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Sammandrag: 

Avhandlingens syfte är att undersöka sambandet mellan entreprenörers passion och 

hur nöjda de är att jobba med företaget, dvs. deras arbetstillfredsställelse med 

företaget. I den teoretiska referensramen presenteras känslornas betydelse för 

entreprenörer med en betoning på känslan passion. Avhandlingen använder sig av 

Vallerands et al. (2003) dualistiska modell för passion enligt vilken det existerar två 

olika typer av passion, harmonisk och överdriven passion.  

I den empiriska undersökningen används data från den finländska PSED (Panel Study 

of Entrepreneurial Dynamics)-studien som genomförs som ett samarbete mellan 

Hanken och Aalto-universitet. Datamaterialet samlades in via en telefonenkät och en 

webbenkät. I undersökningens sampel ingick 116 respondenter. Som analysmetod 

användes en probit regression. 

Undersökningens resultat visar att de entreprenörer som känner harmonisk passion 

har en högre arbetstillfredsställelse än andra entreprenörer. Överdriven passion har 

enligt undersökningen inget samband till entreprenörers arbetstillfredsställelse. 

Resultaten visar även att en bra balans mellan jobb och fritid har ett positivt samband 

till högre arbetstillfredsställelse samt att entreprenörer som själv kommit upp med 

företagets affärsidé upplever en högre arbetstillfredsställelse än övriga entreprenörer. 
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1 INTRODUKTION 

Känslor överlag har visat sig vara väldigt centrala inom entreprenörskap. I och med att 

entreprenörer lägger ner mycket resurser, tid, pengar och energi på sina företag så kan 

företagande beskrivas som en resa fylld med känslor av olika slag. (Baron, 2008) Trots 

detta så har forskningen inom entreprenörskap inte i stor utsträckning undersökt 

känslornas inverkan på entreprenörer. Entreprenörskapsforskningen har fokuserat 

mycket på kognition, dvs. bearbetning av sinnesintryck (Neisser 1967), och hur 

kognitionen påverkar entreprenörer i olika stadium av företagandet (Foo 2009). Denna 

forskning har ökat förståelsen för entreprenörers beteende t.ex. hur entreprenörer 

värderar affärsidéer (Keh, Foo & Lim 2002; West 2007). Personers kognition och känslor 

är väldigt nära sammankopplade och tidigare forskning har visat att känslor påverkar 

kognitionen på flertal olika sätt (Baron, 2008). Således kan man tänka sig att genom att 

studera känslor kan man öka förståelsen för entreprenörers beteende. Speciellt vid 

startandet av företag existerar det mycket känslor och osäkerhet (Lichtenstein, Dooley & 

Lumpkin 2006) och följaktligen finns det därmed en orsak att undersöka hur känslor 

påverkar de entreprenörer som håller på att starta företag. Dessutom väljer många 

entreprenörer att starta företag för att kunna förverkliga sin passion och för att få arbeta 

med det de brinner för.   

Känslan passion har beskrivits som essensen av entreprenörskap (Cardon et al. 2005) 

och anses dessutom vara ett av de mest observerade fenomenen i den entreprenöriella 

processen (Smilor, 1997). Passion kan definieras på många sätt och Vallerand et al. 

(2003) definierar passion som ”en stark dragning mot en aktivitet som människor tycker 

om och finner viktig, och som de investerar tid och energi i” [egen översättning]. Inom 

entreprenörskap så har passionen beskrivits bl.a. som en om kärlek till företaget (Cardon 

et al. 2005).  

1.1 Problemområde  

Trots att passion är väldigt centralt inom företagande och att entreprenörer ofta anses 

känna passion gentemot sitt företag (Cardon, Zietsma, Saparito, Matherne & Davis, 

2005) så är tidigare forskning inom området haltande. Den forskning som genomförts 

är till största del teoretiskt betonad, där konceptet passion diskuteras utan att undersöka 

det empiriskt. Inom området för passion och entreprenörskap har endast ett fåtal 

empiriska undersökningar genomförts. Dessa undersökningar har studerat sambanden 
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mellan entreprenöriell passion och företagsresultat samt investeringsbeslut. (Murnieks, 

Mosakowski & Cardon 2014) Således existerar det många luckor inom området och det 

finns brister gällande begreppets definition samt forskning kring hur passionen påverkar 

entreprenörer (Cardon et al. 2009).  Dessutom saknas konsistens kring objektet för 

passion och den existerande forskningens resultat till viss mån motstridiga.  

Överlag så har tidigare studier fokuserat väldigt mycket på entreprenöriella passionens 

inverkan på företagsnivå eller för utomstående parter så som investerare. Däremot har 

passionens inverkan på individnivå, alltså hur passionen påverkar entreprenörerna och 

deras beteende studerats i väldigt liten utsträckning vilket betyder att detta område 

borde utforskas mer. (Murnieks & Mosakowski & Cardon 2014) Något som även talar för 

att studera entreprenöriell på en individnivå är att passion har visat sig ha en inverkan 

på personers beteende (Vallerand et al. 2007). 

Eftersom det saknas forskning kring hur entreprenöriell passion påverkar olika utfall på 

individnivå kommer denna avhandling att undersöka detta. Avhandlingen kommer att 

fokusera på hur entreprenöriell passion påverkar hur nöjda entreprenörerna är att jobba 

med sitt företag, dvs. hur hög arbetstillfredsställelse de har. Närmare bestämt kommer 

denna avhandling undersöka om passion inverkar på hur nöjda de aspirerande eller 

nyblivna entreprenörerna är att jobba med sitt företag. Denna avhandling bidrar på en 

generell nivå med att öka förståelsen för vilken roll känslor spelar för entreprenörer och 

mer specifikt till att öka förståelsen för hur entreprenöriell passion inverkar 

entreprenörer på individnivå genom att studera sambandet mellan entreprenöriell 

passion och entreprenörers arbetstillfredsställelse.  

Utöver detta så bidrar denna studie även med ny kunskap om entreprenörer som är i ett 

väldigt tidigt skede av företagandet. Denna målgrupp utesluts ofta ur undersökningar i 

och med att det är väldigt svårt att samla in information från dem. Till denna grupp hör 

de entreprenörer som inte har registrerat sitt företag trots att de arbetar med företaget, 

de är följaktligen i ett väldigt tidigt skede av företagandet. Denna studie inkluderar även 

denna grupp av entreprenörer och detta bidrar med att öka förståelsen för känslornas 

betydelse för entreprenörer i detta tidiga skede av företagandet.  

Denna avhandling kommer att använda data från den finländska PSED-studien. PSED 

står för Panel Study of Entrepreneurial Dynamics. PSED-studien är till sin uppbyggnad 

en longitudinell panelstudie där syftet är att studera aspirerande entreprenörers 

intentioner.  Den finländska PSED-studien genomförs som bäst som ett samarbete 
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mellan Hanken och Aalto-universitet, datainsamlingen startade under år 2015 och 

kommer att fortlöpa under ett flertal år.   

1.2 Syfte 

Syftet med denna avhandling är att undersöka sambandet mellan entreprenörers passion 

och deras arbetstillfredsställelse med företaget. Avhandlingen kommer att utgå från 

Vallerand et al. (2003) tvåsidiga modell för passion och kommer därför att undersöka 

hur de två typerna av passion, harmonisk och överdriven, påverkar entreprenörernas 

arbetstillfredsställelse.  

Således ser avhandlingens forskningsfråga ut på följande vis:  

Ett hurdant samband finns det mellan entreprenörernas passion, både harmonisk och 

överdriven och hur nöjda de är att jobba med företaget, dvs. deras nivå av 

arbetstillfredsställelse med företaget  

1.3 Avgränsningar 

Denna studie är avgränsad till att endast undersöka företagare som håller på att starta 

företag eller som nyligen har startat företag, således är etablerade företagare inte en del 

av samplet. 

Denna avhandling undersöker endast känslan passion, och inga andra känslor som kan 

tänkas inverka på entreprenörernas arbetstillfredsställelse.  

Dessutom så undersöker avhandlingen enbart arbetstillfredsställelsen som 

entreprenörer känner för sitt företag och tar inte i beaktande arbetstillfredsställelse för 

andra jobb eller aktiviteter.  

1.4 Definitioner 

Känsla kan definieras som ”det generella fenomenet gällande subjektiva känslor” 

(Barsade 2002:646). 

Passion kan definieras som ”en stark dragning mot en aktivitet som människor tycker 

om och finner viktig” (Vallerand et. al 2003: 757). 
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Harmonisk passion (eng. harmonius passion) härstammar från aktiviteter som 

personer tycker om och som de själv valt att engagera sig i, det vill säga individen styr 

alltså aktiviteten.  (Vallerand et.al 2003)  

Överdriven passion (eng. obsessive passion) härstammar från aktiviteter som 

personer tycker om men som de känner ett okontrollerat tvång att engagera sig i, det vill 

säga aktiviteten kan styra individen. (Vallerand et. al 2003) 

Arbetstillfredsställelse (eng. work satisfaction) kan beskrivas som ett positivt 

känsloläge som härstammar från positiva upplevelser på arbetsplatsen (Locke 1976). 

1.5 Arbetets uppbyggnad 

Avhandlingen är indelad i fem kapitel. Arbetet börjar med en introduktion av 

avhandlingens ämne, där problembakgrund, avhandlingens syfte (1.1), avgränsningar 

(1.2) och centrala definitioner beskrivs (1.3). I det andra kapitlet, den teoretiska 

referensramen, presenteras central teori och tidigare forskning gällande känslor och 

passion inom entreprenörskap. Kapitel två börjar med att introducera psykologiska 

egenskaper hos entreprenörer (2.1), varefter känslor (2.2), känslor inom 

entreprenörskap (2.3) och sambandet mellan känslor och kognition (2.4) redogörs för. I 

kapitel 2.5 presenteras känslornas betydelse i den entreprenöriella processen. Kapitel 

2.6 börjar med att beskriva känslan passion i allmänhet. Därefter presenteras tidigare 

undersökningar om passion och entreprenörskap (2.6.1) och passion gentemot 

aktiviteter (2.6.2), där även den dualistiska modellen för passion (2.6.2.1) och sambandet 

mellan passion och arbetstillfredsställelse (2.6.2.2) beskrivs.  

I kapitel tre beskrivs den valda metoden för avhandlingens undersökning. Kapitlet börjar 

med att beskriva avhandlingen forskningsansats (3.1), forskningsmetod (3.2) och 

forskningsdesign (3.3). Därefter presenteras undersökningens datainsamlingsmetod 

(3.4). I detta kapitel redogörs för PSED-studien (3.4.1), undersökningens population och 

urval (3.4.2) och undersökningens utformning (3.4.3). I kapitel 3.5 presenteras den valda 

analysmetoden och i kapitel 3.6  görs en kritisk utvärdering av undersökningens data där 

reliabilitet (3.6.1), validitet (3.6.2) och replikerbarhet (3.6.3) diskuteras. Därefter 

presenteras samt analyseras undersökningens resultat i kapitel fyra.  I det femte kapitlet 

diskuteras avhandlingens resultat.  
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Avhandlingens analys och resultat presenteras i kapitel fyra som börjar med en 

genomgång av deskriptiv statistik för undersökningens data (4.1). Kapitel 4.2 redogör för 

de utförda analyserna vilket följs av hypotesprövning (4.3). Kapitlet avslutas med en 

diskussion angående undersökningens robusthet (4.4). I kapitel fem diskuteras 

avhandlingens resultat och hur väl avhandlingen uppnått syftet (5.2). Dessutom ges 

förslag på fortsatt forskning inom avhandlingens ämne. Kapitlet avslutas med slutsatser 

gällande avhandlingens resultat (5.3).  
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2 KÄNSLORNAS BETYDELSE FÖR ENTREPRENÖRER 

I detta kapitel kommer relevant teori och tidigare forskning inom avhandlingens ämne 

att presenteras. Till först presenteras begreppet känslor och hur känslor är relaterade till 

entreprenörskap. Sedan redogörs för samspelet mellan känslor och kognition. Efter detta 

presenteras vilken roll känslor har visat sig ha för entreprenörer och inom företagande. 

Detta följs av en presentation av den specifika känslan passion. Mer specifikt så redogörs 

för begreppet passion, hur passion är kopplat till entreprenörskap och för passion 

gentemot aktiviteter var även den tvåsidiga modellen för passion presenteras. Kapitlet 

avslutas med att hypoteser ställs utgående från teorigenomgången.  

