur enskilda 

näringsidkare hanterar sin situation specifikt utifrån CATS-modellen, vilket gör denna 

uppsats till den första studien i sitt slag. Det finns ett flertal vetenskapliga artiklar och annan 

litteratur om CATS-modellen generellt, vilket återgivits i teoriavsnittet ovan. Författarna har 

undersökt och kommit fram till att utbudet av litteratur kring egenföretagare och deras 

arbetsvillkor är relativt begränsat.  

 

Syfte 

Eftersom enskilda näringsverksamheter involverar och berör tusentals svenskar (Statistiska 

Centralbyrån, 2011), bedömde författarna att en undersökning kring deras upplevelser av 

stress och coping, samt korrelationer mellan dessa faktorer, skulle kunna vara till nytta och 

intresse för ett stort antal människor. Syftet med studien var att göra en explorativ 

undersökning av hur enskilda näringsidkare i Sverige själva skattar upplevda sömnbesvär, 

stressrelaterade besvär samt subjektiva hälsobesvär och generell coping enligt CATS-

modellen. Studien syftade även till att undersöka deras känsla av säkerhet respektive oro inför 

olika specifika aspekter av att vara enskild näringsidkare och inför företagets framtida 

överlevnad. Vidare syftade studien till att undersöka eventuella korrelationer mellan dessa 

olika faktorer, samt att jämföra deltagarnas skattningar på vissa av faktorerna med ett större 

sample från befolkningen.  

 

Frågeställningar och hypoteser 

Som tidigare nämnts är denna undersökning huvudsakligen explorativ till sin karaktär då 

området hittills är relativt outforskat. Dock fanns det i teorin stöd för vissa mer riktade 

hypoteser, varför författarna valt att formulera såväl hypoteser som öppna frågeställningar 

kring datamaterialet. Hypoteserna syftar huvudsakligen till att skapa en bild av hur 

egenföretagarnas skattningar kan tänkas passa in i CATS stegvisa stress- och copingmodell. 
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Hypoteser 

Den första hypotesen avser undersöka huruvida coping påverkar upplevelsen kring olika 

aspekter av egenföretagande. Denna hypotes rör således det första och andra steget i CATS-

modellen (se figur 1). Hypotesen förutspår att personer med låg copingförmåga känner sig 

mindre säkra på att klara av olika utmaningar som egenföretagare möter och istället känner en 

större oro inför dessa utmaningar. 

 

Hypotes 1: Låg copingförmåga är relaterad till låg bemästringsförväntan och hög oro kring 

olika aspekter i att vara egenföretagare.  

 

Den andra hypotesen ämnar undersöka huruvida det finns en koppling mellan coping och syn 

på faktorer som inte går att förutse eller styra, men som ändå kan tänkas påverka det egna 

företaget. Även denna hypotes rör det andra steget i CATS-modellen. Hypotesen förutspår att 

personer med låg copingförmåga känner sig mindre säkra på att kunna hantera oförutsedda 

yttre händelser och istället känner en större oro inför dessa. 

 

Hypotes 2: Låg copingförmåga är relaterad till låg bemästringsförväntan samt hög oro 

avseende yttre faktorer.  

 

Den tredje hypotesen rör andra steget i CATS-modellen och ämnar undersöka kopplingen 

mellan coping och individens inställning till det egna företagets framtid. Hypotesen förutspår 

att personer med låg copingförmåga känner sig mindre säkra på att deras företag kommer att 

överleva under de närmsta två åren. Dessa personer känner istället en högre grad av oro inför 

företagets överlevnad. 

    

 Hypotes 3: Låg copingförmåga är relaterad till låg känsla av säkerhet och hög känsla av oro 

inför företagets överlevnad.  

 

Den fjärde hypotesen ämnar undersöka andra steget i CATS-modellen, även kopplat till det 

tredje och fjärde steget. Hypotesen förutspår att personer med låg copingförmåga, upplever 

en högre grad av olika stressrelaterade besvär. 

 

Hypotes 4: Låg copingförmåga är relaterad till högre grad av a) upplevd stress, b) upplevda 

sömnbesvär och c) upplevda subjektiva hälsobesvär. 
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Frågeställningar 

Den första frågeställningen ämnar kartlägga eventuella samband mellan att arbeta många 

timmar per vecka och att uppleva olika stressrelaterade besvär. 

 

Frågeställning 1: Finns det något samband mellan genomsnittligt antal arbetade timmar per 

veckodag respektive helgdag och a) upplevda sömnbesvär, b) upplevda subjektiva 

hälsobesvär och c) upplevd stress? 

 

Den andra frågeställningen kretsar kring det första steget i CATS-modellen och syftar till att 

kartlägga vilka arbetsuppgifter som medför en högre eller lägre känsla av bemästring 

respektive oro. Tanken är att aspekter som är förknippade med låg känsla av bemästring och 

hög oro skulle kunna vara möjliga orsaker till upplevd stress.  

 

Frågeställning 2: Hur ser bemästringsförväntan respektive känsla av oro ut inför olika 

specifika aspekter av att vara egenföretagare? 

 

Den tredje frågeställningen syftar till att undersöka om mängden upplevda stressrelaterade 

besvär på något sätt hänger samman med hur säker man är på att företaget kommer att 

överleva de närmaste två åren samt hur orolig man är för dess framtid. 

 

Frågeställning 3: Finns det något samband mellan å ena sidan känsla av säkerhet respektive 

oro kring företagets överlevnad och å andra sidan a) upplevda sömnbesvär, b) upplevda 

subjektiva hälsobesvär och c) upplevd stress? 

 

Den fjärde frågeställningen handlar om att jämföra resultaten från den aktuella studien med 

undersökningen Swedish Longitudinal Occupational Study of Health (SLOSH), som använt 

sig av ett större sample av personer ur den allmänna befolkningen med olika 

anställningsformer. Detta för att undersöka om några skillnader föreligger mellan 

undersökningsdeltagarna i de två studierna avseende aspekterna nedan.  

  

Frågeställning 4: Föreligger några skillnader hos uppsatsens undersökningsdeltagare jämfört 

med andra enskilda näringsidkare samt med människor som har andra anställningsformer, 

avseende a) upplevda sömnbesvär, b) upplevda subjektiva hälsobesvär, c) upplevd stress och 

d) coping? 
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Metod 

Undersökningsgrupp 

I denna studie bedömdes ett ursprungligt sample på 2000 deltagare som rimligt, dels utifrån 

ekonomiska förutsättningar och dels med tanke på den av författarna uppskattade 

bortfallsmarginalen. En svarsfrekvens på minst 10 %, vilket författarna i förväg bedömde 

som en rimlig uppskattning, hade inneburit över 200 svar. Detta hade enligt författarna varit 

tillfredsställande för att kunna göra uttalanden om statistiska samband. Studiens sample 

bestod därför ursprungligen av 2000 slumpvis utvalda enskilda näringsidkare med 

verksamhet i Sverige. E-postadresser till dessa beställdes från Statistiska Centralbyrån (SCB) 

och kravet för att komma med i urvalet var endast att företaget registrerats hos Bolagsverket 

senare än 2008-08-01 samt registrerats hos SCB 2009-04-30 eller senare. Anledningen till 

detta var att författarna främst önskade kontakta relativt nystartade företag och att dessa 

sökparametrar hos SCB gav ett möjligt urval på cirka 2000 e-postadresser, då långt ifrån alla 

enskilda näringsidkare registrerade hos SCB har angett en e-postadress bland sina 

kontaktuppgifter. Värt att notera är att ingen garanti kunde lämnas från SCB att e-

postadresserna faktiskt tillhörde nu aktiva enskilda näringsidkare eller näringsverksamheter. 

Efter det första utskicket av enkäten fick författarna ett tiotal svar från undersökningspersoner 

som förklarade att de inte tänkte fylla i enkäten då de av olika anledningar inte bedrev någon 

aktiv verksamhet i sitt företag. Författarna fick även av sin kontakt på SCB i förväg veta att 

registret endast innehöll ett begränsat antal adresser då detta var en frivillig uppgift att lämna. 

Övriga demografiska data angavs av undersökningsdeltagarna i samband med 

besvarandet av den e-postbaserade enkäten. Efter ett visst tekniskt bortfall, främst på grund 

av e-postadresser som av e-postprogrammet Mailchimp bedömdes vara ogiltiga eller inaktiva, 

hamnade det totala antalet möjliga svar någonstans mellan 942 och 1042; se vidare under 

Procedur nedan.  

Innan enkäten skickades ut träffade författarna en fokusgrupp bestående av fyra 

enskilda näringsidkare, varav en var bekant till den ena författaren (Bodestad) sedan tidigare. 

Se vidare under Procedur nedan.  

  

Demografiska data 

Kön. 39 % av undersökningsdeltagarna var kvinnor, medan 60 % var män. 1 % (3 

deltagare) föredrog att inte besvara frågan om kön. 

Ålder. Ingen deltagare var yngre än 20 år. 15 % var 20-30 år, 28 % var 30-40 år, 23 % 

var 40-50 år, 14 % var 50-60 år, 18 % var 60-70 år och 1 % var äldre än 70 år.  
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Civilstånd. 18 % av undersökningsdeltagarna uppgav sig vara ensamstående, medan 

den största majoriteten, 77 %, var gifta eller sambo. 4 % valde svarsalternativet “Annat” och 

0 % (2 deltagare) föredrog att inte svara.  

Hemmaboende barn under 3 år. 12 % av undersökningsdeltagarna hade inga barn 

eller inga hemmaboende barn. 58 % hade minst ett hemmaboende barn som var yngre än 3 år. 

Slutligen hade 30 % ett eller flera hemmaboende barn som alla var äldre än 3 år.  

 Antal anställda. Den absoluta majoriteten (91 %) av undersökningsdeltagarna, 

uppgav att de inte hade några anställda i sitt företag. 6 % hade en anställd, 2 % hade två 

anställda och 1 % hade fler än två anställda. 

 

Mätmetoder 

Undersökningen gjordes i form av en e-postbaserad enkätundersökning (se appendix A för 

den fullständiga enkäten). Enkäten utformades av författarna med hjälp av det digitala 

verktyget Google Forms. Alla frågor, utom fälten för frivilliga kommentarer samt rutan för 

att frivilligt uppge sin e-postadress, gjordes till obligatoriska frågor, vilket innebar att 

undersökningsdeltagarna var tvungna att besvara dessa för att kunna ta sig igenom hela 

formuläret. Anledningen till detta var att säkerställa att alla väsentliga frågor besvarats av 

samtliga deltagare, då bortfall av enskilda svar hade påverkat de efterföljande statistiska 

beräkningarna. 

 För att underlätta besvarandet av enkäten, delades den in i fem sidor (för layout, se 

appendix A). 

 Demografiska frågor. Inledningsvis efterfrågades en rad demografiska uppgifter kring 

kön, ålder, civilstånd, hemmaboende barn och antal anställda i företaget. Avseende kön 

kunde deltagarna välja mellan svarsalternativen ”Kvinna”, ”Man” och ”Föredrar att inte 

svara”. Frågan kring ålder hade svarsalternativ indelade i intervall om 10 år från ”<20 år” till 

”>70 år”. Rörande civilstånd kunde frågan besvaras med ”Ensamstående”, ”Gift/sambo”, 

”Annat” eller ”Föredrar att inte svara”. Vad gällde frågan kring antal hemmaboende barn 

fanns svarsalternativen ”Inga barn/inga hemmaboende barn”, ”Ett eller flera hemmaboende 

barn är yngre än 3 år” samt ”Mitt/mina hemmaboende barn är äldre än 3 år”. Avseende antal 

anställda i företaget kunde deltagarna välja mellan ”Inga anställda”, ”1 anställd”, ”2 

anställda” och ”Fler än 2 anställda”. 

 Arbetade timmar. I enkäten efterfrågades även hur många timmar deltagarna i 

genomsnitt arbetar på vardagar respektive på helgdagar. Båda frågorna hade sex 

svarsalternativ med intervall om 2 timmar som sträckte sig från ”<6 timmar” till ”>14 
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timmar”. Dessa kodades sedan med numeriska värden från 1 till 7 där lågt värde indikerade 

färre timmar och högt värde indikerade flera timmar. Avseende antal arbetade timmar på 

helgdagar fanns även svarsalternativet ”Arbetar sällan/aldrig på helgerna” som kodades med 

0.  

 Sömnbesvär. I enkäten fanns åtta delfrågor avseende upplevda sömnbesvär, hämtade 

från Karolinska Sleep Questionnaire (KSQ) (Kecklund & Åkerstedt, 1992). Dessa besvarades 

med alternativen ”Sällan/aldrig”, ”Ibland/några gånger per månad”, ”Ofta/1 till 2 ggr per 

vecka”, ”För det mesta/3 till 4 ggr per vecka” eller ”Alltid/5 ggr eller mer per vecka”. 

Svarsalternativen kodades sedan med numeriska värden från 0 till 4 i den ordning som de här 

räknas upp. Delfrågorna slogs sedan, i samband med de statistiska beräkningarna, ihop till ett 

helskaleindex. Högre sammantagen poäng på denna dimension motsvarade således en större 

mängd upplevda sömnbesvär. 

 Subjektiva hälsobesvär. Deltagarnas upplevda subjektiva hälsobesvär mättes med fem 

delfrågor främst avseende upplevelse av smärta i olika delar av kroppen under de senaste 

månaderna; dessa frågor hämtades från SLOSH 2006 (Kinsten, Magnusson Hanson, Hyde & 

Oxenstierna, 2006). Dessa delfrågor kunde besvaras med ”Inte alls/sällan de 3 sista 

månaderna”, ”Ett par dagar per månad (1 dag av 10)”, ”En dag per vecka (1 dag av 5)”, ”Ett 

par dagar per vecka (1 dag av 2)” eller ”Varje dag”. Liksom tidigare tilldelades 

svarsalternativen numeriska värden från 1 till 5 i motsvarande ordning som de här räknas 

upp. Delfrågorna slogs vid den statistiska bearbetningen ihop till ett helskaleindex. En hög 

sammantagen poäng i denna dimension motsvarade alltså en hög frekvens av upplevda 

subjektiva hälsobesvär. 

 Upplevd stress. Skalan bestod av sju delfrågor med syfte att mäta deltagarnas egna 

generella upplevelser av stress i tillvaron. Dessa frågor hämtades från SLOSH 2008 (opubl.) 

och kunde besvaras med alternativen ”Stämmer inte alls”, ”Stämmer ibland”, ”Stämmer 

ganska ofta” och ”Stämmer nästan jämt”. Svarsalternativen tilldelades numeriska värden från 

1 till 4 i motsvarande ordning som de här räknas upp. Då de statistiska beräkningarna 

genomfördes slogs dessa delfrågor ihop till ett helskaleindex. Högre sammantagen poäng på 

denna dimension motsvarade således en högre grad upplevd stress.   

 Coping enligt CATS. Deltagarnas generella copingförmåga enligt CATS-modellen 

mättes med åtta delfrågor hämtade från Theoretically Originated Measure of the Cognitive 

Activation Theory of Stress (TOMCATS) (Odéen et al., 2012). Dessa kunde besvaras med 

alternativen ”Stämmer inte alls”, ”Stämmer ibland”, ”Stämmer ganska ofta” eller ”Stämmer 

nästan jämt” och kodades sedan med numeriska värden från 0 till 3. För alla delfrågor utom 
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den första kodades svarsalternativen fallande, dvs. ”Stämmer inte alls” fick värdet 3 och 

”Stämmer nästan jämt” fick värdet 0. Detta eftersom författarna ville att positiv 

responsutfallsförväntan, alltså god copingförmåga, skulle motsvaras av en hög poäng. Den 

första delfrågan var däremot formulerad annorlunda och fick därför kodas stigande från 0 till 

3. Frågorna slogs inför de statistiska beräkningarna ihop till ett helskaleindex. 

Aspekter av egenföretagande. Författarna ville, som nämnts tidigare, undersöka dels 

vilka aspekter av det egna företaget som sköts av undersökningsdeltagarna själva och dels hur 

man ser på dessa aspekter. Därmed innehöll enkäten först och främst en del som avsåg ge en 

bild av vilka aspekter av företaget som sköts av deltagarna själva. Delfrågorna behandlade 

fem olika tänkbara delar av egenföretagandet, nämligen ekonomisk redovisning, 

marknadsföring, hitta och kontakta kunder, budgetering och ekonomisk planering samt 

utveckling av produkter och tjänster. Dessa delfrågor kunde besvaras med ”Sköter allt själv”, 

”Sköter detta delvis själv”, ”Någon annan sköter detta helt åt mig” eller ”Denna aspekt är inte 

aktuell i min verksamhet”. Svaren kodades sedan med numeriska värden från 3 till 0 i 

motsvarande ordning som de räknas upp här. 

 Vidare innehöll enkäten ytterligare två delar kring olika aspekter av att vara 

egenföretagare. Dessa avsåg mäta dels deltagarnas bemästringsförväntan inför de olika 

aspekterna, dels mängden oro de känner inför desamma. Med bemästringsförväntan menas 

här känsla av säkerhet inför att klara av att sköta de olika aspekterna. Samma fem aspekter 

som nämns ovan behandlades även här, samt ytterligare två aspekter rörande faktorer som 

egenföretagarna inte själva kan råda över, nämligen större oförutsedda yttre händelser samt 

en tids sjukdom eller sjukskrivning. Delfrågorna rörande bemästringsförväntan kunde 

besvaras med ”Väldigt osäker”, ”Ganska osäker”, ”Ganska säker”, ”Väldigt säker” eller 

”Någon annan sköter detta/ej aktuellt”. Svarsalternativen kodades sedan från 1 till 4 i 

motsvarande ordning som de räknas upp, samt med 0 för det sist nämnda alternativet. Hög 

poäng på dessa delfrågor motsvarar således en stark bemästringsförväntan. I delen kring oro 

kunde delfrågorna besvaras med ”Väldigt oroad”, ”Ganska oroad”, ”Inte särskilt oroad” eller 

”Inte alls oroad”. Dessa alternativ kodades sedan med numeriska värden från 4 till 1 i 

motsvarande ordning som de här nämns. Hög poäng på dessa delfrågor motsvarar således en 

stark känsla av oro kring aspekten i fråga. Nedan betecknas dessa två helskalor med ”Säker” 

respektive ”Oroad”. 

 Företagets framtid. Enkäten innehöll två frågor kring hur deltagarna såg på sina 

företags överlevnad de närmaste två åren. Där frågades dels efter hur säkra de kände sig på 

att företaget skulle finnas kvar inom två år, dels hur oroade de var över företagets överlevnad 
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och framtid. Frågorna besvarades på en skala från 1 till 7 där värdet 1 motsvarade ”Väldigt 

osäker” respektive ”Väldigt oroad” och värdet 7 motsvarade ”Väldigt säker” respektive ”Inte 

alls oroad”. Hög poäng på frågan kring säkerhet inför framtiden innebar således en hög 

känsla av säkerhet. En hög poäng på frågan kring oro inför framtiden motsvarade på liknande 

sätt en stark känsla av oro. Vid den statistiska bearbetningen reverserades svaren på frågan 

kring oro så att 7 blev 1, 6 blev 2 och så vidare. Detta eftersom det upplevdes som mer 

logiskt att en högre poäng skulle motsvara en hög grad av oro. Nedan benämns dessa 

helskalor ”Säker 2 år” respektive ”Oroad 2 år”. 

Övrigt. Avslutningsvis fanns i enkäten en del där undersökningsdeltagarna dels kunde 

välja att fylla i sin e-postadress om de önskade ta del av den färdiga uppsatsen, dels kunde 

lämna övriga kommentarer om de hade några sådana. 

För fyra av helskalorna (sömnbesvär, subjektiva hälsobesvär, upplevd stress samt 

coping) hämtades item från frågeformuläret SLOSH, som i sin tur hämtat vissa av frågorna 

från andra källor. Övriga delar konstruerades av författarna själva. Syftet med att använda 

frågor från SLOSH var att detta formulär tidigare besvarats av ett stort sample i en 

kohortstudie vid Stockholms universitet. SLOSH är en omfattande longitudinell studie kring 

arbetsmiljö, stress och välbefinnande och riktar sig till personer inom en mängd olika 

arbetsområden och med en mängd olika anställningsformer, däribland egenföretagare 

(Stressforskningsinstitutet, 2012). Studien har genomförts vid flera tillfällen med start år 

2006. Den version som den aktuella undersökningen avser jämföra resultat med genomfördes 

år 2008 med närmare 9700 undersökningsdeltagare. Syftet med att använda frågor från denna 

betydligt mer omfattande undersökning var alltså att kunna jämföra den aktuella studiens 

resultat med de från denna avsevärt mer omfattande studie. Författarna erhöll på förhand via 

e-post tillstånd om att få ta del av och jämföra data från SLOSH med sina egna data (C. 

Leineweber, personlig kommunikation, 2 december, 2011). De data som erhölls rörde 

uteslutande de delar som kopierats till den aktuella enkäten, således erhölls till exempel inga 

demografiska data. Syftet med valet av frågorna var att försöka kartlägga egenföretagarnas 

upplevelser av stress utifrån CATS-teorin och dess stegvisa modell för stressupplevelser och 

respons (se figur 1). Författarna ämnade belysa alla fyra steg i denna modell för att ge en 

tänkbar helhetsbild av stressförloppet hos egenföretagare.  

 

Reliabilitet  

För de fyra helskalor där item hämtats från formuläret SLOSH, gjordes 

reliabilitetsberäkningar av Cronbach’s alpha. För sömnbesvär blev α=0,86. För subjektiva 
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hälsobesvär blev α=0,83. För upplevd stress blev α=0,90 och för coping enligt CATS-

modellen blev α=0,75.  

 

Procedur 

Fokusgruppen och enkätundersökningen genomfördes i februari 2012. Första steget som 

författarna tog var att själva utifrån studerad teori börja utarbeta en enkät, delvis baserad på 

frågeformuläret SLOSH. Därefter genomfördes fokusgruppen med fyra deltagare. Den varade 

i cirka en timme och ägde rum på det kontorshotell i sydvästra Skåne som fokusgruppens 

samtliga deltagare hade som arbetsplats. Fokusgruppens deltagare fick även fylla i enkäten 

och komma med feedback innan den slutgiltiga versionen skickades ut till de huvudsakliga 

undersökningsdeltagarna via e-post. Eftersom ingen av författarna själva driver eget företag, 

bedömdes de ha en begränsad uppskattningsförmåga kring vilka stressorer som förekommer i 

enskilda näringsidkares vardag. Fokusgruppen syftade därför främst till att hjälpa till med att 

identifiera dessa stressorer, samt att ge allmänna kommentarer kring och förbättringsförslag 

till enkäten. Deltagarna i fokusgruppen hade inga synpunkter eller tilläggsförslag gällande de 

olika stressorerna som fanns i det dåvarande utkastet till enkäten. Ett förslag från 

fokusgruppen var dock att fråga huruvida undersökningsdeltagarna hade små barn hemma, då 

detta skulle kunna vara en förklaring till eventuella upplevda sömnbesvär.  

Samtliga 2000 e-postadresser från SCB laddades därefter upp till en sändlista hos det 

internetbaserade e-postverktyget Mailchimp, som kontrollerade e-postadresserna efter olika 

kriterier. Detta resulterade i att 1720 mail skickades ut med verktyget och 274 mail fick 

skickas från ena författarens (Bodestads) privata e-postkonto då de av olika skäl inte kunde 

användas i Mailchimp. Av de mail som skickades nådde totalt 1689 stycken sina tilltänkta 

mottagare. 

För de e-postmeddelanden som distribuerades via Mailchimp, genererades en 

sändrapport där det framgick att endast 688 av de 1462 mottagarna faktiskt öppnat e-

postmeddelandet. Påminnelsen som skickades ut två veckor senare öppnades av 518 

personer. 391 av dessa var dock personer som även öppnat meddelandet redan vid första 

utskicket, vilket ger att totalt 815 (56 %) av mottagarna som nåddes av undersökningen via 

Mailchimp öppnade e-postmeddelandet minst en gång.  

För övriga 227 e-postmeddelanden blev ingen sådan statistik tillgänglig eftersom 

dessa skickades från ett privat e-postkonto. Om man dock adderar samtliga dessa 227 till de 

815 övriga som de facto öppnade e-postmeddelandet, ger detta en justerad samplestorlek på 

1042 av de ursprungliga 2000 undersökningsdeltagare som författarna fått e-postadresser till. 
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Räknar man dock med att det även bland dessa mottagare endast var 56 % (127 mottagare) 

som öppnade meddelandet minst en gång, ger detta istället en samplestorlek på 942 möjliga 

deltagare. Två veckor efter det att enkäten skickats ut, gjordes ett påminnelseutskick (se 

appendix C) till samtliga undersökningsdeltagare i syfte att höja svarsfrekvensen ytterligare. 

Det bör noteras att när påminnelsen skickades ut inkom flera e-postsvar till författarna där 

deltagare talade om att de redan besvarat enkäten eller ifrågasatte att de fick en påminnelse. 

Enstaka deltagare meddelade även via e-post att de fyllt i enkäten ytterligare en gång; detta 

trots att det framgick i e-postmeddelandet att man kunde bortse från påminnelsen om man 

redan besvarat enkäten.  

Deltagarnas svar sammanställdes successivt och automatiskt i en tabell genom 

verktyget Google Forms. Då data från den tabell som erhållits exporterats till Microsoft 

Office Excel 2007 och där omkodats till siffervärden, kunde resultaten exporteras vidare till 

SPSS för statistisk analys. Väl där namngavs samtliga variabler och det beslutades vilka 

variablers svarsskalor som behövde “vändas”. Därefter konstaterades att det behövde skapas 

helskaleindex för de dimensioner som mättes med minst två delfrågor, för att dessa på ett 

adekvat sätt skulle kunna användas i de statistiska beräkningarna. Detta medförde att 

helskaleindex skapades för dimensionerna sömnbesvär, subjektiva hälsobesvär, upplevd 

stress och coping, genom att medelvärden för samtliga delfrågor beräknades för var och en av 

dessa skalor.  

För dimensionerna stress och subjektiva hälsobesvär jämfördes data i den aktuella 

studien med medelvärden från SLOSH som författarna erhållit från Stressforskningsinstitutet. 

För att även kunna jämföra sina data med SLOSH på dimensionerna sömn och coping, 

räknade författarna fram medelvärden med hjälp av frekvenstabeller från SLOSH eftersom de 

inte erhållit några medelvärden för dessa dimensioner från Stressforskningsinstitutet. Vid 

beräkningen av t-test för dimensionen coping ströks item 5 för egenföretagarna i den aktuella 

studien samt för det totala samplet i SLOSH, då data för detta item saknades för 

egenföretagarna i SLOSH. 

 

Statistisk analys 

För statistisk analys användes SPSS version 20. När samtliga relevanta helskaleindex var 

skapade genomfördes beräkningar med hjälp av Cronbach’s alpha för att kontrollera 

reliabilitet i form av intern konsistens hos helskalorna för dimensionerna sömnbesvär, 

subjektiva hälsobesvär, upplevd stress och coping. Sambandsanalyser gjordes sedan med 

Spearmans korrelationer. Slutligen gjordes t-test för oberoende medelvärden för att jämföra 
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den aktuella studiens egenföretagare med egenföretagarna i SLOSH samt med det totala 

samplet från SLOSH. T-test beräknades för dimensionerna sömn, subjektiva hälsobesvär, 

upplevd stress samt coping.  

 

Resultat 

Enkäten besvarades av 430 undersökningsdeltagare, vilket enligt ovan nämnda metod för 

uträkning av samplestorleken ger en svarsfrekvens på någonstans mellan 41 % och 46 % (se 

vidare under Diskussion nedan). Antal svar och procentandelar på samtliga delfrågor, samt i 

förekommande fall medelvärden och standardavvikelser, finns redovisade i appendix D. 

Textbaserade svar, exempelvis kommentarer, redovisas ej ordagrant av anonymitetsskäl, då 

många kommentarer innehöll relativt personlig information rörande exempelvis livssituation 

och personlig hälsa.  