2.1 Entreprenörers psykologiska egenskaper 

Entreprenörers psykologiska egenskaper är ett område som har studerats rätt så mycket 

av forskare inom entreprenörskap. Forskningen har kommit fram till att entreprenörers 

psykologiska egenskaper inverkar på hur entreprenörer uppför sig och vilka aktiviteter 

de tar sig an (Alvarez & Busenitz 2001; Baron 1998; Davidsson & Wiklund 2001, Wiklund 

et al. 2011) Detta kan bland annat ha betydelse för hur entreprenörer uppför sig då de 

fattar beslut (Busenitz 1999; Busenitz & Barney 1997), bedömer olika situationer (Baron 

200o), upptäcker och utnyttjar affärsmöjligheter (Arenius & De Clerq 2005; Baron 

2008) eller då de väljer att starta ett företag (Kruger et al. 2000) eller lägga ner ett företag 

(Shepherd et al. 2009). Således kan entreprenörernas psykologiska egenskaper påverka 

hur entreprenörers beteende i ett flertal relevanta aktiviteter inom företagande. 

Forskningen inom området för entreprenörers psykologiska egenskaper har delats in av 

Shaver i fem huvudsakliga delar, som är personlighet, kognition, känslor, attityd och 

självbild (citerad i Omorede, Thorgren & Wincent 2015). I sin översikt redogör Omorede, 

Thorgren & Wincent (2015) för begreppen och för forskningen kring de ovanstående 

delarna. Jag kommer att presentera de fyra första områdena till först och sedan kommer 

känslor, som är det mest centrala området för min avhandling, att presenteras i ett skilt 

kapitel. Inom personlighetsforskning så är det de stabila egenskaperna och de unika 

personlighetsdragen vilka ligger som grund för en individs konsekventa och individuella 

beteende som studeras (Rauch & Frese 2007). Ett genomgående tema inom 

personlighetsforskning gällande entreprenörer har varit att genom att undersöka 

entreprenörers personlighet kunna förutspå deras framgång så som förmåga att bygga 

upp företag eller att skapa tillväxt för företag. De egenskaper och karaktärsdrag som har 
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varit i centrum är bl.a. självständighet, innovativitet, självtillit och risktagande. Under 

en lång tid, närmare bestämt från 1960-talet till början av 2000-talet, så var 

entreprenörers egenskaper ett väldigt centralt tema. Här var målet att försöka urskilja 

entreprenörer från icke-entreprenörer utgående från deras egenskaper. Nästa trend som 

slog igenom på mitten av 2000-talet var att använda femfaktormodellen (eng. Big Five 

Factor model) för att utvärdera nya företag och deras framgång på marknaden. 

(Omorede, Thorgren & Wincent 2015) Trots att det skett mycket forskning inom detta 

område så har resultaten i undersökningarna inte varit så relevanta, vilket har lett till att 

området har börjat ifrågasättas. Bland annat Baron (1998) är av den åsikten att 

forskningen inte kunnat särskilja entreprenörer från icke-entreprenörer.  

Kognition är en annan del inom personlighetsforskningen gällande entreprenörer. Med 

kognition syftas till de psykologiska processer som bearbetar sinnesintryck, d.v.s. 

förvandling, minskning, lagring, utveckling, användning och utvinning av sinnesintryck 

(Neisser 1967). Inom entreprenörskap har en stor del av forskningen handlat om 

informationsstrukturer som tillämpas av entreprenörer vid bedömning och 

beslutsfattande för att utvärdera affärsmöjligheter, bygga upp företag och för att utveckla 

företag (Mitchell et al. 2002). Detta område fokuserar mycket på entreprenörers 

intentioner och en central frågeställning är varför vissa personer startar företag och 

varför andra inte gör det. Mer specifika faktorer som undersökts inom detta områden är 

t.ex. självtillit (eng. self-efficacy), skript och heuristik. Termen entreprenöriell kognition 

fick fotfäste först i början på 1990-talet, trots att det hade forskats en del om detta i några 

år. Då konstaterade bl.a. Busenitz & Lau (1996) att kognition spelar en stor roll för 

personers förmåga att upptäcka affärsmöjligheter samt deras intentioner att starta 

företag, även i situationer som är karaktäriserade av hög risk. Sedan dess har kognition 

varit ett populärt forskningsområde inom entreprenörskap, som delvis sysslat med att 

försöka förklara frågeställningar som inte personlighetsforskningen har kunnat förklara. 

Ett problem med vissa teman inom detta område är det kan vara svårt att undersöka 

personers omedvetna processer, därför har föreslagits att skanning av hjärnan skulle 

inkluderas i framtida forskning. (Omorede, Thorgren & Wincent 2015) 

En annan del av forskningen kring entreprenörers psykologiska egenskaper behandlar 

attityder för att förklara personers intentioner att starta företag. Attityd betyder att en 

individ endera har en positiv eller negativ uppfattning om sin omgivning, det kan vara 

frågan om t.ex. personer, händelser eller objekt (Zimbardo & Gerrig 1999). Inom 

entreprenörskapsforskningen har attityd främst studerats genom att applicera populära 
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teorier från psykologin, så som teorin om planerat beteende (eng. theory of planned 

behavior, TPB) och teorin om överlagt beteende (eng. theory of reasoned action, TRA). 

Teorin om överlagt beteende anser att en individs beteende är en produkt av dennes 

intentioner och att det finns två faktorer som påverkar detta, den första är attityden mot 

utförandet av själva beteendet och den andra är upplevda sociala och subjektiva normer. 

(Ajzen 1991; Ajzen and Fishbein 1980). Teorin om planerat beteende är en utbyggnad av 

teorin för övervägt beteende, här kommer aspekten av upplevd kontroll vid utförandet 

av beteende in i bilden (Ajzen 1991). Med dessa teorier har man försökt förstå personers 

planerade beteende genom att se på deras attityder och intentioner. Bägge teorierna 

utgår från att man genom att se på vad som motiverar personer kan förklara deras 

sannolikhet för ett specifikt beteende.  Attityder mot innovation, risk, osäkerhet och 

arbete är vanligt förekommande i studier. (Omorede, Thorgren & Wincent 2015) 

Den fjärde delen inom forskningen berör individens självbild. Här ligger fokus på hur 

entreprenörer skapar meningsfulla aktiviteter, hur de skiljer sig från andra, orienterar 

sig framåt och hur de skapar riktlinjer för sina handlingar. Denna forskning försöker 

alltså förstå från en entreprenörs perspektiv hur de uppfattar sig själv, varifrån de 

härstammar, vad de kan utvecklas till i framtiden och vilka personer de känner. 

Entreprenörers självbild har i många studier, t.ex. Shepherd och Haynie (2009) 

förklarats med hjälp av individens självidentitet. För att förklara entreprenörers självbild 

och identitet så har en stor del av forskningen använt sig av narrativ och diskursanalyser. 

Utvecklingen inom detta forskningsområde har breddats från att tidigare enbart ha 

fokuserat på individens självbild till att innefatta metaidentiteter gällande t.ex. 

familjeföretag och platsidentiteter som handlar om hur personer identifierar sig till den 

omkringliggande miljön. (Omorede, Thorgren & Wincent 2015) 
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2.2 Känslor 

Det femte området inom forskningen gällande entreprenörers psykologiska egenskaper 

handlar om entreprenörers känslor. Enligt psykologin så finns det ett klart samband 

mellan personers känslor och deras handlingar. Känslor fångar upp de känslomässiga 

förändringar som sker hos en individ, vilka ofta brukar resultera i att individen utför 

någon handling. (Omorede, Thorgren & Wincent 2015) Känslor har visat sig vara 

relevanta för entreprenörer, specifikt då de upptäcker och utnyttjar affärsmöjligheter och 

bygger upp företag. Dessutom har entreprenörers känslor även kopplats till 

företagsframgång. (Cardon et al. 2005; Foo 2011; Foo et al. 2009; Goss 2005; Grichnik 

et al 2010; Wincent & Örtqvist 2011)  

En enhetlig definition av begreppet känslor är inte tillgänglig eftersom forskare inom 

psykologin är oense om detta (Foo 2009). En generell definition på känsla är 

”vardagsspråkets ord för emotionell reaktion, affekt” (Egidius 2008).  Jag har valt att 

följa definitionen av Cardon et al. (2012). Liksom Hatfield, Cacioppo & Rapson (2004), 

Ashforth & Humbrey 2005 och Barsade & Gibson (1998) använder de sig av termen 

känsla för att förklara det ”generella fenomenet gällande subjektiva känslor” (Barsade 

2002:646). De subjektiva känslorna kan innefatta både nöje och missnöje (Barrett, 

Mesquita, Oshsner & Gross 2007). Affekt är ett annat begrepp som används då man talar 

om känslor. Känsla och affekt är två utbytbara termer som kan användas för att beskriva 

personers känslor på ett allmänt plan (Barsade & Gibson 1998), i denna avhandling 

kommer termen känsla att användas. 

Begreppet känsla kan indelas i följande tre underkategorier: dispositionell affekt (eng. 

dispositonal affect), specifika känslor och humör (Cardon et al. 2012). Den 

dispositionella affekten har sin utgångspunkt i individens känslomässiga personlighet. 

Utgående från individens känslomässiga personlighet som till sin natur är fixerad skapas 

ett visst känslomässigt spektrum som är rätt så beständigt över tid. (Barsade & Gibson 

1998) Den andra underkategorin inom begreppet känsla är specifika känslor. En specifik 

känsla uppstår som en reaktion på ett särskilt stimuli, och är till sin utformning intensiv 

och snabbt övergående. (Forgas, 1992) Humör, som är den tredje typen av känsla, är ett 

svar på känslomässiga reaktioner på generella stimuli i omgivningen. En individs humör 

kännetecknas av det är lågintensivt, rätt bestående och diffust (Forgas, 1992) 

Tidigare, från slutet av 1980-talet till början av 2000-talet så var känslor inte ett enskilt 

forskningsområde inom entreprenörskap utan känslor var något som inkluderas som en 
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bisak i studier med annat fokus. Till exempel Hill & Levenhagen (1995) använde känslor 

som en metafor i sin studie som fokuserade på mentala modeller och metaforer kopplade 

till aktiviteter som entreprenörer utför och hittade underlag för att känslor uppmuntrar 

entreprenörer till aktiviteter.  I mitten av 2000-talet blev känslor en egen genre inom 

entreprenörskapsforskningen och studier inom detta område har delvis kartlagt känslors 

betydelse för entreprenörer. Bland annat varför känslor är väldigt allmänt 

förekommande och spelar stor roll då entreprenörer startar företag och varför vissa 

entreprenörer har mer känslor i jämförelse med andra entreprenörer samt icke-

entreprenörer är teman som undersökts och kartlagts. Baron (2008) och Foo (2011) 

anser att handlingar som entreprenörer utför, t.ex. anskaffar resurser, sker i osäkra 

omgivningar vilket i sin tur som skapar mycket känslor hos entreprenörer. Detta kan i 

sin tur ha inflytande på entreprenörers kognitiva beteende vid beslutsfattande. Andra 

studier på området har hittat stöd för att positiva känslor inverkar fördelaktigt på 

företagarnas kreativitet (Baron & Tang 2011), för att känslan passion är en relevant faktor 

i många aktiviteter som entreprenörer utför (Baum & Locke 2004; Cardon et al. 2009).  

Den senaste tiden har det en stor del av forskningen inom detta område handlat om 

positiva och negativa känslor. Det har visats att positiva känslor så som passion och 

glädje har inflytande på bl.a. entreprenörers bedömning, beslutsfattande, intentioner, 

och kreativitet samt för hur väl det går för företaget. Positiva känslor har även kopplats 

till bättre prestationer och ökat fokus hos entreprenörer (Baron 2008; Foo, Uy & Baron 

2009). Negativa känslor så som rädsla och ilska har visat sig ha en fördelaktig inverkan 

på entreprenörers tendens att ta tag i omedelbara uppgifter och en ofördelaktig inverkan 

på entreprenörers utvärdering och utnyttjande av affärsmöjligheter (Foo, Uy & Baron 

2009). Både positiva och negativa känslor kan ha en inverkan på entreprenörers 

kognition och beteende då de utför olika aktiviteter. Känslornas inverkan kan vara 

endera gynnsam eller ogynnsam (Baron 2008). Trots att positiva känslor ofta har en 

fördelaktig inverkan på entreprenörers aktiviteter så hävdar Baron et al. (2012) att detta 

gäller endast till en viss grad och därmed kommer positiva känslor inte generera 

fördelaktiga resultat i oändligheten. 

Ett forskningsområde som varit populärt inom känsloområdet överlag är arbetstagarnas 

emotionella intelligens, vilket forskare började undersöka i början 1990-talet (Ciarrochi, 

Chan & Caputi 2010; George 2000) Emotionell intelligens, som är en sort av social 

intelligens, syftar till personers förmåga att hantera både sina egna och andras känslor, 

att kunna särskilja en känsla från en annan känsla. Dessutom innefattar emotionell 
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intelligens även förmågan att lotsa sina tankar och handlingar i en viss riktning baserat 

på den information som bearbetningen av känslor medför. Inom ledarskaps- och 

psykologilitteraturen har emotionell intelligens fått mycket uppmärksamhet. (Salovey & 

Mayer 1990) Inom entreprenörskapsforskningen har emotionell intelligens fått fotfäste 

under den senare tiden då entreprenörers förmåga att förstå, uppfatta och hantera sina 

känslor samt hur detta kan vara kopplat till deras framgång har undersökts (t.ex. 