Genomsnittligt antal arbetade timmar per vardag och helgdag. Drygt en tredjedel av 

undersökningsdeltagarna uppgav att de arbetade mindre än 6 timmar per dag i genomsnitt på 

vardagar. En femtedel uppgav sig arbeta 6-8 timmar och en tredjedel 8-10 timmar. Endast 7 

deltagare (14 %) uppgav att de i genomsnitt arbetade mer än 14 timmar per vardag. Se vidare 

figur 2. Hälften av deltagarna uppgav att de arbetade mindre än 6 timmar per dag i 

genomsnitt på lör- och söndagar. Ytterligare en tredjedel svarade att de sällan eller aldrig 

arbetade på helgerna. Se vidare figur 3. 

 

 

Figur 2. Genomsnittligt antal timmar som deltagarna uppgav sig arbeta per vardag.  
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Figur 3. Genomsnittligt antal arbetade timmar som deltagarna uppgav sig arbeta per helgdag. 

 

Hur man valt att sköta olika aspekter av att vara egenföretagare. Detta redovisas i 

tabell 1, där procent av det totala antalet undersökningsdeltagare anges för varje 

svarsalternativ. ”Ekonomisk redovisning” var det som flest undersökningsdeltagare angav att 

någon annan skötte åt dem. ”Hitta och kontakta kunder” var det som flest skötte helt själva.  

 

Tabell 1  

Hur man valt att sköta olika aspekter av att vara egenföretagare 

 

Sköter helt 

själv 

Sköter 

delvis själv 

Någon annan 

sköter helt 

Denna aspekt är 

inte aktuell  

Ekonomisk redovisning 48% 30% 21% 1% 

Marknadsföring 76% 10% 1% 13% 

Hitta och kontakta kunder 80% 12% 2% 7% 

Budgetering och 

ekonomisk planering 

77% 12% 3% 7% 

Utveckling av nya 

produkter/tjänster 

70% 9% 2% 19% 

 

Sömnbesvär, subjektiva hälsobesvär, upplevda stressbesvär och coping 

Den korrelationsanalys som genomfördes visade att sömnbesvär korrelerade signifikant med 

både subjektiva hälsobesvär och upplevda stressbesvär. Den visade även att subjektiva 

hälsobesvär korrelerade signifikant med upplevda stressbesvär. Dessa och andra korrelationer 

mellan utvalda relevanta helskaleindex presenteras i tabell 2. 
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Säkerhet och oro inför företagandet och företagets framtid 

Känslan av säkerhet inför att klara av olika aspekter av egenföretagande korrelerade 

signifikant negativt med känslan av oro inför samma aspekter.  En signifikant negativ 

korrelation erhölls även mellan skalorna Säker 2 år och Oroad 2 år, rörande säkerhet 

respektive oro inför företagets framtid. Se vidare tabell 2. 

Känsla av säkerhet inför att klara av olika aspekter av egenföretagande korrelerade 

negativt med sömnbesvär, subjektiva hälsobesvär och upplevd stress, medan oro inför de 

olika aspekterna korrelerade positivt med besvären. Samma mönster erhölls för säkerhet 

respektive oro inför företagets framtid, se tabell 2. 

 

Tabell 2 

Korrelationer mellan relevanta helskaleindex 

 Timmar 

helg 

Sömn Subj. 

hälsobes. 

Stress Coping Säker 2 

år 

Oroad 2 

år 

Timmar 

vardag 

0,32** 0,26** 0,21** 0,30** -0,06 0,12* 0,03 

Timmar helg - 0,24** 0,17** 0,29** -0,13** 0,11* 0,07 

Sömn  - 0,60** 0,73** -0,42** -0,14** 0,31** 

Subjektiva 

hälsobesvär 

  - 0,61** -0,34** -0,11* 0,27** 

Stress    - -0,50** -0,14** 0,38** 

Coping     - 0,27** -0,39** 

Säker 2 år      - -0,55** 

 Not. * indikerar en korrelation med p<0,05. ** indikerar en korrelation med p<0,01.  

 

Hypoteser 

Den första hypotesen bekräftades delvis, då det visade sig finnas signifikanta positiva 

samband mellan coping och de första fyra delfrågorna på skalan Säker, men inte det femte, 

”Utveckling av nya produkter/tjänster”. Signifikanta negativa samband erhölls däremot 

mellan coping och samtliga av de första fem delfrågorna på skalan Oroad, se tabell 3.  

 Den andra hypotesen bekräftades helt, då samtliga förväntade samband erhölls mellan yttre 

omständigheter och känsla av säkerhet respektive oro. Se vidare tabell 3.  
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Även den tredje hypotesen bekräftades helt, då det framkom ett positivt signifikant samband 

mellan coping och känsla av säkerhet kring företagets framtid, samt ett signifikant negativt 

samband mellan coping och känsla av oro inför företagets framtid.  

Vidare bekräftades även den fjärde hypotesen helt, då de förväntade sambanden mellan 

coping och upplevd stress, upplevda sömnbesvär och upplevda subjektiva hälsobesvär erhölls 

och var signifikanta, se tabell 2. 

 

Tabell 3 

Korrelationer mellan skalan Coping och skalorna Säker respektive Oroad 

 Korrelation med Coping 

 Säker Oroad 

Ekonomisk redovisning 0,20** -0,33** 

Marknadsföring 0,16** -0,22** 

Hitta och kontakta kunder 0,18** -0,30** 

Budgetering och ekonomisk planering 0,23** -0,32** 

Utveckling av nya produkter/tjänster -0,00 -0,18** 

Oförutsedda yttre omständigheter 0,28** -0,29** 

En tids sjukdom/sjukskrivning 0,24** -0,32** 

Not. * indikerar en korrelation med p<0,05. ** indikerar en korrelation med p<0,01.  

   

Frågeställningar 

Frågeställning 1. Det genomsnittliga antalet arbetade timmar både per vardag och per 

helgdag korrelerade signifikant med upplevd stress, upplevda sömnbesvär och upplevda 

subjektiva hälsobesvär (se tabell 2).  

Frågeställning 2. I tabell 4 redovisas en sammanställning av hur säkra 

undersökningsdeltagarna kände sig på att själva klara av att sköta olika aspekter av att vara 

egenföretagare. ”Hitta och kontakta kunder” samt ”Utveckling av nya produkter/tjänster” var 

de aspekter som störst andel kände sig säkra på att själva klara av, medan ”En tids 

sjukdom/sjukskrivning” var den aspekt som minst andel kände sig säkra över.  

I tabell 5 redovisas en sammanställning av hur oroliga undersökningsdeltagarna 

kände sig inför olika aspekter av att vara egenföretagare. ”En tids sjukdom/sjukskrivning” var 

här den aspekt som fler kände sig mer oroade inför, medan ”Utveckling av nya 

produkter/tjänster” var den aspekt som minst andel kände någon större oro inför. 
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Frågeställning 3. Signifikanta negativa samband erhölls mellan skalan Säker 2 år och 

såväl sömnbesvär som upplevda subjektiva hälsobesvär och upplevd stress. För skalan Oroad 

2 år erhölls signifikanta positiva samband med samtliga av dessa skalor, se tabell 2. 

Frågeställning 4. För att jämföra den aktuella studiens deltagare (nedan kallade 

”Egenföretagarna”) med egenföretagarna respektive totalpopulationen i SLOSH, gjordes t-

test för oberoende medelvärden. Medelvärdena som användes vid t-testningen återfinns i 

tabell E5 i appendix E. T-testningen visade att Egenföretagarna hade signifikant lägre 

medelvärden gällande subjektiva hälsobesvär än båda de andra grupperna men signifikant 

högre medelvärden än egenföretagarna i SLOSH på dimensionerna sömn och stress. Jämfört 

med totalpopulationen i SLOSH hade Egenföretagarna signifikant högre medelvärde endast 

på dimensionen stress. Vad gäller dimensionen coping låg Egenföretagarna något högre än 

såväl egenföretagarna som totalpopulationen i SLOSH. Se vidare tabell 6. 

 

Tabell 4 

Hur säkra undersökningsdeltagarna kände sig på att själva klara av att hantera olika aspekter 

av att vara egenföretagare 

 Mer osäker Mer säker Ej aktuellt 

Ekonomisk redovisning 30% 57% 13% 

Marknadsföring 17% 74% 9% 

Hitta och kontakta kunder 15% 75% 9% 

Budgetering och ekonomisk planering 21% 70% 8% 

Utveckling av nya produkter/tjänster 6% 75% 19% 

Oförutsedda yttre omständigheter 22% 74% 4% 

En tids sjukdom/sjukskrivning 44% 49% 7% 

Not. ”Mer osäker” betecknar ovan de undersökningsdeltagare som svarat Väldigt osäker eller 

Ganska osäker. ”Mer säker” betecknar dem som svarat Ganska säker eller Väldigt säker. På 

grund av avrundning blir den totala summan inte alltid 100 %. 
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Tabell 5 

Hur oroade undersökningsdeltagarna kände sig inför olika aspekter av att vara egenföretagare 

 Ganska oroad Inte särskilt oroad 

Ekonomisk redovisning 22% 78% 

Marknadsföring 9% 90% 

Hitta och kontakta kunder 22% 78% 

Budgetering och ekonomisk planering 17% 83% 

Utveckling av nya produkter/tjänster 6% 94% 

Oförutsedda yttre omständigheter 24% 76% 

En tids sjukdom/sjukskrivning 36% 64% 

Not. ”Ganska oroad” betecknar här dem som svarat Väldigt oroad eller Ganska oroad. ”Inte 

särskilt oroad” betecknar dem som svarat Inte särskilt oroad eller Inte alls oroad. På grund av 

avrundning blir den totala summan inte alltid 100 %. 

 

I appendix E finns även fyra tabeller där Egenföretagarna jämförs med de båda ovan nämnda 

grupperna i SLOSH. Vad gäller sömnbesvär kan man notera att det bland Egenföretagarna 

fanns en högre andel som rapporterade svårigheter att vakna, jämfört med de båda andra 

grupperna. Även på variablerna ”Ej utsövd vid uppvaknandet”, ”Trött i huvudet” och 

”Kortare sömn än 6 timmar” låg Egenföretagarna högre än de båda andra grupperna. På 

övriga variabler låg grupperna på ungefär samma nivå. Se vidare tabell E1 i appendix E. 

 Vad gäller subjektiva hälsobesvär hade Egenföretagarna lägre medelvärden än de 

båda andra grupperna avseende smärta i ryggen, nacken, axlarna och armarna. På variabeln 

”Trött och håglös” låg Egenföretagarna på samma nivå som egenföretagarna i SLOSH, men 

lägre än den totala SLOSH-populationen. Gällande huvudvärk låg de tre grupperna på en 

jämn nivå. Se vidare tabell E2 i appendix E.  

Vidare kan man gällande upplevda stressbesvär notera att Egenföretagarna på 

samtliga variabler hade högre medelvärden än egenföretagarna i SLOSH, som i sin tur låg i 

nivå med eller något högre än den totala SLOSH-populationen. Allra tydligast var detta 

resultat på variabeln ”Jag har svårt att slappna av på fritiden”, där 26 % av Egenföretagarna 

uppgav att detta stämde ofta eller nästan jämt, till skillnad från 15 % av egenföretagarna i 

SLOSH och 13 % av den totala SLOSH-populationen. Se vidare tabell E3 i appendix E. 

Gällande copingförmåga var det bland studiens egenföretagare generellt en lägre 

andel som svarat att påståendena stämde väl överens med deras självuppfattning jämfört med 



28 

 

 

de olika grupperna i SLOSH. Undantagen var ”De allra flesta svåra situationer klarar jag att 

lösa med bra resultat” och ” De viktigaste sakerna i mitt liv har jag egentligen ingen kontroll 

över”; här hade alla tre grupperna ungefär lika stor andel som uppgett att påståendena stämde 

ganska ofta eller nästan jämt. Se vidare tabell E4 i appendix E. 

 

Tabell 6 

T-test för oberoende medelvärden; jämförelser mellan egenföretagarna i den aktuella studien 

och de två olika grupperna i SLOSH 

 Jämfört med  

SLOSH egenföretagare 

Jämfört med  

SLOSH totalpopulation 

 t (df) p d t (df) p d 

Sömn 2,40 (14) 0,031 1,00 2,08 (14) 0,056 1,00 

Subjektiva 

hälsobesvär 

-18,02 (8) <0,001 -11,38 -20,14 (8) <0,001 -12,64 

Stress 2,79 (12) 0,016 1,07 3,06 (12) 0,010 1,60 

Coping enligt CATS 1,79 (12) 0,099 0,53 2,15 (12) 0,052 1,07 

Not. Ett positivt t-värde innebär att egenföretagarna i den aktuella studien hade högre 

medelvärden än deltagarna i SLOSH och vice versa.  

 

Textbaserade kommentarer 

I enkäten fanns på ett par ställen utrymme för deltagarna att lämna egna kommentarer om så 

önskades (se bilaga A). Majoriteten av de som besvarade enkäten valde att inte lämna några 

kommentarer och de kommentarer som lämnades kommer inte att redovisas ordagrant av 

anonymitetsskäl. Totalt valde 134 deltagare att lämna kommentarer, men då handlade 

flertalet om lyckönskningar till författarna och beröm av enkäten och ämnesvalet.  

Flera av de synpunkter som framkom rörde delfrågorna kring coping, där det 

påpekades att frågorna tycktes vridna åt det negativa hållet och formulerade på ett märkligt 

sätt. Vidare handlade flera kommentarer om att man inte hade företaget som enda 

inkomstkälla, antingen då att man var pensionerad eller hade en anställning vid sidan av 

företaget. I övrigt handlade kommentarerna mest om beskrivningar av den aktuella 

livssituationen, beskrivningar av diverse ytterligare somatiska besvär samt hur man såg på sin 

hälsa och sitt företagande.  
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Diskussion 

Resultat 

Sömnbesvär, subjektiva hälsobesvär, upplevda stressbesvär och coping 

Av resultaten framgår tydligt att det finns starka kopplingar mellan de fyra dimensionerna 

sömnbesvär, subjektiva hälsobesvär, upplevda stressbesvär och coping, då samtliga 

korrelationer dem emellan var starka. Detta går helt i linje med uppsatsens teoretiska 

utgångspunkt. Där framgår bland annat att ökad upplevelse av stress hänger samman med 

ökad frekvens av diverse sömnproblem, såsom försämrad sömnkvalitet (Åkerstedt et al., 

2007), exempelvis till följd av en förhöjd kroppslig aktivering vid sänggående (Morin et al., 

2003). Vidare går såväl bristande sömnkvalitet (Benham, 2010) som ökad stressupplevelse att 

koppla till subjektiva hälsobesvär, bland annat genom att upplevd stress kan leda till att 

muskler aktiveras på ett sätt som liknar fysisk ansträngning (Lundberg & Cooper, 2011). Det 

är däremot inte lika lätt att fastställa exakta kausala samband mellan dessa tre dimensioner. 

En rimlig spekulation är att ett ökat stresspåslag hos individen kan medföra försämrad 

sömnkvalitet, vilket på sikt kan medföra subjektiva hälsobesvär till följd av både 

stressaktiveringen i sig och av den bristande sömnkvaliteten. Viktigt att notera i 

sammanhanget är dock att exempelvis försämrad sömn, kanske till följd av helt andra 

orsaker, exempelvis en gråtande bebis, medför en ökad stresskänslighet. Även smärta av 

eventuella andra orsaker än stress torde kunna medföra sömnproblem, vilket i sin tur kan öka 

stresskänsligheten. Sensitisering genom sustained activation (Ursin & Eriksen, 2007) spelar 

säkerligen en viktig roll i dessa samband.  

Som helhet indikerar undersökningsdeltagarnas svar på dimensionen coping att de 

generellt har en positiv eller mycket positiv responsutfallsförväntan, det vill säga en väl 

fungerande copingförmåga. Det kan alltså konstateras att majoriteten av 

undersökningsdeltagarna ser positivt på sin egen förmåga att ha kontroll, hantera problem och 

förändra sin situation till det bättre om så skulle behövas. Huruvida detta faktum förelåg 

redan innan de startade sitt företag eller beror på deras framgångar som egenföretagare går 

det i detta läge inte att uttala sig om; en longitudinell studie skulle krävas för att utforska 

eventuell föränderlighet av denna dimension över tid. Det ligger dock nära till hands att anta, 

utifrån teorin kring CATS-modellen och hur den mäts med TOMCATS, att denna dimension 

är relativt stabil hos en person i jämförelse med andra utfallsmått.  

Hur och om individens copingförmåga går att påverka är en annan intressant fråga. 

Om företaget till exempel under en längre tid går dåligt, kan det i så fall urholka en från 

början god copingförmåga? Och vice versa, kan framgång öka tron på ett positivt utfall? 
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Författarna har inte funnit någon tidigare teori som behandlar just ett sådant resonemang och 

som nämns tidigare skulle en betydligt mer omfattande longitudinell studie krävas för att 

undersöka detta. Fastlagt är dock att CATS-modellen är en dynamisk modell med ett ständigt 

aktivt feedbacksystem som utvärderar och låter individen dra lärdom av faktiska utfall (Ursin 

& Eriksen, 2004). Således förefaller resonemanget ovan inte vara helt orimligt. 

 

Säkerhet och oro inför företagandet och företagets framtid 

Resultaten av studien visar att egenföretagarna över lag känner sig säkra på att kunna hantera 

de flesta aspekter av att vara egenföretagare och även känner sig relativt säkra på att företaget 

kommer att klara sig och leva vidare åtminstone under de kommande två åren. Man kan 

koppla detta till vad som nämnts i teorin om att egenföretagare – på gott och ont – kanske är 

mer optimistiska än andra och har en mycket stark tilltro till att det kommer att gå bra för 

dem, även jämfört med hur de tror att det kommer att gå för andra egenföretagare i samma 

bransch (Cooper et al., 1988). Om man beaktar teorier om sensitisering och sustained 

activation (Ursin & Eriksen, 2007) ligger det nära till hands att tänka sig att lika väl som 

smärta kan föda smärta, kan framgång, coping och optimism också leda till en positiv spiral 

som gör att man åtminstone klarar sig från att påverkas alltför mycket av vardagens 

stressmoment. Om man är övertygad om sin egen förmåga och företagets kommande 

framgång, kan detta motverka en annars riskerad sustained activation på grund av oroande 

tankar. Omvänt kan just oro och ruminering leda till en förlängning av stressresponsen i 

kroppen och psyket, vilket kan orsaka störd sömn och andra subjektiva hälsobesvär. 

 Man kan här koppla tillbaka till studien med fallskärmshopparna av Ursin et al. 

(1978). Kanske är den mer övergripande känslan av att klara av att ha ett eget företag 

viktigare och mer central för individens upplevelser än faktiska, mer mätbara prestationer. 

Om set value formuleras ganska löst, i stil med ”jag vill vara egenföretagare med eget ansvar 

för framgång och utveckling”, blir det lättare att matcha actual value med detta mål. Kanske 

är det själva registrerandet av firman, själva ”hoppet” ut i egenföretagarvärlden, som är 

viktigast att våga göra för att känna att man åstadkommit det man eftersträvade. Givetvis 

påverkar faktiska prestationer – och motgångar – säkerligen vilken upplevelse man får av att 

vara egenföretagare, men det är en intressant tanke, kopplad till identitet, att det kanske 

handlar om att ta ett mer generellt steg än att göra specifika saker.    

 Det går även att återknyta till vad Brosschot (2002) skrev om kollektiv eller social 

sensitisering, det vill säga att en familj, grupp eller ett helt samhälle kan bli mer tillgängliga 

för en viss typ av stimuli. Om en familj, där en medlem lider av en sjukdom, blir mer 
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uppmärksam på information som rör den sjukdomen, skulle man kunna tänka sig att 

egenföretagare på ett liknande sätt påverkas av sin egen, mediernas och samhällets bild av 

vad det innebär att vara egenföretagare. Bilden skulle möjligen kunna påverka i vilken 

utsträckning en enskild egenföretagare känner efter hur stressad hon upplever sig vara – kort 

sagt, man kan fråga sig om risken finns för att bli stressad just därför att man är en ”sådan där 

stressad egenföretagare”.  

 

Hypoteser 

I stort sett samtliga hypoteser fick stöd i undersökningens resultat. Copingförmågan tycks 

därmed vara kopplad till uppfattningen kring såväl aspekter av företagandet som yttre 

faktorer och syn på företagets framtid. En dåligt fungerande copingförmåga går hand i hand 

med låg tilltro till den egna förmågan att sköta företaget, en starkare känsla av oro kring både 

praktiska utmaningar och yttre faktorer samt en högre osäkerhet kring att företaget kommer 

att överleva de närmaste två åren. Om man tänker sig den generella copingförmågan som mer 

övergripande, något mer stabilt hos en individ, ger dessa resultat stöd för att detta speglar vad 

individen förväntar sig även på en mer konkret nivå, direkt kopplat till faktiska praktiska 

delar som rör det egna företaget.  

 Värt att notera är det resultat som faktiskt avviker i sammanhanget. Delfrågan 

avseende säkerhet kring utveckling av nya produkter och tjänster tycks inte gå att koppla till 

copingförmåga. Detta är intressant men samtidigt väldigt svårt att spekulera kring, framför 

allt då oro inför samma aspekt korrelerade signifikant med copingförmåga.  

 Vidare tycks copingförmåga gå att koppla till såväl upplevd stress som sömnproblem 

och subjektiva hälsobesvär. Som nämnts tidigare tycks dessa tre aspekter starkt kopplade 

sinsemellan, varför det är föga överraskande att samtliga tre korrelerar signifikant med 

copingförmåga. Det starkaste sambandet återfinns mellan copingförmåga och stress vilket 

förefaller rimligt utifrån CATS-modellen. I CATS stegvisa modell är det ju stressupplevelsen 

och den påföljande stressresponsen som hänger närmast samman med personens 

responsutfallsförväntan eller coping, medan sömnbesvär och, möjligen än mer, subjektiva 

hälsobesvär är mer långsiktiga effekter av sustained activation och sensitisering av såväl 

enskilda nervbanor som kognitiva nätverk på en högre nivå (Ursin & Eriksen, 2007).  

Det går dock inte att påstå att det ovan nämnda sambandet mellan stress och ohälsa är 

det enda tänkbara kausala sambandet. Ytterligare en förklaring skulle kunna vara att en ökad 

stressaktivering och även strain på sikt leder till en försämrad copingförmåga. En individ 

med nedsatt hälsa och sämre allmänt fungerande torde kunna vara mer benägen att se negativt 
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på tillvaron och misstro sin egen förmåga. Detta kan tänkas gå i linje med de resultat som 

Hamilton et al. (2007) fann, nämligen att god sömn bland annat går att koppla till flera 

aspekter av god fysisk och psykisk hälsa. Då sömn, stress, subjektiva hälsobesvär och coping, 

som nämnts tidigare, alla tycks vara sammankopplade förefaller detta resonemang inte 

osannolikt.  

 

Frågeställningar 

På det hela taget avseende hur mycket undersökningsdeltagarna väljer att arbeta tyder 

resultaten av denna studie på att de, åtminstone enligt sin egen uppskattning, i genomsnitt inte 

arbetar mer än vanliga anställda med 40 timmars arbetsvecka. Eftersom de flesta deltagarna 

inte hade några hemmaboende barn under tre år, bör detta resultat inte kunna förklaras till 

någon större del av exempelvis föräldraledigheter. Ur en stress- och hälsosynpunkt får 

resultatet betraktas som positivt, då ett lägre genomsnittligt antal arbetade timmar per dag och 

vecka rent logiskt bör betyda fler timmar över till andra delar av livet. Exakt hur 

egenföretagarna spenderar denna tid – med familjen, med fritidsintressen, med träning – 

framgår inte av denna studie. 

Det tycks som om ju fler timmar per vardag och helgdag man arbetar, desto oftare 

upplever man sömn-, stress- och subjektiva hälsobesvär och desto fler besvär drabbas man 

av. Här finns en rad tänkbara kausala samband; färre arbetade timmar kan borga för mindre 

stress och färre besvär, men samtidigt kan exempelvis somatiska (kroppsliga, fysiologiska) 

besvär, om de uppkommer, göra att man tvingas dra ner på sin arbetstid. Detta kan i sin tur 

leda till att man känner sig mer stressad än innan. En person som har mycket att göra kan 

känna sig stressad inför att hinna med alla åtaganden, men stress, sömnbesvär eller smärta 

kan också göra att man blir mindre effektiv och därför måste arbeta fler timmar som 

kompensation. Kort sagt går det inte att uttala sig om huruvida egenföretagare mår bra för att 

de arbetar lite, eller arbetar lite för att de mår bra.  

Vad gäller olika aspekter av egenföretagandet och hur deltagarna valt att sköta dessa 

tycks den aspekt som minst andel av undersökningsdeltagarna valt att sköta själva vara 

”Ekonomisk redovisning”. Detta ligger helt i linje med vad som skulle kunna förväntas, då 

ekonomisk redovisning omgärdas av lagar och regler som det kan vara svårt att sätta sig in i 

om man inte själv har adekvat utbildning på området. Övriga aspekter sköts till klart 

övervägande del av egenföretagarna själva. Att anlita extern hjälp med olika arbetsuppgifter 

innebär en kostnad som nystartade företag kanske inte alltid har utrymme i budgeten för, 

beroende på hur stort kapital man haft vid uppstarten, varför det förefaller logiskt att man 



33 

 

 

sköter det mesta själv och endast tar hjälp med det som man inte själv anser sig ha 

kompetens, tid eller lust att sköta.  

Vidare kan sägas att undersökningsdeltagarna generellt verkar uppleva sig vara 

relativt säkra på att klara av att sköta de olika aspekterna. Resultatet tyder även på att 

undersökningsdeltagarna generellt inte oroar sig i särskilt hög grad över de grundläggande 

inneboende aspekterna av att vara egenföretagare. Detta får anses positivt, då det tycks som 

om egenföretagarna faktiskt i stor utsträckning upplever sig klara av de utmaningar de ställs 

inför i sitt arbete. Paralleller kan här dras till den teori som beskrivits av Buttner (1992), 

nämligen att egenföretagare, trots att de måste spela många olika roller såsom 

marknadsförare, ekonom och produktutvecklare, inte nämnvärt verkar påverkas negativt av 

detta balanserande av olika roller.   

Värt att notera här är även anledningen till att båda dessa frågor ställdes, det vill säga 

både hur säker man var på att kunna klara av en viss aspekt och även hur oroad man var över 

den. Anledningen var att författarna gjorde bedömningen att de inte nödvändigtvis var 

ömsesidigt uteslutande. Exempelvis skulle man kunna tänka sig att en person med relativt 

gott självförtroende känner sig säker på att hon eller han kommer att klara av att hitta och 

kontakta kunder. Dock kan hon eller han samtidigt, exempelvis på grund av upplevda sociala 

hinder, känna en oro över att ständigt ha denna arbetsuppgift på sin agenda. 

Vidare tyder de erhållna resultaten på att det finns en koppling mellan synen på 

företagets framtid och individens mående avseende stress, sömn och subjektiva hälsobesvär. 

Det kan handla om att synen på företagets framtid påverkar mängden upplevd stress vilket i 

sin tur får betydelse för sömn och subjektiva hälsobesvär, men det kan också handla om att 

stresspåslag, sömnbesvär och subjektiva hälsobesvär som uppkommit av andra skäl får 

betydelse för hur optimistiska eller pessimistiska tankarna kring företagets framtid ter sig. 

Det tycks också finnas ett avsevärt starkare samband mellan oro inför företagets framtid och 

upplevd stress, sömnbesvär och subjektiva hälsobesvär jämfört med känsla av säkerhet inför 

framtiden. Detta skulle kunna tolkas som att oro inför företagets framtid har en större 

inverkan på individens mående i ovan nämnda avseenden än vad känslan av säkerhet har, 

vilket skulle ligga i linje med teorin om sustained activation på grund av oro (Brosschot et 

al., 2006). Ytterligare en möjlig tolkning är att det omvända gäller, att individens mående har 

en större inverkan på känslan av oro än på känslan av säkerhet. 