Ahmetoglu, Leutner & Charmarro-Prmuzic 2011) Bland annat så har det ansetts att 

emotionell intelligens ökar oddsen för att en individ skall utföra innovativa 

entreprenöriella aktiviteter (Ahmeteglu, Leutner & Chamarro-Prmuzic 2011).  

Forskningen kring känslors betydelse för entreprenörer och entreprenörskap är ett 

område som är på uppsving, något som syns i antalen artiklar som publiceras på ämnet. 

De mest centrala forskningsfrågorna inom detta område berör positiva och negativa 

känslor samt emotionell intelligens. Ett annat tema som genererat mycket intresse är 

känslan passion. Entreprenörers subjektiva välmående är ett tema som är outforskat i 

dagsläget men som väntas bli aktuellt i framtida forskning, något som är i linje med det 

ökade engagemanget i positiv psykologi. Ett område som det inte väntas få mycket 

uppmärksamhet i framtida forskning kring specifika negativa känslor bland annat oro, 

ånger och ångest. Överlag så finns det ett allmänt intresse för hur känslor inverkar 

entreprenörer och olika aktiviteter i den entreprenöriella processen eftersom 

forskningen på detta område är rätt så snäv. (Omorede, Thorgren & Wincent 2015)   

2.3 Känslor inom entreprenörskap 

Att starta företag är ett förlopp fyllt med känslomässiga upp-och nedgångar (Cock, 1986). 

Entreprenörskapsforskningen har lyft fram känslornas betydelse inom företagande och 

entreprenörskap har beskrivits som en känslofylld färd (Baron, 2008). Entreprenörer 

beskrivs vanligtvis som personer som känner passion, entusiasm och envishet även då 

de möter utmaningar (Cardon et al. 2005). Inom psykologin anses det finnas ett 

samband mellan personers känslor och deras handlingar. Känslor har visats vara av 

betydelse vid olika entreprenöriella aktiviteter, så som att upptäcka affärsidéer, att starta 

företag och att företaget har framgång (Cardon et al. 2005; Foo 2011; Foo et al. 2009; 

Goss 2005; Grichnik et al. 2010 & Wincent & Örtqvist 2011).  

Speciellt i situationer som involverar hög risk och en hög grad av engagemang kan man 

anta att känslor spelar en viktig roll. Känslor kan i dessa situationer fungera som 

hjälpmedel för att avgöra vilket beslut man skall ta. (Baron 2008; Forgas 1995) Känslor 
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kan även antas spela en stor roll för entreprenörer som startar företag. En orsak till det 

är att omgivningen som de verkar inom kännetecknas av hög osäkerhet och förändring 

(Lichtenstein, Dooley & Lumpkin 2006). Således finns det heller inte några klara regler 

eller ramverk att följa utan entreprenörer är tvungna att själva staka ut sin väg. I sådana 

här situationer kan känslor ha en större inverkan på individens beslut jämfört med mer 

förutsägbara situationer (Forgas 1995; Forgas 2000) En annan orsak är att de aktiviteter 

som görs när företag startas är av mycket olika slag samt tenderar att förändras i snabb 

takt (Baron 2006; Shane 2003). Många av dessa aktiviteter har visat sig ha en stark 

koppling till känslor (Forgas 2000; Lyubomirsky et al. 2005). Bland annat har samband 

mellan personers känslor och deras kreativitet, övertygelse, beslutsfattande och 

bedömning påträffats (Baron, 2008), vilka i sin tur är faktorer som är inkluderade i 

många aktiviteter som görs då företag startas. Således är känslor ett centralt begrepp 

inom entreprenörskap som är relevant att undersöka eftersom känslor har en inverkan 

på de aktiviteter som entreprenörer utför och på entreprenörers beteende. Genom att 

studera detta kan man få en ökad förståelse för vilken roll känslor har för entreprenörer 

och inom företagande. 

2.4 Känslor och kognition 

Kognition syftar till ”den aspekt av beteende och reaktioner, medvetna eller inte, som 

består av uppfattning, erfarenhet, tänkande och lärande av det informativa innehållet i 

dessa processer” och är motsatsen till emotion och motivation (Egidius, 2008). Tidigare 

forskning hävdar att det finns ett starkt samband mellan känslor och kognition och att 

samspelet mellan dessa två funktioner sker på en mycket primär nivå i hjärnan. 

Forskningen föreslår även att hjärnan använder två olika sätt för att bearbeta 

information, vilka är logiskt tänkande och känslor. I situationer som involverar t.ex. 

problemlösning, beslutsfattande och andra kognitiva funktioner har det hittats bevis för 

att hjärnan använder sig både av logiskt tänkande och känslor för att bearbeta 

information (Cohen, 2005).  

Två huvudmekanismer ligger som bas för samspelet mellan känslor och kognition 

(Forgas 1995; Forgas & George 2001). Den första mekanismen involverar personers 

humör och i ett nötskal handlar det om att nuvarande humör eller känslor lockar fram 

specifika associationer baserat på vad som tidigare har kopplats till det specifika humöret 

eller känslorna. Följaktligen så väcker positiva känslor positiva associationer och 

negativa känslor väcker negativa associationer (Bower 1991). Den andra mekanismen, 
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känslor-som-information (eng. affect-as-information) (Clore, Schwarz & Conway 1993) 

innefattar att då personer bedömer andra objekt, personer etc. så reagerar de utifrån de 

känslor de känner. Således leder ofta en positiv känsla till en optimistisk bedömning och 

en negativ känsla till pessimistisk bedömning av omgivningen. Denna form av 

bedömning kan även ske trots att de objekt som är utsatta för bedömning inte är 

kopplade till känslan som personerna upplever (Forgas 2000).  

Känslor kan på flera olika vis inverka på en individs kognition. Nedan följer en 

uppräkning av de sätt som är mest centrala för entreprenörskap. Ett sätt är hur individen 

uppfattar sin omgivning. De personer som upplever positiva känslor kommer, jämfört 

med dem som upplever neutrala eller negativa känslor, ha en benägenhet att uppleva 

mycket annat så som t.ex. föremål och andra personer mer fördelaktigt (Garcia-Marques, 

Mackie, Claypool & Garcia-Marques 2004). Detta kan göra att en entreprenör som 

upplever positiva känslor bedömer t.ex. en arbetstagare mer fördelaktigt än vad en 

entreprenör som upplever negativa känslor.  En person som upplever positiva känslor 

tenderar även att på ett generellt plan vara mer uppmärksam på vad som händer i sin 

omgivning (Isen, 2002), och tenderarar således observera fler händelser och stimuli 

(Schiffman 2005). För entreprenörer kan detta bl.a. betyda att de som upplever positiva 

känslor har större sannolikhet att upptäcka affärsmöjligheter i sin omgivning. 

Det andra sättet som känslor inverkar på kognitionen handlar om individens kreativitet. 

Inom detta område har konstaterats att positiva känslor har en positiv inverkan på 

personers kreativitet, dvs. kreativiteten är högre för de som upplever positiva känslor än 

de som upplever neutrala eller negativa känslor (Estrada, Isen & Young 1997; Isen 2000). 

I motsats till detta så har det även i vissa situationer påträffats ett positivt samband 

mellan negativa känslor och en ökad kreativitet. Detta gäller t.ex. i situationer där 

kreativiteten resulterar i erkännande och belöning. (George & Zhou 2002) Kreativitet 

förknippas ofta med entreprenörer, kreativitet är viktigt för att komma på nya idéer och 

för att hitta lösningar till problem.  

Heuristisk bearbetning är det tredje exemplet på hur känslor påverkar kognitionen. 

Heuristisk bearbetning syftar till den form av tankeverksamhet som i stor utsträckning 

använder sig av tumregler och lagrad kunskap samt information. Denna form av 

tankeverksamhet är relevant för t.ex. beslutsfattande och problemlösning. De personer 

som upplever positiva känslor tenderar att använda sig mer av heuristisk bearbetning än 

de personer som upplever neutrala eller negativa känslor. (Mackie & Worth 1989; Park 

& Banaji 2000) Att använda sig av heuristisk bearbetning kan ses som både fördelaktigt 
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så som snabbare beslutsfattande (Erez & Isen 2002) och ofördelatkigt så som svårigheter 

att bedöma totalt nya situationer (Isen 2000). Detta är av relevans för entreprenörer som 

är tvungna att lösa problem och fatta beslut på en reguljär basis inom ramen för sitt 

företag.  

Känslor inverkar på kognitionen, vilket även i sin tur inverkar på en individs minne. Det 

första sättet som känslor påverkar en individs minne benämns som s.k. humörkongruens 

(eng. mood congruence). Detta syftar till att en persons humör i en viss situation 

influerar vilken information personen tar till sig och bevarar i minnet. Det andra sättet 

som känslor påverkat minnet är genom det humörsberoende minnet, vilket syftar till att 

då personer är på ett visst humör kommer de mycket lättare ihåg information som 

härstammar från tidigare gånger de upplevt samma humör. (Eich 1995). Känslor 

påverkar följaktligen både hur information lagras i minnet och hur den lagrade 

informationen används.  

Det femte sättet som känslor har visat sig inverkar på kognition är hur personer hanterar 

stark och långvarig stress (Carver & Scheier 2001). Positiva känslor har visat sig ha en 

koppling till mer effektiva stresshanteringsstrategier, så som en strävan till att hitta och 

lösa de bakomliggande problem som orsakar stressen. Negativa känslor har en motsatt 

effekt och på så vis är personer som upplever negativa känslor mer benägna att använda 

sig av ineffektiva strategier vid hantering av stress. Exempel på sådana strategier är 

undvikande och förnekande. (Fredrickson & Joiner 2002) Entreprenörskap förknippas 

ofta med stress i och med att entreprenörerna jobbar mycket och lägger ner mycket 

resurser så som human- och finansiellt kapital i sitt företag, så hantering av stress är 

något som kan appliceras på entreprenörer. Dessutom har känslor även visat sig påverka 

de sätt som personer upplever andra personers motiv, vilket är det sjätte exemplet på 

hur känslor inverkar på kognitionen. Enligt Forgas (2000) så leder positiva känslor till 

en positiv tolkning av andra personers motiv medan negativa känslor leder till en negativ 

tolkning av andra personers motiv. Detta kan ha konsekvenser för t.ex. konflikter mellan 

arbetstagare (Barsade 2002) och förhandlingsprocesser (Forgas 1998), något som även 

är relevant för entreprenörer och deras verksamhet.  

2.5 Känslor i den entreprenöriella processen 

De aktiviteter som har visat sig vara speciellt centrala för företags framgång är att 

upptäcka affärsmöjligheter, att skaffa resurser till företaget och att kunna anpassa sig till 
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en föränderlig omgivning (Shane 2003). Hur känslor är anknutna till de ovanstående 

aktiviteterna samt till stresshantering presenteras i Barons (2008) artikel.  

2.5.1 Upptäckande av affärsmöjligheter 

Hur entreprenörer upptäcker affärsmöjligheter är en väldigt central aspekt inom 

entreprenörskap (Shane 2003; Baron 2006). Det kan anses vara den första byggstenen i 

ett företag, eftersom När personer upptäcker affärsmöjligheter så använder de sig av 

olika kognitiva processer (Bhave 1994; Herron & Sapienza 1992). Följaktligen så kan 

man utgå ifrån att känslor påverkar upptäckandet av möjligheter eftersom känslor 

inverkar på kognitionen. Förmågan att upptäcka möjligheter påverkas av känslor bl.a. 

genom känslors inflytande på entreprenörernas kreativitet, entreprenörers vakenhet 

(eng. alertness) samt deras aktiva letande efter möjligheter. (Baron 2008)  

Det finns starkt underlag för känslors inverkan på kreativitet (Isen 2000) och kreativitet 

har i sin tur visat sig vara starkt knuten till upptäckandet av möjligheter (Hills, Shrader 

& Lumpkin 1999).  Som tidigare beskrevs så tenderar positiva känslor vanligtvis öka 

kreativiteten till skillnad från neutrala eller negativa känslor som inte tenderar ha en 

sådan effekt på kreativiteten. (Estrada, Isen & Young 1997; Isen 2000) Positiva känslor 

befrämjar något som kallas kreativ kognition. Kreativ kognition betyder att olika 

kognitiva ramverk, så som koncept och scheman, kombineras eller utvidgas vilket kan 

resultera i att personen kommer på nya idéer eller tankar som inte existerade före den 

kreativa kognitionen ägde rum. (Ward 2004) Många nya produkter eller tjänster har 

uppstått genom att personer har kombinerat eller utökat sina kognitiva ramverk (Ward 

2004). Ett exempel på en affärsidé som uppstått genom kreativ kognition är 

mobiltelefoner med inbyggda kameror.  