Jämförelser med det betydligt större urvalet av deltagare i SLOSH-studien visade att 

egenföretagarna i den aktuella studien rapporterade något högre grad av sömnproblem än 

både egenföretagarna och totalpopulationen i SLOSH. Anledningen till detta är svårt att 
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uttala sig om, särskilt med tanke på att deltagarna även hade mer sömnproblem än 

egenföretagarna i SLOSH. Även för upplevd stress låg egenföretagarna något över övriga 

grupper. Här är det återigen svårt att uttala sig om några orsaker, då skillnaderna gällde även i 

relation till egenföretagarna i SLOSH. Vad gäller subjektiva hälsobesvär låg 

undersökningsdeltagarna däremot signifikant lägre än båda de övriga grupperna, vilket alltså 

tyder på att de lider av något färre sådana än andra personer i dagens svenska arbetsliv. På 

dimensionen coping låg undersökningsdeltagarna slutligen något högre än de övriga 

grupperna; störst var denna skillnad jämfört med totalpopulationen i SLOSH.  

Det kan spekuleras i orsaker till eventuella skillnader mellan den aktuella studiens 

deltagarurval och urvalet till SLOSH-studien. En möjlig rent demografisk skillnad skulle 

kunna ligga i de olika deltagarnas ålder. Som framgick tidigare i uppsatsen låg det aktuella 

deltagarurvalets huvudsakliga genomsnittsålder på 30-40 år, vilket i sammanhanget får ses 

som relativt lågt och kan ha att göra med att det var just nystartade företag som 

undersökningen riktade sig till. Det är troligt att det i deltagarurvalet till SLOSH-studien 

förelåg en större variation åldersmässigt och eventuellt även en högre genomsnittlig ålder, då 

den studien inte vände sig specifikt till nystartade företag utan till personer i alla arbetsföra 

åldrar och med alla typer av anställningsformer. Vidare kan det faktum att egenföretagarna i 

den aktuella studien drivit sina företag under relativt kort tid ha haft en inverkan på resultatet. 

En möjlig tolkning av skillnader grupperna emellan skulle således kunna vara att de aktuella 

egenföretagarna upplever en ökad känsla av stress, eventuellt till följd av att de så nyligen 

startat sina företag, och även en högre grad av vissa sömnbesvär, men att de ännu inte 

drabbats avsevärt av strain, det vill säga subjektiva hälsobesvär orsakade av mer långvarig 

stress.  

En alternativ men närliggande tolkning skulle kunna vara att antalet nya utmaningar 

är fler till antalet när man nyss startat sitt företag och att det kan förklara en ökad 

stressupplevelse, men att det kanske snarare är training än straining som äger rum, i linje 

med vad Ursin et al. (1978) talar om rörande fallskärmshopparna. Det senare resonemanget är 

mer förenligt med de, om än små, skillnader som förelåg grupperna emellan avseende coping, 

där de aktuella egenföretagarna trots sin ökade stressupplevelse tycktes något mer positivt 

inställda till sin egen förmåga i allmänhet. En annan tolkning är att straining på sikt urholkar 

copingförmågan till viss del, vilket är mer förenligt med att skillnaderna snarast handlar om 

att de aktuella deltagarna är yngre och inte varit verksamma speciellt länge. 

Man bör vidare notera att det för samtliga tre grupper endast rörde sig om en dryg 

femtedel som angett att de ofta upplever sömn-, hälso- eller stressrelaterade besvär; 
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resterande fyra femtedelar har dessa besvär någon gång per månad eller ännu mer sällan. Som 

helhet tyder detta på att såväl egenföretagarna i den aktuella studien som deltagarna i SLOSH 

lider av relativt få besvär. Detta ligger även i linje med vad Parslow et al. (2004) fann, 

nämligen att egenföretagare inte förefaller lida av mer ohälsa än anställda.   

  

Metod 

Undersökningsgrupp 

Anledningen till att författarna valde att distribuera enkäten till ett randomiserat urval, snarare 

än exempelvis till enskilda näringsidkare i författarnas egna nätverk, var att man på så sätt 

ansågs kontrollera för exempelvis urvalsbias. Ett urval enbart bestående av personer i 

författarnas utvidgade bekantskapskretsar hade exempelvis kunnat sakna representanter från 

vissa branscher och ha ett överskott av representanter från andra. Den valda 

samplingsmetoden ansågs därmed vara så befriad från bias som möjligt och även säkerställa 

ett sample i den storlek som författarna eftersträvade (se nedan).  

En översikt över de demografiska data som erhölls visar att huvuddelen (ca 60%) av 

undersökningsdeltagarna var män, 66% var 40 år eller äldre, 77% var gifta eller sambo 

medan endast 18% var ensamstående och majoriteten, totalt 88%, hade inga hemmaboende 

barn under tre års ålder. En tanke som kom upp vid genomförandet av fokusgruppen var att 

eventuella sömnbesvär skulle kunna bero på att man hade små barn hemma; detta bör dock 

rimligen inte ha haft något större genomslag i denna enkätundersökning då endast 12% hade 

hemmaboende barn under 3 år. 96% av dessa var dessutom var gifta eller sambo, vilket 

rimligen kan tänkas underlätta ytterligare då föräldrarna kan hjälpas åt med att exempelvis ta 

hand om barnet nattetid.   

91% av undersökningsdeltagarna var ensamma i företaget, vilket indikerar att 

resultaten verkligen kan anses representera svenska egenföretagare som själva bär ansvaret 

för sina företags överlevnad och framgång på sina axlar.  Det är värt att notera att det i 

enkäten inte efterfrågades huruvida det egna företaget var deltagarnas huvudsakliga 

sysselsättning och inkomstkälla, eller om de även hade andra anställningar samtidigt. Denna 

faktor skulle kunna ha en inverkan på exempelvis stress och oro, eftersom man kanske kan 

känna sig mer trygg på det hela taget om man har en annan, kanske fast, anställning vid sidan 

om; man står inte och faller med sitt företag. Eftersom det endast var en dryg tredjedel som 

uppgav sig arbeta mindre än 6 timmar per vardag, talar detta emellertid för att de flesta 

deltagare hade det egna företaget som huvudsaklig sysselsättning.    
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Som alltid när det gäller enkätbaserade undersökningar kan man fråga sig huruvida den valda 

samplestorleken är stor nog. Författarna bedömde att 2000 e-postadresser var en rimlig 

utgångspunkt, med goda marginaler för bortfall på grund av såväl tekniska fel som bristande 

intresse hos deltagarna. Givetvis hade samplet kunnat vara betydligt större om ekonomiska 

medel funnits tillgängliga för detta. 

Vad gäller svarsbortfall räknade författarna redan från början med ett relativt stort 

sådant, av flera anledningar. För det första hade undersökningsdeltagarna inte själva anmält 

något intresse för studien utan fick enkäten via e-post utan någon föregående kontakt från 

författarnas sida. Hade undersökningsdeltagarna rekryterats på ett mer aktivt sätt och fått 

välja att delta i studien, hade författarna exempelvis kunnat ge en närmare förklaring och mer 

information kring studien. Det e-postmeddelande som distribuerades till 

undersökningsdeltagarna (se appendix B), innehållande en internetlänk till enkäten, gjordes 

medvetet så kort som möjligt för att öka sannolikheten att deltagarna skulle ta sig tid att läsa 

meddelandet och besvara enkäten. Det går dock inte att utesluta att denna information tedde 

sig något knapphändig i vissa undersökningsdeltagares ögon. 

 Man kan inte heller utesluta att ett visst urvalsbias föreligger i sammanhanget rörande 

just stress. Det ligger nära till hands att anta att en person som upplever sig ha mycket att 

göra är mindre benägen att avsätta tid för att besvara en e-postenkät. I det här fallet kan det 

möjligtvis innebära att de egenföretagare som upplever störst mängd stress har valt att inte 

svara. Detta skulle i så fall innebära en risk för underskattning i de olika utfallsmåtten i den 

aktuella studien. 

Som nämnts tidigare kunde ingen garanti kunde lämnas från SCB att de e-

postadresser som köptes faktiskt tillhörde nu aktiva enskilda näringsidkare. Denna vetskap i 

kombination med vissa av de e-postsvar författarna erhöll efter utskicket av enkäten, vittnar 

om att det kan ha skett ett visst bortfall på grund av att enkäten skickats till personer som för 

närvarande inte bedriver någon verksamhet. Det faktum att e-postadresserna köptes från just 

Statistiska Centralbyrån kan även ha haft betydelse för vilket deltagarurval studien fick, i och 

med att uppgift om e-postadress var frivillig information att lämna till SCB. Därmed bör 

noteras att det kan ha uppstått ett bias, eftersom det skulle kunna föreligga någon skillnad 

mellan dem som väljer att lämna ut sin e-postadress och dem som inte gör det. Vad denna 

skillnad skulle bestå i går det dock inte att uttala sig om. 

Ytterligare en faktor som kan ha påverkat svarsfrekvensen var att det tydligt framgick 

i e-postmeddelandet att undersökningen var frivillig. Detta i kombination med den första 

faktorn, att undersökningsdeltagarna inte tillfrågats personligen om de ville delta i studien, 
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kan troligen förklara en del av bortfallet - undersökningsdeltagarna upplevde kanske helt 

enkelt inte tillräckligt mycket motivation eller intresse för att delta. Man kan fundera kring 

hur en eventuell belöning, exempelvis biobiljetter eller utlottning av presentkort, hade 

påverkat svarsfrekvensen. Författarna bedömde dock att det dels inte fanns ekonomiska 

möjligheter till detta och dels att en sådan belöning inte i sig skulle bidra tillräckligt mycket 

för att övertyga undersökningsdeltagarna att besvara enkäten.  

Ett visst bortfall på grund av olika tekniska orsaker, exempelvis att e-postadressen 

inte längre fanns registrerad, har nämnts tidigare och påverkar som sagt det maximala antalet 

möjliga svar. Detta var en risk författarna var medvetna om att de tog när de beställde e-

postadresserna från Statistiska Centralbyråns företagsregister. 

När enkäten stängdes, så att inga fler svar kunde tas emot, hade 430 deltagare besvarat 

enkäten. Det har tidigare beskrivits hur författarna beräknade slutgiltig samplestorlek och 

svarsfrekvens: uppskattningsvis var den faktiska samplestorleken någonstans mellan 942 och 

1042 möjliga deltagare, vilket ger en svarsfrekvens någonstans mellan 41 % och 46 %. Denna 

beräkning skulle kunna göras på flera andra sätt, beroende på vad man kan räkna som bortfall 

och inte. Ett visst tekniskt bortfall förelåg redan från början, då ett antal av adresserna inte 

kunde nås och några e-postmeddelanden därför inte kunde levereras. Av de e-

postmeddelanden som faktiskt levererades var det dock enligt Mailchimp ett stort antal som 

inte öppnades. Detta kan antingen bero på exempelvis ointresse eller tidsbrist, men kan också 

betyda att de aktuella e-postbrevlådorna existerar och kan ta emot e-post, men inte öppnas 

och kontrolleras av sina ägare. På grund av detta valde författarna att endast ta med de 

öppnade e-postmeddelandena i sin beräkning av svarsfrekvens och bortfall. För de e-

postmeddelanden som distribuerades från den ena författarens privata e-postadress fanns, 

som redan nämnts, ingen sådan statistik tillgänglig, varför beräkningen gjort med antingen 

samtliga (227) eller 56 % (127) av dessa mottagare. Denna uträkning är dock endast en 

approximation. En undersökningsdeltagare hörde exempelvis av sig till författarna och 

uppgav att hans e-postprogram flaggat e-postmeddelandet som en bluff, vilket riskerar att 

hända när man skickar samma e-postmeddelande till flera mottagare samtidigt. Detta kan 

alltså ha drabbat fler undersökningsdeltagare, som därmed avstått från att öppna e-

postmeddelandet av detta skäl. 

  

Mätmetoder 

Det fanns två olika syften med att ta med delar från SLOSH i enkäten. För det första ville 

författarna ha möjligheten att jämföra svaren från sitt i forskningssammanhang relativt 
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småskaliga sample med ett större, för att kontrollera att undersökningsdeltagarnas svar låg i 

linje med vad en betydligt större grupp andra egenföretagare angivit. Om så inte varit fallet 

hade man exempelvis kunnat misstänka någon form av urvalsbias. För det andra ville 

författarna jämföra svaren med vad personer i andra anställningsformer angivit, för att 

undersöka huruvida några skillnader förelåg. Då den aktuella undersökta gruppen snarare 

hade mer stress- och sömnbesvär jämfört med SLOSH talar det emot att de tillhör ett mindre 

stressat urval av egenföretagare. 

Eftersom författarna genomförde en fokusgrupp innan enkäten distribuerades till det 

egentliga samplet och bad de fyra personer som ingick i denna att fylla i och komma med 

kommentarer kring enkäten, menar författarna att de försökt försäkra sig om att frågorna 

skulle upplevas som tydliga och relevanta av undersökningsdeltagarna. Möjligen hade en 

ännu mer omfattande pilotstudie kunnat genomföras om tid och ekonomiska resurser hade 

funnits.  

Läsaren noterar säkerligen att enkäten innehöll demografiska frågor som sedermera 

inte kopplades till några hypoteser eller frågeställningar. Anledningen till att författarna ändå 

valde att ställa dessa frågor, var att enkätundersökningen distribuerades via e-post till ett 

randomiserat urval som inte själva visat något intresse för undersökningen. Detta betydde att 

författarna inte skulle kunna ställa några kompletterande följdfrågor utan endast uppfattade 

sig ha en chans att fråga om allt som skulle kunna bli relevant att undersöka. Tanken var 

alltså att det var bättre att ställa en del demografiska frågor för att åtminstone ha möjligheten 

att exempelvis undersöka könsskillnader, åldersskillnader och liknande. När datamaterialet 

väl var insamlat och bearbetningen påbörjats visade det sig emellertid inte finnas tidsmässigt 

utrymme att använda sig av samtliga dessa data, varför de endast redovisats kort i 

resultatdelen men därefter inte behandlats ytterligare. Dessa data kan dock ses som värdefull 

information i syfte att ge en bild av undersökningsdeltagarna som grupp. 

Reliabilitet. För de fyra frågor som hämtats från SLOSH, där det bedömdes som 

relevant att beräkna reliabilitet med hjälp av Cronbach’s alpha, uppmättes i samtliga fall 

värden som får betraktas som acceptabla. Som lägst uppmättes α=0,75, för frågan kring 

responsutfallsförväntan enligt CATS-modellen, och som högst α=0,90 för frågan kring 

upplevd stress. Här kan noteras att författarna på frågorna om subjektiva hälsobesvär och 

upplevd stress inte använde alla item från SLOSH utan endast ett urval, vilket möjligen kan 

ha bidragit till de höga värdena. På skalan om sömnbesvär användes dock samtliga item från 

SLOSH och Cronbach’s alpha blev ändå α=0,86, vilket tyder på att dessa fyra skalor har en 

hög intern reliabilitet oavsett vilka eller hur många item som valts ut. 
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Procedur 

Då forskningsområdet bedömdes som relativt outforskat, med mycket få böcker och 

vetenskapliga artiklar som beskriver CATS och enskilda näringsidkares upplevelser av stress, 

uppfattades en större, mer explorativ enkätundersökning med fler undersökningsdeltagare 

som passande framför exempelvis djupintervjuer. En e-postbaserad undersökning ansågs 

även ha fördelar jämfört med en enkät utskickad i pappersform via post, då en sådan skulle 

kräva en större arbetsinsats från deltagarnas sida eftersom de bland annat skulle bli tvungna 

att via post skicka tillbaka den besvarade enkäten. Att skicka enkäter med post hade även 

inneburit en alltför hög kostnad, varför författarna inte betraktade detta som ett möjligt 

alternativ utifrån sina förutsättningar. 

Enkätundersökningar via e-post innebär såväl för- som nackdelar. Fördelarna är att 

det är ett enkelt och billigt sätt att distribuera enkäter till ett stort antal deltagare. Det är också 

enklare för undersökningsdeltagarna att besvara enkäten, då de kan göra detta direkt på 

datorn istället för att fylla i enkäten på papper och skicka tillbaka sitt svar med vanlig post. 

En nackdel är att man inte kan vara säker på att rätt person faktiskt fyllt i enkäten; detta gäller 

dock även för pappersenkäter som inte fylls i med någon undersökningsledare närvarande. I 

just detta fall bedömde författarna risken som mycket liten att någon obehörig skulle ta sig 

tiden att fylla i en enkät som inte berörde dem själva.  

 Värt att påpeka är att det inte går att utesluta att några enstaka undersökningsdeltagare 

fyllde i enkäten ytterligare en gång när de fick påminnelsen. Av de e-postmeddelanden som 

mottogs framgick att flera deltagare missat det som stod angående att man kunde bortse från 

påminnelsen om man redan besvarat enkäten. Detta går av anonymitetsskäl inte att 

kontrollera, såvida undersökningsdeltagarna i fråga inte angivit sin e-postadress i enkäten 

båda gångerna, men författarna bedömer risken som förhållandevis liten och dess påverkan 

på resultatet som marginell.  

 Vidare kan sägas att ytterligare ett problem med att välja att distribuera en enkät via 

e-post är att det uppstår en osäkerhet kring hur frågorna uppfattas av deltagarna, vilket torde 

påverka hur dessa sedan svarar. Av de frivilliga kommentarer som lämnades kunde en 

tendens anas att flera av deltagarna uppfattade vissa frågor som vridna åt det negativa hållet 

eller till och med märkliga. Hur detta påverkat de svar som lämnats går givetvis inte att veta 

men även dessa faktorer bör vägas in i sammanhanget. Hade enkäten distribuerats “öga mot 

öga” hade detta problem kunnat avhjälpas genom att deltagarna hade haft möjlighet att ställa 

frågor till författarna. I den aktuella situationen kan dock dessa frivilliga kommentarer vara så 

nära det går att komma någon sorts indikation om hur frågorna uppfattades. 
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Något som är värt att notera är den tidpunkt som valdes för genomförandet av 

undersökningen. Sannolikt varierar arbetsbördan och omsättningen för egenföretagare över 

året, så det faktum att enkäten distribuerades under just den tidpunkt den gjorde (i februari 

2012) kan ha haft betydelse för hur den besvarades. För att veta detta med säkerhet hade en 

longitudinell studie behövt genomföras där exempelvis kortare enkäter distribuerats 

månadsvis och där även mer praktiska uppgifter såsom aktuell arbetsbörda hade efterfrågats.  

 Statistiska beräkningar. För att jämföra Egenföretagarna med deltagarna i SLOSH (se 

tabell 6 ovan), kodades datan från SLOSH om av författarna för att bättre kunna jämföras 

med den aktuella studien. Det bör dock noteras att för skalan sömn är denna omräkning något 

vansklig, eftersom den aktuella studien på grund av en teknisk begränsning hade färre 

svarsalternativ än i SLOSH. Man bör därför uttala sig kring eventuella skillnader i dessa 

medelvärden med viss försiktighet.  

 

Slutsats 

Sammanfattningsvis tycks det som om god copingförmåga, det vill säga positiv 

responsutfallsförväntan, gå att koppla till en låg upplevelse av såväl stress som sömnbesvär 

och subjektiva hälsobesvär. Copingförmåga verkar även hänga samman med 

bemästringsförväntan och oro gällande de vanligaste utmaningarna som ingår i att driva ett 

eget företag, liksom kring syn på företagets framtid. Vidare tycks både ett högre antal 

arbetade timmar inom företaget och en pessimistisk syn på företagets framtid gå att koppla 

till ökad stress, fler sömnbesvär och fler subjektiva hälsobesvär. 

 Jämfört med såväl andra egenföretagare som personer i andra anställningsformer, 

verkar deltagarna i den aktuella studien lida av färre subjektiva hälsobesvär, något högre 

stress och något fler sömnbesvär, men också ha en något högre copingförmåga. Möjligen kan 

detta hänga samman med det faktum att den aktuella studien endast vände sig till relativt 

nystartade företag; kanske har de ännu inte hunnit drabbas lika mycket av långvarig stress 

jämfört med personer som haft företag under en längre tid.   

Den viktigaste slutsatsen som dras av den aktuella studien är att copingförmåga tycks vara en 

central del i den individuella stressupplevelsen och kan vara en viktig kugge i arbete med att 

hantera stress och stressrelaterade hälsobesvär. 

 

Förslag till fortsatt forskning 

Som konstaterats tidigare i uppsatsen är det aktuella ämnet relativt obeforskat och det 

förefaller finnas många frågor som återstår att besvaras och undersökas vidare. Med tanke på 
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de både tidsmässiga och resursmässiga begränsningar som fanns för uppsatsen kan det 

konstateras att den undersökning som genomförts endast relativt ytligt undersökt de aktuella 

fenomenen. Författarnas uppfattning är att det finns gott om utrymme att titta närmare på så 

gott som alla aspekter som här behandlats rörande egenföretagare, samt att se om de samband 

som återfunnits står sig om studien skulle replikeras. 

 Något som sannolikt skulle kunna ge än mer tillförlitliga resultat är en longitudinell 

studie. Det skulle då exempelvis gå att undersöka huruvida copingförmåga och även 

bemästringsförväntan tycks vara stabil över tid eller ej, samt se om den förändras i relation 

till exempelvis hur företaget faktiskt klarar sig. Att då även över tid titta på stressupplevelser, 

sömn och subjektiva hälsobesvär skulle ge en betydligt mer talande bild av hur samtliga dessa 

faktorer faktiskt samverkar och påverkar varandra sinsemellan. Som nämnts tidigare vore det 

även relevant att undersöka eventuella säsongsvariationer i arbetsbörda för egenföretagare 

och om sådana, om de förekommer, är relaterade till coping och övriga här undersökta 

utfallsmått. Därmed kan konstateras att det vore intressant att genomföra såväl långsiktiga, 

kanske över flera år, som mer kortsiktiga longitudinella studier.  

Ett tema som dök upp under de inledande diskussionerna mellan författarna och 

handledaren var hur relationer till den egna familjen påverkas av egenföretagarens ibland 

ganska osäkra tillvaro och hur familjekonstellationen samspelar med både egenföretagaren 

själv och hennes företag. Man kan exempelvis tänka sig att en person vars partner har ett fast 

jobb och en god ekonomi, upplever det som mindre riskfyllt att starta enskild 

näringsverksamhet jämfört med en person som är ensamstående förälder till ett eller flera 

barn och därmed ensam ansvarar för deras försörjning. Kanske känner sig egenföretagare 

som lever i en hälsosam relation med en partner mindre stressade än sina ensamstående 

kollegor, eftersom de har något att anförtro sig till när arbetsdagen är slut. Givetvis kan dock 

även det omvända gälla, att partnern eller familjen bara bygger på stressen ytterligare och gör 

egenföretagare som har familj mer stressade än sina ensamstående gelikar. Säkerligen finns 

det många olika aspekter av samspelet mellan familj och företag att undersöka närmare. 

Ett annat tema som diskuterades under arbetet med denna uppsats var den ensamhet som 

riskerar att drabba enskilda näringsidkare, särskilt om man huvudsakligen arbetar hemifrån 

och därmed inte har några kollegor att bolla idéer med, ställa frågor till eller bara umgås med 

vid fikarasten. Idag blir det allt vanligare med kontorshotell av olika storlek, där små företag 

med en eller ett par anställda kan samlas och dela med sig av erfarenheter, tips och stöd. Att 

undersöka hur enskilda näringsidkare hanterar ensamheten i att vara sitt eget företag skulle 

kunna utgöra grunden för fortsatt forskning kring egenföretagares arbetsvillkor. 
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Framtida forskning skulle även kunna lägga mer fokus på huruvida man har det egna 

företaget som huvudsaklig sysselsättning och inkomstkälla, eller har en fast anställning på 

deltid vid sidan om som säkrar exempelvis inkomst och sociala kontakter. De olika grupperna 

heltidsanställda, heltidsegenföretagare och personer som arbetar både som anställda och 

egenföretagare skulle då kunna studeras för att undersöka om några skillnader i exempelvis 

stress, coping och liknande utfallsmått föreligger dem emellan. 

 

Praktiska implikationer 

Resultaten av denna studie har visat på att det finns samband mellan individers 

copingförmåga och deras mående. För en blivande eller nybliven egenföretagare skulle detta 

kunna betyda att det finns anledning att kartlägga vilken generell responsutfallsförväntan man 

själv har, vilka aspekter av egenföretagandet man känner oro inför och vilka man istället är 

säker på att själv kunna klara av. En negativ responsutfallsförväntan skulle möjligen kunna 

åtgärdas med hjälp av kognitiv beteendeterapi, där man tillsammans med en terapeut 

utforskar vilka förväntningar och rädslor man har inför att klara av uppgiften som 

egenföretagare och sedan utmanar eller ifrågasätter dessa förväntningar. Genom att kartlägga 

sin egen förmåga att hantera olika aspekter av egenföretagandet, skulle individen vidare 

kunna se till att söka adekvat hjälp i god tid inför starten av företaget. Det kan exempelvis 

handla om att skaffa sig en revisor som tar hand om ekonomin eller att gå en kurs i hur man 

marknadsför sina tjänster och når ut till potentiella kunder. Ju fler aspekter man får under 

kontroll, desto mindre oro skulle man enligt denna logik behöva känna inför att starta eget.  

 Givetvis går det att tänka sig även det omvända, att det är viktigt för egenföretagare 

som börjar uppleva stress, sömnstörningar eller smärta åtgärdar detta för att undvika att 

hamna i en spiral av straining där man blir allt mindre säker på att man klarar av att lösa sina 

problem och ro företaget i hamn. Sammanfattningsvis kan sägas att det, i vilken ände man än 

börjar och av vilken anledning det än är aktuellt, tycks som om hjälp till god coping, så som 

den definieras inom CATS, är ett effektivt sätt att arbeta med och avhjälpa stress och dess 

följdproblem. 

 

Tack 

Författarna riktar ett stort tack till alla de egenföretagare som deltagit i studien på olika sätt. 

De vill även tacka sin handledare Björn Karlson på institutionen för psykologi vid Lunds 

Universitet. Slutligen vill de tacka sina familjer och vänner för deras stöd under arbetet med 

uppsatsen.   
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Appendix A 

Nedan presenteras enkäten i sin helhet, så som den lades fram för undersökningsdeltagarna. 

Texten har dock formaterats om för att anpassas till uppsatsens utformning i övrigt gällande 

färg och layout. Vågräta linjer har på vissa ställen använts för att indikera början på en ny 

sida i enkäten. 

 

Att vara egenföretagare 

Denna enkät är en del av en masteruppsats i psykologi vid Lunds Universitet.  

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i. Svaren är helt anonyma. 

Om du vill läsa den färdiga masteruppsatsen när den är klar, kommer du att kunna uppge din 

e-postadress i slutet av formuläret.  

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

För att komma till nästa sida i formuläret, klicka på "Continue". 

* Frågor med stjärna är obligatoriska. 

 

1. Kön* 

o Kvinna 

o Man 

o Föredrar att inte svara 

 

2. Ålder* 

o <20 år 

o 20-30 år 

o 30-40 år 

o 40-50 år 

o 50-60 år 

o 60-70 år 

o >70 år 

 

3. Vilket är ditt civilstånd?* 

o Ensamstående 

o Gift/sambo 

o Annat 

o Föredrar att inte svara 

 

4. Har du några hemmaboende barn som är yngre än 3 år?* 

o Jag har inga barn/inga hemmaboende barn 

o Ett eller flera av mina hemmaboende barn är yngre än 3 år 

o Mitt/alla mina hemmaboende barn är äldre än 3 år 

 



ii 
 

 

5. Hur många anställda har du i ditt företag?* 

o Har inga anställda 

o 1 anställd 

o 2 anställda 

o Fler än 2 anställda 

 

6. Vilken typ av verksamhet bedriver du huvudsakligen i ditt företag?* 

 
 

Arbete och hälsa – sida 2 av 5 

 

7. Hur många timmar per dag arbetar du i genomsnitt på vardagar?* 

o <6 timmar 

o 6-8 timmar 

o 8-10 timmar 

o 10-12 timmar 

o 12-14 timmar 

o >14 timmar 

 

8. Hur många timmar per dag arbetar du i genomsnitt på lör- och söndagar?* 

o <6 timmar 

o 6-8 timmar 

o 8-10 timmar 

o 10-12 timmar 

o 12-14 timmar 

o >14 timmar 

o Arbetar sällan/aldrig på helgerna 

 

9. Har du haft känning av följande besvär under de senaste tre månaderna?* 

 Sällan/aldrig Ibland/några 

ggr per 

månad 

Ofta/1 

till 2 

ggr 

per 

vecka 

För det 

mesta/3 

till 4 

ggr per 

vecka 

Alltid/5 

ggr 

eller 

mer per 

vecka 

Svårigheter att somna ○ ○ ○ ○ ○ 

Svårigheter att vakna ○ ○ ○ ○ ○ 

Upprepade uppvaknanden med 

svårigheter att somna om 

○ ○ ○ ○ ○ 

Ej utsövd vid uppvaknandet ○ ○ ○ ○ ○ 

För tidigt (slutligt) uppvaknande ○ ○ ○ ○ ○ 

Störd/orolig sömn ○ ○ ○ ○ ○ 

Trött i huvudet ○ ○ ○ ○ ○ 

Kortare sömn än 6 timmar ○ ○ ○ ○ ○ 
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10. Har du under de senaste tre månaderna…?* 

 Inte alls/sällan 

de 3 sista 

månaderna 

Ett par dagar 

per månad (1 

dag av 10) 

En dag per 

vecka (1 

dag av 5) 

Ett par dagar 

per vecka (1 

dag av 2) 

Varje 

dag 

…haft ont i övre 

delen av ryggen 

eller nacken? 