Det andra sättet som känslor inverkar på upptäckandet av möjligheter är relaterat till 

entreprenörers vakenhet och deras aktiva letande efter affärsmöjligheter. Vakenhet kan 

definieras som ”den unika beredskapen att upptäcka möjligheter” (Gilad, Kaish & Ronen 

1989, s. 48). En central aspekt inom vakenhet är perception, det vill säga vara 

uppmärksam och ha förmåga att identifiera de affärsmöjligheter som finns i 

omgivningen (Kirzner 1979). Eftersom känslor är kopplade till vad personer 

uppmärksammar i omgivningen (Isen 2002; Schiffman 2005), dvs. deras perception, så 

kan även känslor anses vara kopplade till vakenhet. Aktivt letande efter möjligheter är 

relaterat till känslor genom att positiva känslor ofta kan fungera som en utlösare för 

beteende medan negativa känslor ofta hindrar beteende (Forgas 2000). I detta fall så kan 
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det betyda att positiva känslor kan aktivera och negativa känslor hindra 

entreprenörernas aktiva letande efter affärsmöjligheter. 

2.5.2 Anskaffning av resurser  

Känslor kan även påverka entreprenörers anskaffning av resurser. Anskaffning av 

personalresurser och finansiella resurser är kritiska faktorer för att kunna starta ett 

företag, dessutom så år de ofta kopplade till företagets framgång (Shane 2003).  Det 

första sättet som positiva känslor har visat vara relaterade till anskaffning av resurser 

har att göra med hur entreprenörer visar upp entusiasm gentemot sitt företag, vilket i sin 

tur hänger samman med övertalningsförmåga (Terry & Hogg 2000). 

Övertalningsförmåga kan vara till nytta vid anskaffning av resurser eftersom det ofta 

krävs att entreprenörerna övertygar någon utomstående part gällande företagets 

förträfflighet (Baron 2008). Eftersom det har visat sig att känslor kan överföras från en 

person till en annan (Hatfield, Cacioppo & Rapson 1994) så kan entreprenörer som 

känner positiva känslor gentemot sitt företag lyckas överföra dessa känslor till t.ex. 

investerare, kunder, arbetstagare och intressenter. Detta kan i sin tur ha fördelaktiga 

konsekvenser för anskaffningen av resurser till företaget. (Baron 2008)  

Det andra sättet som känslor påverkar anskaffning av resurser relaterar till 

entreprenörers sociala nätverk. På en generell nivå har ekvationen omfattande socialt 

nätverk och framgångsrikt företag ofta överensstämt (Singh 2000). Genom sina sociala 

nätverk får entreprenörer tillgång till många betydelsefulla resurser (Ozgen & Baron 

2007; Walter, Auer & Ritter 2006). Positiva känslor har visat sig inverka fördelaktigt på 

entreprenörers sociala nätverk medan negativa känslor har haft ett dåligt inflytande på 

de sociala nätverken (Lucas & Diener 2003) och således kan känslor indirekt påverka 

entreprenörers anskaffning av resurser.  

2.5.3 Anpassning till dynamisk omgivning 

Den omgivning som entreprenörer verkar inom är ofta osäker och föränderlig till sin 

natur. Därför är det väldigt viktigt att som entreprenör kunna anpassa sig till olika sorters 

förändringar i företagsomgivningen. Känslor är något som kan påverka 

entreprenörernas förmåga att anpassa sig till förändringar (Baron 2008) Känslor har 

även visat sig ha betydelse för individens beslutsfattande (Forgas & George 2001). De 

som upplever positiva känslor tenderar att använda sig av en beslutsfattandestrategi som 

kallas satisfiering. Denna strategi går ut på att man ofta väljer det första alternativet som 
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ter sig acceptabelt, vilket leder till ett effektivt och kvickt beslutsfattande. De som 

upplever negativa känslor tenderar att använda sig av en beslutsfattandestrategi som 

kallas maximering, vilket innebär att man noggrant undersöker och överväger alla 

möjliga alternativ före ett beslut fattas. De som använder sig av maximeringsstrategin 

tar ofta utmärkta beslut (Iyengar, Wells & Schwartz 2006) men strategin är även väldigt 

tidskrävande och är således inte den mest lämpliga för entreprenörer som verkar i en 

föränderlig omgivning där de måste kunna fatta snabba beslut. Dessutom har det visat 

sig att positiva känslor uppmuntrar till flexibilitet både på en generell nivå och specifikt 

vid problemlösning (Lyubomirsky et al. 2005), vilket också kan vara till nytta för 

entreprenörer eftersom de opererar i en föränderlig kontext. 

Entreprenörer som upplever positiva känslor är oftast även av den uppfattningen att 

allting går bra för företaget vilket i sin tur ofta leder till att entreprenörerna sysslar med 

aktiviteter som utvidgar och bygger upp både deras kompetens och deras sociala nätverk. 

Vilket i sin tur förser entreprenörerna med en bättre beredskap att klara av förändringar 

i sin omgivning. (Fredrickson, 2001)  

2.5.4 Hantering av stress 

Entreprenörer är ofta utsatta för mycket stress i och med att de arbetar mycket, verkar i 

en omgivning som kännetecknas av hög konkurrens och förändring och dessutom ofta 

har en brist på resurser av olika slag (Baron 2008). Känslor har även naturligt en 

koppling till personers välmående, de som upplever positiva känslor har ofta en högre 

grad av välmående till skillnad från de som upplever negativa känslor (Lyubomirsky et 

al. 2005). En förklaring till detta anses delvis vara att personer som upplever positiva 

känslor har en bättre förmåga att hantera intensiv och långvarig stress (Carver & Scheier 

2001). Detta genom att positiva känslor uppmuntrar personerna att använda mer 

effektiva stresshanteringsmetoder vilket gör att personerna övar upp sin förmåga att 

tolerera väldigt höga nivåer av stress (Fredrickson & Joiner 2002). Positiva känslor kan 

också ha en fördelaktig inverkan på personers immunförsvar vilket även ökar deras 

stresstolerans (Booth & Pennebaker 2000)  

2.6 Passion 

Inom entreprenörskap har konceptet passion fått mycket uppmärksamhet, enligt Cardon 

et al. (2005) så kan passion anses vara essensen av entreprenörskap och enligt Smilor 

(1997:342) är passion ”antagligen det mest observerade fenomenet i den 
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entreprenöriella processen” [egen översättning]. Passion är ingenting som är unikt för 

entreprenörer, utan passion är även vanligt förekommande hos andra grupper av 

personer t.ex. idrottare och artister (Vallerand 2008). Begreppet passion sträcker sig 

långt tillbaka i tiden.  Filosofer så som Aristoteles och Spinoza nämner passion i sina 

verk. (Cardon et. al 2009) Då hade konceptet passion två olika inriktningar, bland annat 

Spinoza var av den åsikten att godtagbara tankar var en produkt av logik och icke 

godtagbara tankar var en produkt av passion. Passion hade således en negativ innebörd 

vilket också överensstämmer med ordets etymologiska betydelse vilken kommer från det 

latinska ordet ”passio” som betyder lidande. Passionen ansågs utgöra ett lidande för 

individen och passionen kontrollerade personer som kände passion, således blev 

personerna slavar under passionen. Den andra uppfattningen av passion var till sin natur 

positiv och personerna tog här en aktiv roll. Filosofen Descartes beskrev passion som en 

stark känsla vilken påverkar beteendet på ett positivt sätt ifall förnuftet ligger som grund 

för beteendet. Enligt en annan filosof, Hegel, var passionen ett måste för att personer 

skulle kunna prestera på sin högsta nivå. (Vallerand et al 2003) Inom psykologin har 

passion inte noterats i hög grad, och de få studier som utförts har betonat den 

motiverande aspekten hos passion. Överlag så har lite empiriska undersökningar om 

passion utförts inom psykologin och majoriteten har fokuserat på passionerad kärlek 

inom förhållanden. (Vallerand et al. 2003) 

Passion har beskrivits många olika sätt. Vallerand et al. (2003:757) definierar passion 

som ”en stark dragning mot en aktivitet som människor tycker om och finner viktig, och 

som de investerar tid och energi i” [egen översättning]. Den entreprenöriella passionen 

beskrivs bl.a. som en kärlek till sitt arbete (Baum & Locke 2004 & Shane, Locke & Collins 

2003), entusiasm och glädje gällande företagsaktiviteter (Smilor 1997), en kärlek till 

själva företaget (Cardon et. al 2005) och ”en stark dragning mot en aktivitet som 

människor tycker om och finner viktig” (Vallerand et. al 2003: 757).  

Även konsistens kring objektet för entreprenörers passion är haltande inom den 

nuvarande litteraturen. (Cardon et. al 2009) Objektet har föreslagits vara bland annat 

företaget (t.ex. Cardon et al. 2005), möjligheter (t.ex. Baron & Ward 2004) och ens arbete 

(Baum, Locke & Smith 2001). Förutom att undersöka vad som är objektet för känslan 

passion så skiljer sig undersökningarna åt även gällande frågan om passion är en 

egenskap eller ej, bland annat anser Baum, Locke och Smith (2001) att passion är en 

egenskap vilket medför att objektet för passion inte är så relevant. Cardon et al. (2005) 

hävdar att förutom företag som objekt för passion är även individen en viktig faktor i 
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passionen eftersom personer satsar mycket av sin tid, energi och sina pengar på sina 

företag.  

Ett tredje element där det råder avvikande åsikter är på vilket sätt passion påverkar 

utfallen. Enligt Brännback et. al (2006:6) kan passion ”stimulera motivation, öka 

hjärnaktiviteten och skänka mening till det dagliga arbetet”.  Passion har ansetts ge 

personer motivation och energi vilket reflekteras i deras driv och initiativtagande, vilja 

att arbeta mycket och ihärdighet då det möter motstånd (Bird 1989; Bierly et al. 2000).  

Men passion har också ansetts främja personers kreativitet och upptäckande av nya 

mönster, något som är kritiskt för att kunna upptäcka och utnyttja affärsmöjligheter 

(Baron 2008). En central frågeställning relaterat till detta är ifall passion alltid har 

fördelaktiga konsekvenser för entreprenörer eller om negativa effekter av passion som 

t.ex. besatthet (Branzei & Zietsma 2003) har en ofördelaktig inverkan på entreprenörer. 

(Cardon et al. 2009) Detta är även något som är i linje med Vallerands et al. (2003) 

indelning av passion i två typer, harmonisk och överdriven passion, där den överdrivna 

passionen utgör ett tvång för personerna och är något som kan ha en negativ inverkan 

på personerna.  

Passion är nära relaterat till personers motivation, men konceptet passion särskiljer sig 

från konceptet motivation. Motivation refererar till de olika psykologiska krafter som 

motiverar personer att anstränga sig (Brehm & Self 1989; Gatewood, Shaver, Powers & 

Gartners 2002). Passion däremot syftar till starka, positiva dragningar gentemot vissa 

aktiviteter så som upptäckande av affärsmöjligheter. Vallerand et al. (2003) har hittat 

underlag för att passion särskiljer sig från andra närliggande koncept, så som inre och 

yttre motivation, positiva och negativa känslor och flyt (eng. flow), men att passion nog 

har ett inflytande på de ovanstående koncepten.  

Passion som koncept är situationsbundet och således så uppfattar personer som känner 

passion för olika aktiviteter passionen på olika vis (Chen et al. 2009). Passion kräver 

någon form av mål och dessa mål är ofta förknippade till specifika aktiviteter, vilka 

bestäms utgående från vad individen känner passion för. Dessutom så skiljer sig passion 

åt även gällande passionens natur. Till exempel så tar passionen sig olika uttryck ifall det 

är frågan om en passionerad musikant som vill lära sig spela ett musikstycke 

exemplariskt eller om det är frågan om en passionerad entreprenör som arbetar mycket 

för att få ett framgångsrikt företag. I det tidigare exemplet är elementet av repetition 

väldigt relevant medan i det senare exemplet så är envishet och anpassning till en 

föränderlig miljö mer centralt, däremot som så förenar kravet på ihärdighet och envishet 



 

 

 

20 

de båda exemplen. (Baron 2008; Busenitz et al. 2003) Den passion som entreprenörer 

upplever liknar passion generellt men eftersom passion är situationsbundet så har 

entreprenöriell passion unika utmärkande drag som är relaterade till 

entreprenörskapskontexten som är föränderlig, intensiv och utmanande. (Murnieks, 

Mosakowski & Cardon 2012) 

2.6.1 Tidigare undersökningar kring passion inom entreprenörskap 

Redan i tidig forskning kring entreprenörskap har passion används för att förklara den 

del av entreprenörers beteende som inte går att förklara med logik, så som att de tar 

exceptionellt hög risk, de har ovanligt starkt fokus samt att de har en benhård tro på sina 

drömmar. Både inom akademisk forskning och överlag i samhället har passion ansetts 

vara väldigt viktigt för entreprenörer. Till exempel så har företaget Bodyshops grundare 

Anita Roddick uttryckt sig på följande vis ”för att nå framgång så krävs det att du tror på 

något med en sådan passion att det blir verklighet” [egen översättning]. (Cardon et al. 