○ ○ ○ ○ ○ 

…haft ont i nedre 

delen av ryggen? 

○ ○ ○ ○ ○ 

…haft ont i axlar 

eller armar? 

○ ○ ○ ○ ○ 

…varit trött och 

håglös? 

○ ○ ○ ○ ○ 

…haft huvudvärk? ○ ○ ○ ○ ○ 

 

Eventuella kommentarer (frivilligt):  

 

Arbete och hälsa – sidan 3 av 5 

 

11. Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig generellt?* 

Läs varje påstående och välj det svarsalternativet som kommer närmast hur du känt dig 

under de senaste tre månaderna 

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ibland 

Stämmer 

ganska 

ofta 

Stämmer 

nästan 

jämt 

Jag har dagar då jag känner mig uppvarvad hela 

tiden 

○ ○ ○ ○ 

Jag har dagar då jag känner mig mycket pressad, 

på gränsen av vad jag klarar av 

○ ○ ○ ○ 

Jag har svårt att slappna av på fritiden ○ ○ ○ ○ 

Jag har ofta oroande tankar ○ ○ ○ ○ 

Jag är ofta rastlös ○ ○ ○ ○ 

Jag har dagar då jag hela tiden känner mig 

stressad 

○ ○ ○ ○ 

Jag känner mig inte utvilad när jag tagit det 

lugnt ett par dagar 

○ ○ ○ ○ 
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12. Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig generellt?* 

Läs varje påstående och sätt ett tydligt kryss i rutan för det svarsalternativet som kommer 

närmast hur du har känt dig under de närmaste tre månaderna 

 Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ibland 

Stämmer 

ganska ofta 

Stämmer 

nästan jämt 

De allra flesta svåra situationer klarar 

jag att lösa med bra resultat 

○ ○ ○ ○ 

De viktigaste sakerna i mitt liv har 

jag egentligen ingen kontroll över 

○ ○ ○ ○ 

Jag skulle önska att jag kunde 

förändra livet men det går inte 

○ ○ ○ ○ 

Alla mina försök att förändra min 

livssituation är meningslösa 

○ ○ ○ ○ 

Det är bäst att jag inte försöker lösa 

mina egna problem, så att jag inte 

förstör för mig själv och andra 

○ ○ ○ ○ 

Det är bättre att andra försöker lösa 

problemen än att jag själv rör till det 

och gör det värre 

○ ○ ○ ○ 

Jag skulle nog haft det bättre om jag 

inte hade ansträngt mig så mycket 

med att lösa mina problem 

○ ○ ○ ○ 

Alla mina försök att göra saker och 

ting bättre har egentligen bara 

försämrat situationen 

○ ○ ○ ○ 

 

Eventuella kommentarer (frivilligt):  

 

Olika aspekter av egenföretagande – sidan 4 av 5 

 

13. Hur har du valt att sköta följade aspekter av att vara egenföretagare?* 

 Sköter 

allt själv 

Sköter detta 

delvis själv 

Någon annan 

sköter detta helt 

åt mig 

Denna aspekt är inte 

aktuell i min 

verksamhet 

Ekonomisk redovisning ○ ○ ○ ○ 

Marknadsföring ○ ○ ○ ○ 

Hitta och kontakta 

kunder 

○ ○ ○ ○ 

Budgetering och 

ekonomisk planering 

○ ○ ○ ○ 

Utveckling av nya 

produkter/tjänster 

○ ○ ○ ○ 
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14. Hur säker känner du dig på att du själv klarar av att hantera följande aspekter av 

att vara egenföretagare?* 

Gäller främst de aspekter som du sköter helt eller delvis själv. 

 Väldigt 

osäker 

Ganska 

osäker 

Ganska 

säker 

Väldigt 

säker 

Någon annan 

sköter 

detta/ej 

aktuellt 

Ekonomisk redovisning ○ ○ ○ ○ ○ 

Marknadsföring ○ ○ ○ ○ ○ 

Hitta och kontakta kunder ○ ○ ○ ○ ○ 

Budgetering och ekonomisk planering ○ ○ ○ ○ ○ 

Utveckling av nya produkter/tjänster ○ ○ ○ ○ ○ 

Oförutsedda yttre omständigheter ○ ○ ○ ○ ○ 

En tids sjukdom/sjukskrivning ○ ○ ○ ○ ○ 

 

15. Hur oroad är du över följande aspekter av att vara egenföretagare?* 

Gäller samtliga aspekter, oavsett om du sköter dem själv eller ej.  

 Väldigt 

oroad 

Ganska 

oroad 

Inte särskilt 

oroad 

Inte alls 

oroad 

Ekonomisk redovisning ○ ○ ○ ○ 

Marknadsföring ○ ○ ○ ○ 

Hitta och kontakta kunder ○ ○ ○ ○ 

Budgetering och ekonomisk 

planering 

○ ○ ○ ○ 

Utveckling av nya 

produkter/tjänster 

○ ○ ○ ○ 

Oförutsedda yttre omständigheter ○ ○ ○ ○ 

En tids sjukdom/sjukskrivning ○ ○ ○ ○ 

 

16. Hur säker känner du dig på att ditt företag kommer att finnas kvar inom två år?* 

 1 2 3 4 5 6 7  

Väldigt osäker ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Väldigt säker 

 

17. Hur oroad är du generellt över ditt företags överlevnad och framtid inom de 

närmsta två åren?* 

 1 2 3 4 5 6 7  

Väldigt oroad ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ Inte alls oroad 

 

Eventuella kommentarer (frivilligt):  
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Övrigt – sida 5 av 5 

 

Om du vill läsa uppsatsen när den är färdig, vänligen ange din emailadress (frivilligt):  

 
 

Övriga kommentarer (frivilligt): 
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Appendix B 

Nedanstående text skickades via e-post till samtliga undersökningsdeltagare. Texten har här 

formaterats om för att anpassas till uppsatsens utformning i övrigt. I den version som 

skickades ut via webbverktyget Mailchimp ingick Lunds Universitets grafiska profil, 

inklusive dess logotype i färg. 

 

“Detta är en enkätundersökning från Lunds Universitet. Undersökningen är en del av en 

masteruppsats i psykologi. Ditt deltagande är frivilligt och helt anonymt. 

 

Bästa egenföretagare, 

 

Vi är två studenter på psykologprogrammet vid Lunds Universitet som nu skriver en 

masteruppsats i psykologi. Vi har fått din e-postadress från Statistiska Centralbyråns 

företagsregister. 

 

Vår uppsats handlar om de utmaningar som du och andra egenföretagare i Sverige ställs inför 

i er verksamhet. Resultaten kommer att sammanställas och du som fyller i enkäten kommer 

att erbjudas att ta del av den färdiga uppsatsen. Vi tror att resultaten kan ge en bättre 

förståelse för hur det är att vara egenföretagare idag. 

 

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i och dina svar är helt anonyma. Deltagandet är givetvis 

helt frivilligt. 

 

Du hittar enkäten här:   

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlKWXJLcVBId3lIWkRaY1pTY

2x6TkE6MQ 

 

(För att komma till enkäten, kopiera adressen och klistra in den i adressfältet på din 

webbläsare.) 

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post enligt nedan. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 

Lina Bodestad (psy07lb1@student.lu.se) 

Ingrid Persson (kurs07ip1@student.lu.se) 

Psykologkandidater, Lunds Universitet 

 

Lunds Universitet - Institutionen för Psykologi - Februari 2012” 
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Appendix C 

Nedanstående text skickades via e-post till samtliga undersökningsdeltagare två veckor efter 

det första utskicket av enkäten. Texten har här formaterats om för att anpassas till uppsatsens 

utformning i övrigt. I den version som skickades ut via webbverktyget Mailchimp ingick 

Lunds Universitets grafiska profil, inklusive dess logotype i färg. 

 

“Detta är en påminnelse om en enkätundersökning från Lunds Universitet. Undersökningen 

är en del av en masteruppsats i psykologi. Ditt deltagande är frivilligt och helt anonymt. 

 

Påminnelse: Enkätundersökning kring egenföretagande 

 

Bästa egenföretagare, 

 

För två veckor sedan fick du ett e-postmeddelande angående en enkätundersökning kring 

egenföretagande från Lunds Universitet. Om du redan har besvarat enkäten, tackar vi dig och 

ber dig att bortse från detta e-postmeddelande. 

 

Vi är två studenter på psykologprogrammet vid Lunds Universitet som nu skriver en 

masteruppsats i psykologi. Vi har fått din e-postadress från Statistiska Centralbyråns 

företagsregister. 

 

Vår uppsats handlar om de utmaningar som du och andra egenföretagare i Sverige ställs inför 

i er verksamhet. Resultaten kommer att sammanställas och du som fyller i enkäten kommer 

att erbjudas att ta del av den färdiga uppsatsen. Vi tror att resultaten kan ge en bättre 

förståelse för hur det är att vara egenföretagare idag. 

 

Enkäten tar ca 10 minuter att fylla i och dina svar är helt anonyma. Deltagandet är givetvis 

helt frivilligt.  

Du som inte fyllt i enkäten tidigare har nu ytterligare en vecka på dig att göra detta. Enkäten 

kommer att kunna besvaras till och med 2012-02-29. 

Du hittar enkäten här: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dDlKWXJLcVBId3lIWkRaY1pTY

2x6TkE6MQ 

 

(För att komma till enkäten, kopiera adressen ovan och klistra in den i adressfältet i din 

webbläsare.) 

 

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via e-post enligt nedan. 

 

Tack på förhand för din medverkan! 

 

Vänliga hälsningar 
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Lina Bodestad (psy07lb1@student.lu.se) 

Ingrid Persson (kurs07ip1@student.lu.se) 

Psykologkandidater, Lunds Universitet 

 

Lunds Universitet - Institutionen för Psykologi - Februari 2012” 
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Appendix D 

Nedan redovisas svaren på samtliga flervalsfrågor i enkäten. Antal svar och procentandelar 

av de totala svaren, samt i förekommande fall medelvärden och standardavvikelser, 

redovisas. Textbaserade svar, exempelvis de frivilliga kommentarerna, redovisas av 

anonymitetsskäl inte här. Av utrymmesskäl har svarsalternativen på vissa frågor här kortats 

ner något, t ex från ”Ofta/1 till 2 ggr per vecka” till bara ”Ofta”. I appendix A finns dock hela 

enkäten såsom den distribuerades till undersökningsdeltagarna. 

 

1. Kön  

 n % 

Kvinna 169  39 % 

Man 258  60 % 

Föredrar att inte svara 3   1 % 

 

2. Ålder  

 n % 

<20 år 0  0 % 

20-30 år 66 15 % 

30-40 år 121 28 % 

40-50 år 100 23 % 

50-60 år 60 14 % 

60-70 år 78 18 % 

>70 år 5 1 % 

 

3. Vilket är ditt civilstånd?  

 n % 

Ensamstående 79 18 % 

Gift/sambo 330 77 % 

Annat 19 4 % 

Föredrar att inte svara 2 0 % 

 

4. Har du några hemmaboende barn som är yngre än 3 år?  

 n % 

Jag har inga barn/inga hemmaboende barn  51 12 % 

Ett eller flera av mina hemmaboende barn är yngre än 3 år 249 58 % 

Mitt/alla mina hemmaboende barn är äldre än 3 år 130 30 % 
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5. Hur många anställda har du i ditt företag?  

 n % 

Har inga anställda 390 91 % 

1 anställd 26 6 % 

2 anställda 8 2 % 

Fler än 2 anställda  6 1 % 

 

7. Hur många timmar per dag arbetar du i genomsnitt på vardagar? 

 n % 

<6 timmar 154 36 % 

6-8 timmar 101 23 % 

8-10 timmar 120 28 % 

10-12 timma 43 10 % 

12-14 timmar 5 1 % 

>14 timmar 7 2 % 

 

8. Hur många timmar per dag arbetar du i genomsnitt på lör- och söndagar?  

 n % 

<6 timmar 227 53 % 

6-8 timmar 47 11 % 

8-10 timmar 10 2 % 

10-12 timmar 6 1 % 

12-14 timmar 4 1 % 

>14 timmar 3 1 % 

Arbetar sällan/aldrig på helgerna 133 31 % 

 

9. Har du haft känning av följande besvär under de senaste tre månaderna?  

   

Sällan/ 

aldrig Ibland Ofta 

För det 

mesta Alltid 

 M SD n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Svårigheter att somna 0,79 0,99 213 (50) 133 (31) 55 (13) 18 (4) 11 (3) 

Svårigheter att vakna 0,88 1,21 241 (56) 81 (19)  48 (11)  39 (9)  21 (5)  

Upprepade uppvaknanden 

med svårigheter att somna 

om 

0,72 1,00 236 (55)  120 (28)  47 (11)   12 (3)  15 (3)   

Ej utsövd vid 

uppvaknandet 

1,38 1,22 118 (27)  150 (35)   76 (18)   54 (13)   32 (7)   

För tidigt (slutligt) 

uppvaknande 

0,68 0,96 241 (56)   123 (29)   40 (9)   15 (3)   11 (3)   

Störd/orolig sömn 0,89 1,03 192 (45)   145 (34)   49 (11)   36 (8)   8 (2)   

Trött i huvudet 1,27 1,12 126 (29)   149 (35)   84 (20)   57 (13)   14 (3)   

Kortare sömn än 6 timmar 1,30 1,18 126 (29)   151 (35)   79 (18)   47 (11)   27 (6)   
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10. Har du under de senaste tre månaderna…?  