2009) Utan tvekan så är passion något som spelar en stor roll inom entreprenörskap. 

Trots att passionen relevans för entreprenörskap är erkänd så finns det en avsaknad av 

empiriska undersökningar gällande passion och existerande forskning är motstridig till 

sin natur.  Passion har på en teoretisk nivå studerats en del, vilket gett förståelse för 

passionens natur och passionens generella inverkan. Passionens roll för specifika 

aktiviteter är ett annat område som har studerats i viss utsträckning. (Murnieks, 

Mosakowski & Cardon 2014)  

Det finns brister i forskningen gällande hur passion skall definieras samt vilken roll 

passion har inom entreprenörskap (Cardon et al. 2009) Andra delområden som det 

existerar okunskap kring är de underliggande faktorerna bakom passion samt hur 

passion påverkar beteendet på individnivå. Överlag så har tidigare undersökningar ofta 

studerat förhållandet mellan passion och företagsresultat eller någon utomstående part 

t.ex. investerare. Mer sällan har förhållandet mellan passion och personers beteende, i 

det här fallet entreprenörers beteende, studerats. Eftersom passion har visat sig kunna 

påverka personers beteende (Vallerand et al. 2007) så finns det även orsak att studera 

passion utifrån detta perspektiv. (Murnieks, Mosakowski & Cardon 2014) Även om 

tidigare forskning kring passion inom entreprenörskap är motstridig så finns det också 

specifika element av passion som denna forskning har gemensamt. De elementen är att 

passion innefattar en positiv och intensiv känsla, inkluderar oftast aktiviteter, objekt 

eller möjligheter som är knutna till ett företag och att passion fungerar som en motivator 



 

 

 

21 

för entreprenörer vilken hjälper dem att klara av prövningar och bibehålla sin entusiasm. 

(Cardon et al. 2009) Passionen fungerar som en emotionell resurs för entreprenörer, 

vilket hjälper dem att klara av utmaningar med företaget. Däremot har väldigt få studier 

bidragit med en teoretisk grund som kopplar ihop entreprenörers passion med den 

omfattande litteraturen kring känslor. (Cardon et al. 2009) 

Väldigt få studier överlag, och i synnerhet inom entreprenörskap, har undersökt passion 

från ett empiriskt perspektiv. Enligt Murnieks, Mosakowski och Cardon (2014) så har 

konceptet passion hos entreprenörer undersökts empiriskt endast i tre undersökningar.  

I en undersökning gjord av Baum et. al (2001) så används entreprenöriell passion som 

en av tre personlighetsdrag hos entreprenörer, vilka används för att undersöka 

förhållandet mellan entreprenörers personlighet och företagsresultat. I en senare 

undersökning studerade Baum och Locke (2004) enbart passionens påverkan på 

företagsresultat. Genom dessa två studier så kunde det konstateras att det inte existerar 

ett direkt förhållande mellan passion och företagsresultat. Däremot så kan passionen 

genom motivation, mål och självtillit (eng. self-efficacy) ha någon sorts inverkan på 

företagsresultat. Den tredje empiriska studien gällande entreprenörers passion utfördes 

av Chen et al. (2009) och undersökte ifall den passion hos entreprenörer som 

riskkapitalister kunde uppfatta påverkade deras investeringsbeslut. Slutsatsen från 

denna studie var att riskkapitalister påverkades i liten utsträckning av den upplevda 

passionen hos entreprenörer och i större utsträckning av logiska argument som baserade 

sig på fakta. I alla ovanstående undersökningar så undersöktes individens 

entreprenöriella passion i jämförelse till en variabel endera på företagsnivå eller någon 

annan typ av utfallsvariabel så som investerares villighet att investera i ett företag.  Ingen 

studie har däremot undersökt sambandet mellan entreprenörers passion och deras 

beteende eller andra utfall på individnivå. Vallerand et al. (2003) och (2008) har nästan 

uteslutande inriktat sig på förhållandena mellan passion och personers attityder och 

beteenden i sin forskning som blivit erkänd, vilket uppmuntrar till att styra forskningen 

kring entreprenörers passion mot en individnivå. (Murnieks, Mosakowski & Cardon 

2014) 

2.6.2 Passion gentemot aktiviteter 

Flera modeller för passion gentemot aktiviteter har skapats. Cardon et al. (2009) 

presenterar en modell och Vallerand et al. (2003) presenterar den tvåsidiga modellen för 

passion. Cardon et al. (2009) utgår från att entreprenöriell passion uppstår som ett 
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resultat av att entreprenörer är engagerade i aktiviteter som är meningsfulla och 

framträdande för deras självidentitet. Baserat på indelningen av entreprenöriella 

aktiviteter av Gartner, Starr & Bhat (1999) så utvecklar Cardon et. al (2005) tre olika 

rollidentiteter som är kopplade till aktiviteter som entreprenörer utför. Dessa 

rollidentiteter är uppfinnare, grundare och utvecklare. De personer vars rollidentitet 

stämmer överens med uppfinnaren känner passion för aktiviteter som är kopplade till 

upptäckandet, uppfinnandet och utforskandet av nya idéer. De som till sin rollidentitet 

faller under kategorin grundare känner passion aktiviteter som är relaterade till 

grundandet av ett företag och således kommersialiserande och utnyttjande av idéer. De 

entreprenörer som tillhör den sista kategorin av rollidentiteter, utvecklare, är 

passionerade gällande aktiviteter som har att göra med expandering, utveckling och 

tillväxt av ett redan etablerat företag. (Cardon et. al 2009) Denna avhandling kommer 

att använda Vallerands et al. (2003) tvåsidiga modell för passion (eng. the dualistic 

model of passion) för att undersöka passion i och med att deras tankegångar är 

väletablerade inom forskning och har fungerat som bas för både teoretiska och empiriska 

undersökningar inom både entreprenörskapsforskning och företagsledning (Murnieks, 

Mosakowski & Cardon 2014). Inom PSED-studier så mäts även entreprenörernas 

passion utgående från Vallerands et al. (2003) tvåsidiga modell för passion, så eftersom 

mitt data kommer från PSED-studien som utförs i Finland för tillfället så är det även 

mycket motiverat att använda denna modell i min avhandling. Den tvåsidiga modellen 

för passion presenteras i följande kapitel.  

2.6.2.1 Den tvåsidiga modellen för passion 

Vallerand et al. (2003) har skapat en tvåsidig modell för passion gentemot aktiviteter. 

De definierar passion som ”en stark dragning mot en aktivitet som människor tycker om 

och finner viktig, och som de investerar tid och energi i” (Vallerand et. al 2003: 757). En 

aktivitet blir således en passion då den uppfyller följande krav, den är betydelsefull för 

individen, individen tycker mycket om eller älskar aktiviteten och individen utövar 

aktiviteten utövar regelbundet. Den tvåsidiga modellen för passion delar in passion i 

harmonisk och överdriven passion, som skiljer sig åt beträffande hur passionen är 

förenad med personens identitet. Begreppet identitet hänför sig till personers 

egenskaper, karaktärsdrag och erfarenheter samt till samspelet mellan dessa aspekter. 

Utöver detta innefattar identitet den effekt som de ovanstående aspekterna har på 

personernas social- och självreglering. (Schlenker 1987) Detta är relevant för passion 

eftersom vissa aktiviteter anses vara så utmärkande för personen att de är centrala 
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element i personens identitet (Vallerand et al. 2003). Detta påstående baserar sig på 

självbestämmande teorin (eng. self-determination theory) som anser att personer väljer 

att engagera sig i aktiviteter för att tillfredsställa grundläggande psykologiska behov så 

som självständighet, kompetens och samhörighet (Deci & Ryan 200o) Således så 

kommer en aktivitet som personen tycker om och utövar ofta att bli införlivad i 

personens identitet i enlighet med personens värdesättning av denna aktivitet, vilket 

leder till att personen känner passion för denna aktivitet (Aron, Aron, & Smolan, 1992). 

Passionen blir en viktig del av personens identitet och hur individen uppfattar sig själv. 

(Vallerand et. al 2003) Ett exempel är att maratonlöpare som känner passion för löpning 

ser sig själv som löpare medan andra som inte känner en passion för denna aktivitet bara 

är ute på länk för att röra på sig.  

Passion kan enligt Vallerand et al. (2003) kategoriseras i två olika kategorier beroende 

på hur passionen införlivas i personernas identitet, de är harmonisk (eng. harmononius 

passion) och överdriven passion (eng. obsessive passion). En frivillig införlivning av 

aktiviteten i individens identitet är utmärkande för harmonisk passion. Detta innebär att 

harmonisk passion är en sorts passion som uppstår då personer på eget initiativ ägnar 

sig åt en aktivitet och anser att den är viktig för dem. Harmonisk passion upplevs alltså 

då personer frivilligt engagerar sig i en aktivitet, utan att de känner något tvång att utöva 

aktiviteten.  Så som benämningen antyder så innebär harmonisk passion att den aktivitet 

som individen känner passion är i harmoni med övriga aktiviteter i individens liv. I och 

med att känslan av tvång att utföra aktiviteten inte existerar så är aktiviteten inte 

dominerande i individens identitet trots att den är mycket viktig. Således uppstår också 

en balans mellan aktiviteten som individen är passionerad för och aspekter i individens 

liv. (Vallerand et al. 2010)  

Överdriven passion uppstår då en aktivitet införlivas i en individs identitet på ett 

kontrollerat sätt. I kontrast till harmonisk passion så engagerar sig personer som 

upplever överdriven passion inte i aktiviteter frivilligt, utan som ett resultat av tvång eller 

påtryckningar. Det kan handla om påtryckningar så som socialt tryck eller vara ett 

resultat av det välbefinnande som uppstår då individen utför aktiviteten. Det senare 

innebär att individen uppskattar aktiviteten, men upplever också ett sorts tvång att hela 

tiden utföra denna aktivitet. Passionen blir ett sorts beroende, och tränger där med ut 

övriga aktiviteter som individen tidigare har utfört. (Vallerand et al. 2003)  

De två typerna av passion har på ett känslomässigt och beteendemässigt plan olika 

inverkan på personer. En aktivitet som alstrar harmonisk passion har större inverkan på 
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positiva känslor och mindre inverkan på negativa känslor än en aktivitet som alstrar 

överdriven passion vid utförandet av aktiviteten. Eftersom harmonisk passion bygger på 

att personerna ägnar sig åt aktiviteten på eget initiativ är flexibiliteten och engagemanget 

i uppgiften större. Detta stimulerar personens koncentration och gör att hen upplever 

positiva känslor då aktiviteten utövas. Överdriven passion bygger på en kontrollerad 

införlivning och gör att personer känner ett tvång gentemot aktiviteten, vilket resulterar 

i att personens engagemang i uppgiften är av annan karaktär.  Denna typ av engagemang 

antas hindra både upplevelsen av positiva känslor samt förmågan att kunna fokusera 

helhjärtat på aktiviteten som utförs. (Vallerand et al. 2003) 

Harmonisk och överdriven passion skiljer sig även åt gällande hur aktiviteten upplevs då 

individen har utfört aktiviteten. Eftersom harmonisk passion är något som personen 

själv kan kontrollera så torde balansen mellan passionen och andra aktiviteter i 

individens liv vara rätt god vilket leder till att personen upplever en ökning av positiva 

känslor och tillfredställelse och en minskning av negativa känslor efter att aktiviteten har 

utförts. (Vallerand et al. 2003) Det kan till och med vara på det viset att en aktivitet som 

en person känner harmonisk passion för, kan leda till positiva känslor även då personen 

inte utför aktiviteten utan sysslar med någonting annat. (Vallerand et al. 2010) I motsats 

så kan överdriven passion framkalla negativa känslor efter att aktiviteten är utförd 

eftersom det är sannolikt att passionen strider med andra aktiviteter i personens liv då 

personen kan uppleva ett tvång att utföra aktiviteten då hen istället borde utföra andra 

aktiviteter. (Vallerand et al. 2003) Ett exempel på en sådan situation är att en individ 

kan uppleva skuldkänslor för att han jobbade med sitt företag då han istället borde ha 

gått med barnen till simhallen som han hade lovat göra.   

Eftersom överdriven passion kontrollerar personen så är det även sannolikt att personen 

upplever negativa känslor då han eller hon inte kan ägna sig åt aktiviteten. Personen 

känner ett inre tvång att ägna sig åt den aktivitet de känner passion för och således är 

aktiviteten hela tiden närvarande i personens tankar. Därför känner sig personer 

frustrerade över att inte får utöva sin passion samt över att de inte kan känna 

tillfredställelse vid utövning av andra aktiviteter eftersom tankarna gällande passionen 

hindrar detta. Personer kan bestämma när de utövar aktiviteter som de känner 

harmonisk passion gentemot och upplever därför mindre negativa känslor i situationer 

som de är hindrade från att utföra sin passion. Harmonisk passion möjliggör att personer 

kan överföra de positiva känslorna från passionen till andra aktiviteter, vilket kan ha 

fördelaktiga konsekvenser för engagemanget i andra aktiviteter. (Vallerand et al. 2003) 
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Passion kan även kopplas till personers ihärdighet (Chandler & Jansen 1992). Ihärdighet 

är även något som tar sig olika uttryck gällande harmonisk och överdriven passion. 

Eftersom passion är en del av personers identitet och en aktivitet som de verkligen tycker 

om väljer personerna att lägga ner mycket resurser på aktiviteten samt vara engagerade 

i aktiviteten över en lång tid. Vissa personer engagerar sig i sin passion under hela sitt liv 

och har således en väldigt stark ihärdighet gentemot aktiviteten. Harmonisk passion gör 

att personerna kan sluta utöva aktiviteten då de känner att den för med sig negativa utfall 

och kommer därmed ägna sig åt aktiviteten så länge den med sig positiva utfall. 

Överdriven passion antas ofta skapa väldigt lite positiva känslor i jämförelse med 

mängden negativa känslor. Trots negativa känslor och utfall kan det antas att person som 

känner överdriven passion inte slutar att utföra aktiviteten eftersom personen upplever 

ett tvång att utföra aktiviteten. Detta kan ha förödande konsekvenser för individen bl.a. 

gällande relationer och arbetsuppgifter. (Vallerand et al. 2003) Överlag då man har 

studerat personers passion för ett antal olika aktiviteter så har man kommit fram till att 

harmonisk passion generellt resulterat i adaptiva resultat medan överdriven passion 

generellt leder till mindre adaptiva eller till och med till icke-adaptiva resultat (Ratelle et 

al. 2004; Vallerand et al. 2003; Vallerand et al. 2008) 

2.6.2.2 Sambandet mellan passion och arbetstillfredsställelse 

Arbetstillfredsställelse kan beskrivas som ett positivt känsloläge som härstammar från 

positiva upplevelser på arbetsplatsen (Locke 1976). Passion definieras enligt Vallerand 

et al. (2003:757) som ”en stark dragning mot en aktivitet som människor tycker om och 

finner viktig, och som de investerar tid och energi i”. Och den entreprenöriella passionen 

förknippas med bland annat kärlek till sitt arbete (Baum & Locke 2004 & Shane, Locke 

& Collins 2003), entusiasm och glädje för företagsaktiviteter (Smilor 1997), en kärlek till 

själva företaget (Cardon et. al 2005). Dessutom så antas passion påverka personers 

motivation, till exempel så beskriver Brännback et. al (2006:6) att passion kan 

”stimulera motivation, öka hjärnaktiviteten och skänka mening till det dagliga arbetet”.  

Motivationen som passionen ger personerna gör att de känner driv, tar initiativ, orkar 

arbeta mycket och är ihärdiga (Bird 1989; Bierly et al. 2000). Utgående från detta så kan 

man argumentera för att passion genom sin motiverande effekt även torde ha en positiv 

inverkan på personernas arbetstillfredsställelse eftersom passionen gör att personerna 

känner sig motiverade och således även torde vara nöjda med sitt arbete. Således så torde 

passion på en generell nivå ha ett positivt samband med hur nöjda personerna är med 

sitt arbete.  
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Det är dock viktigt att skilja på de två typerna av passion, harmonisk och överdriven 

passion, då man studerar sambandet till arbetstillfredsställelse. De två typerna av 

passion har visat sig ha olika effekt på arbetstillfredsställelsen hos personer. Harmonisk 

passion antas ha en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen medan överdriven 

passion inte antas inverka på arbetstillfredsställelsen. I en studie gällande utbrändhet 

hos sjukskötare undersöker Vallerand et al. (2010) sambandet mellan passion och 

arbetstillfredsställelse och därefter sambandet mellan arbetstillfredsställelse och 

utbrändhet. De finner stöd för att harmonisk passion bidrar till en ökad 

arbetstillfredsställelse. Överdriven passion visade sig istället inte ha någon inverkan på 

personernas arbetstillfredsställelse.  

Sambandet mellan harmonisk passion och arbetstillfredsställelse förklaras med att 

harmonisk passion kännetecknas av en hög flexibilitet och stort engagemang gentemot 

uppgifter som ett resultat av personerna ägnar sig åt aktiviteten på eget initiativ, utan 

tvång. Detta leder i sin tur till en högre koncentration samt att personer upplever positiva 

känslor vid utövandet av aktiviteten. Att det inte finns ett samband mellan överdriven 

passion och personernas arbetstillfredsställelse förklaras genom att personerna känner 

ett okontrollerat tvång att utföra aktiviteten vilket medför att engagemanget för 

uppgiften tar annat uttryck, bland annat så kan personerna ha svårt att fokusera 

fullständigt på den nuvarande uppgiften och dessutom så antas överdriven passion 

hindra personen att känna positiva känslor. (Vallerand et al. 2010) Generellt så har 

aktiviteter som är kopplade till harmonisk passion en större inverkan på positiva känslor 

och mindre inverkan på negativa känslor hos en person i jämförelse mot aktiviteter som 

är kopplade till överdriven passion (Vallerand et al. 2003) Harmonisk passion kan i 

större utsträckning leda till att positiva känslor då entreprenörerna arbetar med 

företaget vilket i sin tur torde leda till att de känner sig nöjda med att arbeta med 

företaget, dvs. upplever en hög grad av arbetstillfredsställelse. Negativa känslor kan 

uppstå då entreprenörer som känner överdriven passion för sitt företag utför 

företagsaktiviteter så torde detta leda till att de känner sig mindre nöjda med att jobba 

med företaget, dvs. de upplever en mindre arbetstillfredsställelse. På så vis så antas 

harmonisk och överdriven passion ha olika effekt på entreprenörernas 

arbetstillfredsställelse.  

Således kan man utgående från ovanstående argument anta att det även finns ett positivt 

samband mellan entreprenörer som upplever harmonisk passion och deras 

arbetstillfredsställelse. Dessutom kan man anta att inte existerar ett samband mellan 
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entreprenörer som upplever överdriven passion och deras arbetstillfredsställelse. 

Därmed ser mina huvudsakliga hypoteser ut på följande vis:  

H1: Harmonisk passion har ett positivt samband med hög 

arbetstillfredsställelse hos aspirerande eller nyblivna entreprenörer   

H2: Överdriven passion har inte ett samband med arbetstillfredsställelsen 

hos aspirerande eller nyblivna entreprenörer 

För att utöka analysen ställs ytterligare sex hypoteser. Dessa hypoteser används för att 

förbättra förståelsen för hur harmonisk och överdriven passion inverkar på 

entreprenörernas arbetstillfredsställelse. Hypoteserna testas genom att bilda 

interaktionstermer av olika kontrollvariabler och variablerna för harmonisk och 

överdriven passion. Dessa interaktionstermer mäter hur olika kontrollvariabler så som 

t.ex. balans mellan jobb och fritid kan inverka på entreprenörernas passion och hur det 

i sin tur inverkar på entreprenörernas arbetstillfredsställelse. Således så är dessa 

hypoteser inte direkt utvinna ur teorin eftersom de fungerar som komplement till mina 

huvudsakliga hypoteser och ser på hur olika element påverkar passion och hur detta 

påverkar entreprenörernas arbetstillfredsställelse. Hypoteserna presenteras nedan 

tillsammans med argument för respektive hypotes.  

I de två hypoteserna för harmonisk passion nedan så försöker jag förstå om det är möjligt 

att genom att kombinera harmonisk passion med positiva faktorer uppnå en högre 

arbetstillfredsställelse än om man enbart känner harmonisk passion. Således är de 

ämnade att undersöka samspelet mellan harmonisk passion och andra faktorer.  

Eftersom harmonisk passion innebär att aktiviteten som individen känner passion för är 

i harmoni med övriga aktiviteter i individens liv (Vallerand et al. 2010) kan man anta att 

de personer som har harmonisk passion gentemot sitt företag också har en hög balans 

mellan jobb och fritid. Att ha en bra balans mellan jobb och fritid kan också logiskt 

kopplas till en god arbetstillfredsställelse. Därmed så antas de personer som både har en 

hög nivå av harmonisk passion samt en bra balans mellan jobb och fritid ha en högre 

arbetstillfredsställelse i jämförelse med de personer som enbart har en hög nivå av 

harmonisk passion. Således ser den tredje hypotesen ut på följande vis:  

H3: De aspirerande eller nyblivna entreprenörer som både känner 

harmonisk passion och har en god balans mellan jobb och fritid har en högre 

arbetstillfredsställelse än andra entreprenörer  
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Passion anses även främja kreativiteten vilket inverkar på förmågan att upptäcka och 

utnyttja affärsmöjligheter (Baron 2008). Man kan även tänka sig att affärsmöjligheter 

kan väckas ur en entreprenörs passion och att om man grundar ett företag kring en sådan 

affärsidé så kan företagandet ses som ett sätt att utvinna sin passion. Att jobba med sin 

passion kan således antas inverka på arbetstillfredsställelsen, vilket resulterar i följande 

i hypotes: 

H4: De aspirerande eller nyblivna entreprenörer som känner harmonisk 

passion och som själva kommit upp med affärsidéen har en högre 

arbetstillfredsställelse än andra entreprenörer  

De två följande hypoteserna om överdriven passion är ämnade att undersöka ifall någon 

faktor i kombination med överdriven passion kan tänkas ha en inverkan på 

entreprenörernas arbetstillfredsställelse. Eftersom överdriven passion inte antas ha en 

inverkan på arbetstillfredsställelsen i enlighet med H2 ovan, så är det av intresse att 

undersöka ifall överdriven passion tillsammans med någon annan faktor kan tänkas 

påverka arbetstillfredsställelsen. Eftersom överdriven passion även leder till att 

passionen tränger ut andra aktiviteter i entreprenörers liv (Vallerand et al. 2003), kan 

det vara svårt för entreprenören att hinna med andra uppgifter och åtaganden. Detta kan 

i sin tur troligen göra att entreprenörer känner sig stressade. Överdriven passion är även 

relaterat till stress genom att personer kan uppleva frustation då de är hindrade att utföra 

sin passion och som ett resultat av att de inte kan känna tillfredsställelse då de utövar 

andra aktiviteter eftersom deras tankar bara snurrar kring deras passion. Detta leder till 

att följande hypotes ställs upp: 

H5: De aspirerande eller nyblivna entreprenörer som känner både 

överdriven passion och är mycket stressade har en lägre 

arbetstillfredsställelse än andra entreprenörer   

De entreprenörer som känner överdriven passion för sitt företag känner ett tvång att 

engagera sig i företagsaktiviteter (Vallerand et. al 2003). Utgående från detta så kan man 

argumentera att de entreprenörer som känner överdriven passion troligen kommer att 

lägga ner ett stort antal arbetsdagar på sitt företag. Överdriven passion antas även hindra 

personer att känna positiva känslor (Vallerand et al. 2010) vilket torde leda till att 

entreprenörer som engagerar sig mycket i företaget (arbetar många dagar) upplever en 

lägre arbetstillfredsställelse. Detta resulterar i följande hypotes: 
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H6: De aspirerande eller nyblivna entreprenörer som både känner 

överdriven passion och lägger ner mycket tid på företaget har en lägre 

arbetstillfredsställelse än andra entreprenörer  
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3 METOD 

I detta kapitel presenteras och diskuteras avhandlingens metodologiska angreppsätt. 

Kapitlet börjar med att beskriva undersökningens forskningsfilosofi, forskningsstrategi 

och forskningsdesign. Därefter presenteras undersökningens material och 

analysmetoder. Som avslutning diskuteras undersökningens validitet och reliabilitet.  

3.1 Forskningsansats  

Forskningsansatsens uppgift är att relatera teori med empiri (Patel & Davidson 2011). 