   

Inte 

alls/sällan 

Ett par 

dagar/m  

En 

dag/v  

Ett par 

dagar/v 

Varje 

dag 

 M SD n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

…haft ont i övre delen av 

ryggen eller nacken? 

2,12 1,36 205 (48)   98 (23)   36 (8)   52 (12)   39 (9)   

…haft ont i nedre delen av 

ryggen? 

1,97 1,24 213 (50)   111 (26)   42 (10)   34 (8)   30 (7)   

…haft ont i axlar eller 

armar? 

1,97 1,27 223 (52)   96 (22)   42 (10)   39 (9)   30 (7)   

…varit trött och håglös? 2,10 1,14 172 (40)   122 (28)   71 (17)   53 (12)   12 (3)   

…haft huvudvärk? 1,84 1,02 202 (47)   142 (33)   49 (11)   26 (6)   11 (3)   

 

11. Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig generellt?  

   

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ibland  

Stämmer 

ganska 

ofta 

Stämmer 

nästan 

jämt 

 M SD n (%) n (%) n (%) n (%) 

Jag har dagar då jag känner mig 

uppvarvad hela tiden 

1,99 0,76 104 (24)   248 (58)   57 (13)   21 (5)   

Jag har dagar då jag känner mig 

mycket pressad, på gränsen av 

vad jag klarar av 

1,77 0,78 180 (42)   181 (42)   57 (13)   12 (3)   

Jag har svårt att slappna av på 

fritiden 

1,93 0,96 176 (41)   143 (33)   74 (17)   37 (9)   

Jag har ofta oroande tankar 1,91 0,87 162 (38)   168 (39)   77 (18)   23 (5)   

Jag är ofta rastlös 

 

1,94 0,91 162 (38)   157 (37)   84 (20)   27 (6)   

Jag har dagar då jag hela tiden 

känner mig stressad 

1,94 0,84 144 (33)   191 (44)   73 (17)   22 (5)   

Jag känner mig inte utvilad när 

jag tagit det lugnt ett par dagar 

1,73 0,89 221 (51)   127 (30)   59 (14)   23 (5)   
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12. Hur väl stämmer nedanstående påståenden in på dig generellt?
1
  

 M SD 

Stämmer 

inte alls 

Stämmer 

ibland 

Stämmer 

ganska 

ofta 

Stämmer 

nästan 

jämt 

 M SD n (%) n (%) n (%) n (%) 

De allra flesta svåra situationer 

klarar jag att lösa med bra 

resultat 

2,43 0,68 7 (2)   26 (6)   173 (40)   224 (52)   

De viktigaste sakerna i mitt liv 

har jag egentligen ingen 

kontroll över 

2,43 0,77 243 (57)   145 (34)   26 (6)   16 (4)   

Jag skulle önska att jag kunde 

förändra livet men det går inte 

2,39 0,80 237 (55)   140 (33)   37 (9)   16 (4)   

Alla mina försök att förändra 

min livssituation är 

meningslösa 

2,74 0,60 347 (81)   61 (14)  15 (3)   7 (2)   

Det är bäst att jag inte försöker 

lösa mina egna problem, så att 

jag inte förstör för mig själv 

och andra 

2,85 0,48 383 (89)   37 (9)   4 (1)   6 (1)   

Det är bättre att andra försöker 

lösa problemen än att jag själv 

rör till det och gör det värre 

2,88 0,46 395 (92)   26 (6)   2 (0)   7 (2)   

Jag skulle nog haft det bättre 

om jag inte hade ansträngt mig 

så mycket med att lösa mina 

problem 

2,79 0,50 353 (82)   65 (15)   9 (2)   3 (1)   

Alla mina försök att göra saker 

och ting bättre har egentligen 

bara försämrat situationen 

2,89 0,41 395 (92)   27 (6)   4 (1)   4 (1)   

 

13. Hur har du valt att sköta följade aspekter av att vara egenföretagare? 

 

Sköter helt 

själv 

Sköter 

delvis själv 

Någon annan 

sköter helt 

Denna aspekt är 

inte aktuell  

 n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ekonomisk redovisning 

 

208 (48)   129 (30)   90 (21)   3 (1)   

Marknadsföring 

 

328 (76)   42 (10)   6 (1)   54 (13)   

Hitta och kontakta kunder 342 (80)   51 (12)   9 (2)   28 (7)   

                                                
1
 För alla item på denna skala, utom det första, reverserades värdena vid beräkning i SPSS så att 0 blev 3, 1 blev 

2 och så vidare. För samtliga item gäller alltså, efter omkodning, att ett högre värde indikerar en större tilltro till 

den egna förmågan att lösa problem. 
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Budgetering och 

ekonomisk planering 

331 (77)   53 (12)   15 (3)   31 (7)   

Utveckling av nya 

produkter/tjänster 

300 (70)   40 (9)   7 (2)   83 (19)   

 

14. Hur säker känner du dig på att du själv klarar av att hantera följande aspekter av 

att vara egenföretagare? 

   

Väldigt 

osäker 

Ganska 

osäker 

Ganska 

säker 

Väldigt 

säker 

Ej 

aktuellt 

 M SD n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ekonomisk redovisning 2,43 1,25 31 (7)   99 (23)   160 (37)   84 (20)   56 (13)   

Marknadsföring 2,87 1,14 6 (1)   70 (16)   180 (42)   137 (32)   37 (9)   

Hitta och kontakta 

kunder 

2,92 1,16 9 (2)   58 (13)   174 (40)   152 (35)   37 (9)   

Budgetering och 

ekonomisk planering 

2,80 1,16 18 (4)   75 (17)   172 (40)   130 (30)   35 (8)   

Utveckling av nya 

produkter/tjänster 

2,76 1,47 5 (1)   20 (5)   150 (35)   173 (40)   82 (19)   

Oförutsedda yttre 

omständigheter 

2,83 0,95 14 (3)   81 (19)   222 (52)   94 (22)   19 (4)   

En tids 

sjukdom/sjukskrivning 

2,30 1,17 84 (20)   104 (24)   142 (33)   68 (16)   32 (7)   

 

15. Hur oroad är du över följande aspekter av att vara egenföretagare? 

   

Väldigt 

oroad 

Ganska 

oroad 

Inte 

särskilt 

oroad 

Inte alls 

oroad 

 M SD n (%) n (%) n (%) n (%) 

Ekonomisk redovisning 

 

1,94 0,81 17 (4)   77 (18)   199 (46)   137 (32)   

Marknadsföring 

 

1,66 0,69 6 (1)   36 (8)   195 (45)   193 (45)   

Hitta och kontakta kunder 1,86 0,81 10 (2)   84 (20)   173 (40)   163 (38)   

Budgetering och ekonomisk 

planering 

1,80 0,76 9 (2)   64 (15)   190 (44)   167 (39)   

Utveckling av nya 

produkter/tjänster 

1,56 0,63 3 (1)   22 (5)   187 (43)   218 (51)   

Oförutsedda yttre 

omständigheter 

2,03 0,77 16 (4)   87 (20)   221 (51)   106 (25)   

En tids 

sjukdom/sjukskrivning 

2,25 0,93 49 (11)   106 (25)   178 (41)   97 (23)   
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16. Hur säker känner du dig på att ditt företag kommer att finnas kvar inom två år?  

   1 2 3 4 5 6 7  

 M SD n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)  

Väldigt 

osäker 

5,31 1,76 23 (5)   17 (4)   26 (6)   59 

(14)   

65 

(15)   

94 

(22)   

146 

(34)   

Väldigt 

säker 

 

17. Hur oroad är du generellt över ditt företags överlevnad och framtid inom de 

närmsta två åren?  

   1 2 3 4 5 6 7  

 M SD n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%) n (%)  

Väldigt 

oroad 

5,50 1,74 18 (4)   21 (5)   24 (6)   45 (10)   54 (13)   92 (21)   176 

(41)   

Inte 

alls 

oroad 
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Appendix E 

Nedan jämförs svarsfrekvenser i procent mellan studiens deltagare och egenföretagare i 

SLOSH-studien samt SLOSH-studiens totala population. På grund av avrundningar blir den 

totala summan inte alltid 100 %. I den aktuella studien var N=430. I SLOSH-studien hade 

man en del ogiltiga data, varför antalet egenföretagare för de aktuella frågorna varierade 

mellan n=365 och n=755. För det totala samplet i SLOSH-studien varierade antalet deltagare 

för de aktuella frågorna mellan N=9408 och N=9647.  

I slutet av bilagan finns även en tabell med de medelvärden och standardavvikelser 

för helskalor som använts vid korrelationsanalys samt t-test. 

 

Tabell E1 

Andel av de olika grupperna som uppgett sig ofta ha sömnbesvär  

 

Aktuell grupp 

egenföretagare 

SLOSH 

egenföretagare 

SLOSH 

totalpopulation 

 Ofta Ofta Ofta 

Svårigheter att somna 20 % 16 % 16 % 

Svårigheter att vakna 25 % 12 % 13 % 

Upprepade uppvaknanden 

med svårigheter att somna om 

17 % 18 % 20 % 

Ej utsövd vid uppvaknandet 38 % 28 % 31 % 

För tidigt (slutligt) 

uppvaknande 

15 % 21 % 20 % 

Störd/orolig sömn 21 % 19 % 22 % 

Trött i huvudet 36 % 14 % 24 % 

Kortare sömn än 6 timmar 35 % 29 % 17 % 

Not. ”Ofta” representerar här de deltagare som svarat Ofta, För det mesta eller Alltid på 

frågan om sömbesvär. Övriga deltagare har svarat Sällan/aldrig (den aktuella studien), 

respektive Aldrig, Sällan eller Ibland (SLOSH).  
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Tabell E2 

Andel av de olika grupperna som uppgett sig ofta ha subjektiva hälsobesvär  

 

Aktuell grupp 

egenföretagare 

SLOSH 

egenföretagare 

SLOSH 

totalpopulation 

 Ofta Ofta  Ofta  

…haft ont i övre delen av ryggen 

eller nacken? 

29 % 33 % 34 % 

…haft ont i nedre delen av ryggen? 25 % 32 % 29 % 

…haft ont i axlar eller armar? 26 % 33 % 33 % 

…varit trött och håglös? 32 % 32 % 37 % 

…haft huvudvärk? 20 % 18 % 22 % 

Not. ”Ofta” betecknar dem som svarat En dag/vecka, Ett par dagar/vecka eller Varje dag på 

frågan om subjektiva hälsobesvär. Övriga har svarat Inte alls/sällan eller Ett par dagar/månad.  

 

Tabell E3 

Andel av de olika grupperna som uppgett sig ofta ha stressbesvär  

 

Aktuell grupp 

egenföretagare 

SLOSH 

egenföretagare 

SLOSH 

totalpopulation 

 Stämmer ofta Stämmer ofta Stämmer ofta 

Jag har dagar då jag känner mig 

uppvarvad hela tiden 

18 % 17 % 15 % 

Jag har dagar då jag känner mig mycket 

pressad, på gränsen av vad jag klarar av 

16 % 11 % 9 % 

Jag har svårt att slappna av på fritiden 26 % 17 % 13 % 

Jag har ofta oroande tankar 23 % 15 % 13 % 

Jag är ofta rastlös 26 % 15 % 13 % 

Jag har dagar då jag hela tiden känner 

mig stressad 

22 % 14 % 14 % 

Jag känner mig inte utvilad när jag tagit 

det lugnt ett par dagar 

19 % 17 % 16 % 

Not. ”Stämmer ofta” betecknar dem som svarat Stämmer ganska ofta eller Stämmer nästan 

jämt. Övriga deltagare har svarat Stämmer inte alls eller Stämmer ibland.  
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Tabell E4 

Andel av de olika grupperna som uppgett att påståenden om copingförmåga stämmer bra 

överens med deras självuppfattning 

 

Aktuellt 

sample 

SLOSH 

egenföretagare 

SLOSH 

totalpopulation 

 Stämmer  Stämmer  Stämmer  

De allra flesta svåra situationer klarar jag att 

lösa med bra resultat 

92 % 97 % 96 % 

De viktigaste sakerna i mitt liv har jag 

egentligen ingen kontroll över 

10 % 12 % 12 % 

Jag skulle önska att jag kunde förändra livet 

men det går inte 

13 % 22 % 24 % 

Alla mina försök att förändra min livssituation 

är meningslösa 

5 % 8 % 9 % 

Det är bäst att jag inte försöker lösa mina egna 

problem, så att jag inte förstör för mig själv och 

andra 

2 % - 7 % 

Det är bättre att andra försöker lösa problemen 

än att jag själv rör till det och gör det värre 

2 % 8 % 8 % 

Jag skulle nog haft det bättre om jag inte hade 

ansträngt mig så mycket med att lösa mina 

problem 

3 % 10 % 9 % 

Alla mina försök att göra saker och ting bättre 

har egentligen bara försämrat situationen 

2 % 7 % 7 % 

Not. ”Stämmer” betecknar här de undersökningsdeltagare som svarat Stämmer ganska ofta 

eller Stämmer nästan jämt. Övriga har svarat Stämmer ibland eller Stämmer inte alls. 
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Tabell E5 

Medelvärden och standardavvikelser på helskalor för aktuellt sample samt de två grupperna i 

SLOSH 

 

Aktuellt sample 

SLOSH 

egenföretagare 

SLOSH 

totalpopulation 

 M (SD) M (SD) M (SD) 

Timmar vardag 2,22 (1,16) - - 

Timmar helg 0,96 (0,98) - - 

Sömnbesvär 0,99 (0,77) 0,70 (0,19) 0,74 (0,19) 

Subjektiva hälsobesvär 2,00 (0,93) 3,89 (0,20) 3,84 (0,17) 

Stress 1,89 (0,69) 1,74 (0,10) 1,73 (0,09) 

Coping enligt CATS* 2,68 (0,37) - - 

Coping enligt CATS** 2,65 (0,22) 2,46 (0,17) 2,41 (0,19) 

Not. *Detta värde användes vid beräkningar av korrelationer. **Detta värde användes vid 

beräkning av t-test, där ett item (nr 5) ströks. 

 

 

 