Det finns i huvudsak två olika typer av forskningsansatser, nämligen deduktiv och 

induktiv forskningsansats. Vilken forskningsansats som används är beroende av tidigare 

kunskaper hos den som utför undersökningen, forskningsämnets natur samt i vilken 

utsträckning det forskats i ämnet tidigare (Saunder, Lewis & Thornhill 2007).   

En deduktiv forskningsansats används i undersökningar som har som mål att undersöka 

förhållandet mellan olika variabler (Saunders, Lewis & Thornhill 2007) I en deduktiv 

undersökning upprättas hypoteser baserat på den teoretiska referensramen. Dessa 

hypoteser bekräftas eller förkastas sedan genom en empirisk undersökning.  

En induktiv forskningsansats har istället sin utgångpunkt i observationer av 

verkligheten. Dessa observationer används sedan som grund för att skapa teori 

(Saunders, Lewis & Thornhill 2007). Således kan konstateras att induktion, som rör sig 

från empiri till teori, är i princip motsatsen till deduktion som rör sig från teori till empiri.  

3.2 Forskningsmetod  

Det finns olika sätt att se på kunskap, positivismismen och hermeneutik är två exempel 

på kunskapsteorier som skiljer sig åt angående synen på kunskap. Positivismen är en 

epistemologisk inriktning som kännetecknas av sann, mätbar kunskap och objektivitet. 

(Bryman & Bell 2011) Inom positivismen så strävar man efter orsak-verkan samband och 

generaliserbarhet av resultaten. (Creswell 2009) Hermeneutik är en epistemologisk 

inriktning som samlar in information om människor och deras beteende och använder 

sig således av upplevd kunskap. (Bryman & Bell 2011) Inom hermeneutiken så utgörs 

grunden för kunskap av forskarens subjektiva tolkningar (Patel & Davidson 2011). Denna 

avhandling faller inom ramarna för positivismen eftersom den har som avsikt att testa 

existerande teori med hjälp av uppställda hypoteser. 
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Metoderna som används för att samla in och bearbeta data kan indelas i två primära 

grupper som är kvantitativa och kvalitativa metoder (Bryman & Bell 2013). 

Undersökningar som utgår från positivismen kännetecknas av en deduktiv 

forskningsansats samt en kvantitativ datainsamling (Bryman & Bell 2013). Således 

kommer denna avhandling att använda ett deduktivt angreppssätt och en kvantitativ 

datainsamlingsmetod då syftet med avhandlingen är att testa existerande teori på 

området genom statistiska analyser baserade på numeriska data.   

Avhandlingen kommer att följa den deduktiva processen som beskrivs av Bryman & Bell 

(2011:11). Det första steget i den deduktiva processen är att beskriva existerande teorier 

som relaterar till det fenomen som avhandlingen kommer undersöka. Nästa steg är att 

utveckla hypoteser som baserar sig på den teoretiska referensramen. En hypotes är en 

välmotiverad spekulation med vilken ett möjligt förhållande mellan två eller flera 

variabler testas (Bryman & Bell 2011). Efter dessa steg följer insamling av data och val av 

metod. I denna avhandling används data från den finländska PSED-studien. När 

datainsamlingen är klar utförs statistiska analyser. Utgående från resultaten i de 

statistiska analyserna bekräftar eller förkastar forskaren sedan de uppställda 

hypoteserna. Den deduktiva processen avslutats med en diskussion där avhandlingens 

resultat jämförs mot den teoretiska referensramen. 

 

 

 

 

 

 Den deduktiva processen (Bryman & Bell 2011:11)  

3.3 Forskningsdesign 

Forskningsdesign syftar till att beskriva hur den valda forskningsmetoden kommer att 

tillämpas för att besvara undersökningens forskningsfråga. I kvantitativa 

undersökningar finns det tre olika typer av undersökningsdesign, dessa är experiment, 

kvasi-experiment och icke-experiment (Borg & Westerlund 2012). Denna avhandling är 

till sin utformning ett icke-experiment som använder statistiska metoder för att beskriva 
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relationen mellan en beroende variabel samt flera oberoende variabler. I icke-

experimentella tvärsnittsundersökningar är det inte möjligt att förklara orsakssamband 

dvs. förklara varför verkligheten ser ut på ett visst vis. Avsaknaden av möjligheten att 

studera orsakssamband eller kausalitet beror på att forskaren i denna typ av 

undersökningar inte har möjlighet att kontrollera försökssituationen och påverka 

variablerna (Borg & Westerlund 2012). 

3.4 Undersökningens datainsamlingsmetod 

Vid kvantitativa undersökningar finns de flera olika datainsamlingsmetoder som t.ex. 

enkäter, fallstudier, experimentella metoder och etnografiska metoder (Saunders, Lewis  

& Thornhill 2007). I denna avhandlings empiriska undersökning kommer data som 

samlats in genom enkätundersökningar inom ramen för PSED-studien i Finland under 

år 2015 att användas. Enkätundersökningar används för att samla in stora mängder data 

från en vald population som sedan jämförs för att kunna dra slutsatser om populationen. 

Enkätstudier är lämpliga för att besvara frågor så som vem, vad, var, när och hur samt 

då man vill undersöka relationer mellan olika variabler. (Saunders, Lewis & Thornhill 

2007) PSED-studien är en longitudinell eller med andra ord uppföljande 

enkätundersökning, dvs. undersökningens sampel undersöks upprepade gånger. Det 

finns två olika sorter av longitudinella enkätundersökningar, panelstudie och kohort 

undersökning, varav PSED-studien till sin uppbyggnad är en panelstudie. (Bryman & 

Bell 2011) Trots att PSED-studien är en longitudinell panelstudie så kommer jag i min 

avhandling inte använda mig av longitudinella panelstudier i och med att jag bara 

kommer att använda data som samlats in från en våg, en tidpunkt, i studien. På så vis 

kommer min datainsamlingsmetod att klassas som en tvärsnittsundersökning, vilket 

betyder att data samlas in från fler än ett fall under en viss tidpunkt (Bryman & Bell 

2011).  

3.4.1 Panel Study of Entrepreneurial Dynamics (PSED)  

Panel Study of Entrepreneurial Dynamics (PSED), översatt till svenska panelstudie över 

entreprenöriell dynamik, är till sin uppbyggnad en longitudinell panelstudie. Under 

1990-talet genomfördes den första PSED-studien vid Michigans universitet i USA. Målet 

med studien var att undersöka aspirerande entreprenörers intentioner och specifikt de 

som håller i nuläget på att starta ett företag.  Eftersom mycket av 

entreprenörskapsforskningen före detta varit retrospektiv, det vill säga fokuserat på 
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entreprenörer som varit verksamma en längre tid, så var PSED-studien ny till sin 

utformning. PSED-studier både inom USA och globalt har bidragit med ny kunskap till 

områden som tidigare inte undersökts inom entreprenörskapsforskningen (Val Gelderen 

et al. 2011).  

För tillfället håller forskare från Aalto-universitet och Hanken på att genomföra en 

PSED-studie i Finland. Den finska PSED-studien följer samma upplägg som många av 

de tidigare PSED-studierna. Det första steget var att identifiera lämpliga respondenter 

genom arbetskraftsundersökningarna som Statistikcentralen utför årligen. De 

människor som passade in i studiens population har sedan kontaktats för flera 

uppföljande enkätundersökningar som gjorts via telefonintervjuer samt en webbenkät. 

Den finska PSED-studien går under benämningen ”Ideasta yrittäjäksi”, på svenska ”Från 

idé till företagare”.  

3.4.2 Population och urval  

Population hänför sig till de människor som man är intresserad av att undersöka 

(Bryman & Bell 2013). Populationen i PSED-studien är de människor som håller på att 

starta ett företag eller de vars företag befinner sig i ett väldigt tidigt stadium. Urvalet är 

den del av populationen som väljs ut för den specifika undersökningen (Bryman & Bell 

2013). PSED-studiens urval är de människor som har deltagit och identifierats som 

aspirerande eller nyblivna entreprenörer i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning 

och som efter detta sedan väljer att delta i PSED-undersökningen.  

Urvalsmetoden i denna studie är slumpmässigt urval. Vid slumpmässigt urval har varje 

beståndsdel i populationen en lika stor sannolikhet att representeras i undersökningen.  

Som motsats till slumpmässigt urval finns icke-slumpmässigt urval vilket betyder att det 

är större sannolikhet för vissa beståndsdelar i populationen att representeras i studien 

än andra. (Dahmström 2011) Ifall forskaren ämnar generalisera resultaten i sin studie 

måste slumpmässigt urval användas som urvalsmetod (Patel & Davidson 2011). Vid 

slumpmässigt urval är det även av stor vikt att se till att urvalet överensstämmer med 

hela den population som man vill undersöka vilket i detta fall är aspirerande och nyblivna 

entreprenörer (Bryman & Bell 2013).   
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3.4.3 Undersökningens utformning 

Eftersom PSED-studien är till sin uppbyggnad longitudinell så betyder det att det finns 

flera enkäter. De enkäter som är relevanta för min undersökning är den första 

webbenkäten samt telefonenkäten. Inom PSED-studien har hittills utförts två 

enkätundersökningar per telefon, den andra enkätundersökningen gjordes sex månader 

efter att respondenten svarat på den första undersökningen. De respondenter som 

deltagit i enkätundersökningarna över telefon blir sedan tillfrågade om de vill fylla i en 

webbenkät om samma ämne, således har två undersökningar med webbenkäter utförts. 

Således är webbenkäterna helt frivilliga för respondenterna att fylla i. Webbenkäterna 

tillhandahåller information gällande entreprenörers passion. Från den första 

telefonenkäten kommer data gällande entreprenörernas arbetstillfredsställelse samt 

andra kontrollvariabler så som balans mellan jobb och fritid, stressnivå och hur nöjda de 

är med företagets utveckling att samlas in. Då PSED-studien har sin utgångspunkt i 

Statistikcentralens arbetskraftsundersökning så kommer även vissa basdata så som ålder 

och arbetsförhållanden att tillhandahålls därifrån. 

I en enkätundersökning fungerar de olika frågorna som indikatorer vars uppgift är att 

värdera något specifikt begrepp (Bryman & Bell 2013).  Genom en enkätundersökning 

har forskaren möjlighet att beskriva relationer mellan variabler (Saunders, Lewis & 

Thornhill, 2007). Enkäterna har utformats av Aalto-universitets och Hankens 

gemensamma forskningskonsortium och är till sin natur väldigt lika de andra PSED-

studiernas enkäter. Vid uppbyggandet av en enkät bör man ta hänsyn till bl.a. följande 

faktorer: introduktion, längd, layouten, val av frågor och ordning på frågor samt 

instruktioner (Bryman & Bell 2013).  

Den första webbenkäten används för att mäta entreprenörers passion. Potentiella 

svagheter med webbenkäter är brister i urvalsramen, bortfall och tekniska problem 

(Dahmström 2011). Den del av enkäten som mäter passion finns i delen ”liiketoimintaan 

liittyvät tuntemukset”, på svenska ”känslor relaterade till affärsverksamheten”. Mer 

specifikt så är det fråga 8 och 9 som är relaterade till passion. Frågorna som används för 

att identifiera harmonisk och överdriven passion utgår från Vallerands et al. (2003) 

dualistiska modell för passion och frågorna är samma som Vallerand et al. (2003) 

presenterade och använde i sin artikel. Dessa frågor är slutna frågor med bundna 

svarsalternativ i form av en likertskala. Slutna frågor förekommer ofta i 

enkätundersökningar eftersom de gör det lätt att jämföra olika frågor sinsemellan och 

underlättar även svarsprocessen för respondenten (Bryman & Bell 2013). Likertskalan 
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är 4-gradig och de olika svarsalternativen var 1= stämmer mycket bra, 2= stämmer bra, 

3= stämmer dåligt och 4= stämmer mycket dåligt. Det finns totalt 14 frågor som relaterar 

till passion. Frågorna presenteras i bilden nedanför och indelas i harmonisk och 

överdriven passion. De frågor som mäter harmonisk passion är:  

 Att jobba med affärsidén ger mig en mängd olika erfarenheter 

 Att jobba med affärsidén harmoniserar med andra aktiviteter i mitt liv 

 Att jobba med affärsidén reflekterar kvaliteter som jag tycker om hos mig själv 

 Att jobba med affärsidén gör mig rik på erfarenheter 

 De nya saker som jag upptäcker genom att jobba med affärsidén gör att jag 

uppskattar den ännu mer 

  Jag är helt hänförd av att jobba med affärsidén  

 Detta är för mig en passion jag fortfarande kan kontrollera.  

De frågor som mäter överdriven passion är: 

 Jag kan inte leva utan den,  

 Längtan är så stark att jag kan inte låta bli att genomföra affärsidén 

 Jag har svårt att tänka mig ett liv utan att jobba med affärsidén,  

 Mitt humör beror på möjligheten att genomföra den här affärsidén,  

 Jag har svårt att kontrollera mitt behov att förverkliga affärsidén, 

 Jag är känslomässigt beroende av att jobba med affärsidén och  

 Jag har ett nästan sjukligt behov av att genomföra affärsidén  
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Från den första telefonenkäten tillhandahålls data gällande entreprenörers 

arbetstillfredsställelse och andra kontrollvariabler så som balans mellan jobb och fritid 

och stressnivå. Denna enkät är till sin utformning väldigt lik webbenkäten och frågorna 

är även här slutna frågor med bundna svarsalternativ i form av en likertskala. Dessa 

frågor hör till del H som heter nöjdhet i enkätundersökningen. Frågan som mäter 

arbetstillfredsställelsen hos entreprenörerna lyder ”hur nöjd är du med att jobba med 

den nya affärsidéen” och svarsalternativen är en 4-gradig likertskala där de olika 

svarsalternativen är 1=fullständigt missnöjd, 2=missnöjd, 3=nöjd och 4=fullständigt 

nöjd. Samma svarsalternativ gäller även för frågan ”hur nöjd är du med hur tiden räcker 

till att kombinera arbets- och privatliv”. Stressnivån hos entreprenörerna mäts med 

frågan ”känner du dig stressad” där svarsalternativen på den 4-gradiga likertskalan är 

1=väldigt mycket, 2=ganska mycket, 3=bara lite och 4=inte alls.  

Frågorna A11_o, A11_1 och A11_2 ger svar på vem som kom på affärsidéen och har alla 

samma fråga som lyder ”vem kom på den ursprungliga affärsidéen” men frågorna 

skiljer sig åt gällande svarsalternativ. Den första gäller i de fall de själva ha grundat 

företag, den andra frågan ifall de har grundat företaget med sin partner och den tredje 

frågan i fall de har grundat företaget med släktingar eller andra utomstående personer. 

Svarsalternativen är 1= du själv, 2=någon annan person/din partner/någon annan av 

grundarna och 3=du och en annan person/din partner/ och någon annan av grundarna. 

Från telefonenkäten tillhandahålls även data gällande arbetsdagar och vem som kommit 

upp med affärsidéen. Frågan A17 mäter antal arbetsdagar och lyder ”hur många dagar 

har enligt din uppskattning du lagt ner/du och din partner lagt ner/alla tillsammans 

lagt ner på den här affärsverksamheten eller till utvecklingen?”. Svarsalternativet är 

öppen fråga där respondenten bes uppge antal arbetsdagar. Från 

arbetskraftsundersökningen erhålls data gällande yrkesställning där svarsalternativen 

var 1=löntagare, 2=företagare och 3=jobbar utan lön i ens familjemedlems företag. 

Härifrån erhålls även data gällande utbildningsnivå, där svarsalternativen är 

1=mellannivå, 5=lägsta högre nivå, 6=lägre högskolenivå, 7=högre högskolenivå och 

8=forskarutbildningsnivå. 

3.5 Undersökningens analysmetod 

Det insamlade datamaterialet kommer att analyseras med hjälp av statistiska analyser 

och mer specifikt multivariat dataanalys då uppgiften är att undersöka samband mellan 

den beroende variabeln och flera oberoende variabler. Genom en multivariat dataanalys 
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kan man analysera datamaterialet med ett flertal korrelerande variabler (Hair et al. 

1998).    

Variabeln entreprenörernas arbetstillfredsställelse är till sin utformning en 

dummyvariabel som har tilldelats värdena 0 för lägre arbetstillfredsställelse och 1 för hög 

arbetstillfredsställelse. För att mäta passion används de 14 frågorna gällande passion 

som bas. Dessa delas in enligt harmonisk eller överdriven passion. För respektive fråga 

kommer ett medelvärde att räknas ut.  

Som analysmetod har jag valt probit regressionsanalys. Den beroende variabeln i denna 

undersökning är arbetstillfredsställelse med företaget och  de oberoende variablerna är 

harmonisk passion och överdriven passion. Som kontrollvariabler och därmed även som 

oberoende variabler fungerar balans mellan jobb och fritid, affärsidé, utbildningsnivå, 

stressnivå, ålder och yrkesställning.  

3.6 Kritisk utvärdering av data 

Att kritiskt utvärdera undersökningens data är en viktig del av forskning. Tre viktiga mått 

är reliabilitet, validitet och replikerbarhet hos en undersökning. Dessa presenteras var 

för sig i detta underkapitel. 

3.6.1 Reliabilitet 

Reliabilitet hänför sig till undersökningens tillförlitlighet och innefattar termer så som 

stabilitet (extern reliabilitet), intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet. Att en 

undersökning är stabil betyder att måttet är stabilt dvs. inte ändrar över tid. I praktiken 

innebär detta att då man mäter något visst, t.ex. arbetstillfredsställelse, så får de två 

resultaten inte skilja sig i allt för stor grad från varandra. På grund av denna 

undersökningens utformning är det inte möjligt att ta ställning till reliabiliteten eftersom 

varje faktor mäts enbart vid ett tillfälle. Stabilitet är mest relevant i longitudinella 

undersökningar och således så är stabiliteten ett aktuellt mått allmänt inom PSED-

undersökningen som till sin uppbyggnad är longitudinell. (Bryman & Bell 2013)  

Den interna reliabiliteten undersöker skalans tillförlitlighet, och närmare bestämt hur 

tillförlitliga de indikatorer som bildar skalan är. En enkätundersökning har hög intern 

reliabilitet då det finns ett antal frågor som mäter samma sak. För att mäta intern 

reliabilitet används oftast ett mått som kallas Cronbachs alpha. Värdet på Cronbachs 
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alpha kan variera från 0 till 1, vid 0 existerar ingen intern reliabilitet och vid 1 är den 

interna reliabiliteten den bästa möjliga (Hair et al. 2010).  En tumregel är att Cronbachs 

alpha bör vara 0,7 eller högre medan Bryman & Bell (2013) säger att gränsen ligger på 

0,8 och Hair et al. (1998) att 0,7 är den lägsta acceptabla nivån på validitet.  I denna 

undersökning så är det endast måtten för passion som bör testas för intern reliabilitet 

eftersom det är det enda måttet som har ett antal frågor som mäter samma sak. 

Cronbachs alpha ligger på 0,748 för harmonisk passion och 0,908 för överdriven passion 

vilket betyder att den interna reliabiliteten är på en acceptabel nivå. Testet går att finna 

som bilaga till avhandlingen.  

Interbedömarreliabilitet hänför sig den påverkan som den person som utför 

undersökningen kan ha på undersökningens resultat. (Saunders, Lewis & Thornhill 

2011). I denna undersökning har detta problem minimerats genom att enkäten endast 

innehåller slutna frågor, vilket ger forskaren väldigt små tolkningsmöjligheter för svaren.  

3.6.2 Validitet 

Validitet handlar om i vilken grad undersökningen mäter det som den är ämnad att mäta 

(Lundahl & Skärvad 1999). Det finns en rad olika mått på validitet b.la., intern validitet 

vilket betyder att det råder överrensstämmelse kring de indikatorer som används för att 

mäta olika begrepp i undersökningen. Ett liknande mått är ytvaliditet som mäter hur väl 

frågorna mäter det som de är ämnade att mäta. (Bryman & Bell 2013) PSED-enkäterna 

är utformade baserade på de enkäter som används i andra PSED-studier världen över 

vilket torde skapa en god validitet. Dessutom så använder undersökningen sig av måttet 

för passion som presenterats av Vallerand et al. (2003). Detta mått har bevisats mäta 

passion på ett tillförlitligt vis och har tidigare används i en rad olika studier kring 

passion. 

Extern validitet syftar till graden av generaliserbarhet hos undersökningens resultat. Här 

är det viktigt att komma ihåg att resultaten endast kan generaliseras till den population 

som är inkluderade i undersökningen och kan således inte antas gälla på en allmän nivå. 

En hög extern validitet uppnås ofta då man använder sig av slumpmässigt urval som 

urvalsstrategi. (Bryman & Bell 2013) I denna undersökning så har respondenterna valts 

ut genom slumpmässigt urval vilket bidrar till en god validitet och till att resultaten kan 

generaliseras till undersökningens population vilket är de personer som håller på att 

starta ett företag eller de vars företag befinner sig i ett väldigt tidigt stadium.  

Begreppsvaliditet syftar till den teoretiska referensramens lämplighet (Bryman & Bell 
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2013). Eftersom undersökningen har som syfte att studera hur passion påverkar 

entreprenörers arbetstillfredsställelse så fokuserar den teoretiska referensramen på 

känslors betydelse för entreprenörer. De hypoteser som ställs stöds även av den 

teoretiska referensramen.   

3.6.3 Replikerbarhet 

Replikerbarhet betyder att undersökningen skall kunna upprepas av andra. Detta medför 

att undersökningen bör vara väl beskriven så att andra har möjlighet att utföra en likadan 

undersökning, t.ex. val av respondenter, hur man mäter olika begrepp och dataanalys är 

exempel på saker som bör vara välbeskrivna i studien. (Bryman & Bell 2013) Denna 

studie har en överlag en god replikerbarhet eftersom undersökningens data samt metod 

beskrivs noggrant vilket gör det relativt enkelt för andra att replikera studien. En annan 

sak som i viss grad försvårar beskrivningen av datainsamlingen är författaren själv inte 

har varit delaktig i insamlingen av data. Det som inverkar negativt på studiens 

replikerbarhet är att data från PSED-studien i Finland inte är allmänt tillgängligt men 

liknande data kan förstås samlas in på annat håll. Dock kan data på de aspirerande 

entreprenörerna, dvs. de som inte ännu har startat ett företag men som planerar att 

starta ett, vara svårt att samla in eftersom dessa individer kan vara svåra att identifiera i 

samhället.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redogörs för det insamlade data samt presenteras undersökningens 

resultat.  

4.1 Deskriptiv statistik 

Eftersom PSED-undersökningen som mitt data kommer ifrån är en flerårig panelstudie 

med målet att samla in information från ett väldigt stort sampel så pågår ännu 

insamlingen av data i alla olika delar av undersökningen. Därmed kommer min 

undersökning enbart basera sig på en delmängd av det totala data som kommer att 

samlas in under de kommande åren. I den första telefonenkäten så hade 420 

respondenter deltagit vid den tidpunkt som jag tillhandahöll data, vilket var 9 mars 2016. 

Vid samma tidpunkt hade 117 respondenter svarat på den tillhörande frivilliga 

webbenkäten. Från telefonenkäten tillhandahölls data gällande entreprenörernas 

arbetstillfredsställelse gentemot företaget, deras balans mellan jobb och fritid, hur nöjda 

de med hur företagsutvecklingen framskridit samt deras stressnivå. Webbenkäten 

samlade information gällande entreprenörernas passion. Några kontrollvariabler 

kommer även från Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, de är frågorna om 

arbetstid (heltid/deltid), respondenternas ålder och yrkesställning 

(löntagare/företagare). Antal svar på dessa frågor fördelade sig på följande vis, arbetstid 

(heltid/deltid) 332 stycken svar, ålder 420 stycken svar, yrkesställning 

(löntagare/företagare) 339 stycken svar. 

Undersökningens beroende variabel (fråga H1c i telefonenkäten) ”Hur nöjd är du med 

att jobba med den nya affärsidéen?” har besvarats av 115 respondenter. Eftersom det 

finns ett mycket lägre antal respondenter i webbenkäten så kommer frågorna som mäter 

passion att begränsa samplets storlek rätt radikalt och därför kan bara de 115 

respondenter som även svarat på frågorna om passion användas från det totala antalet 

respondenter på 285 stycken som hade svarat på fråga H1c i telefonenkäten. 

Svarsalternativen sträcker sig från 1-4 på en skala, där 1 står för fullständigt missnöjda 

och 4 för fullständigt nöjd. En respondent svarade att han eller hon inte kan svara på 

frågan och avlägsnas därför ur samplet. 52,2 % och således en majoritet av 

respondenterna anser sig vara fullständigt nöjda med att jobba med den nya affärsidéen. 

43,5 % av respondenterna anser att de är nöjda att jobba med den nya affärsidéen och 

4,3 % av respondenterna säger att de är missnöjda att jobba med den nya affärsidéen. 
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Ingen av respondenterna i detta sampel rapporterar att de skulle vara fullständigt 

missnöjda att jobba med den nya affärsidéen. Medelvärdet för variabeln är 3,48 och 

medianen är 4.  

 

 

 Histogram över svaren på frågan ”Hur nöjd är du att jobba med den nya 
affärsidéen?” 

Den beroende variabeln kodas i min undersökning till en dummyvariabel på följande vis, 

de respondenter som svarat 4 på skalan 1-4 kodas till dummyvariabel 1 och de 

respondenter som svarat 3 eller 2 på skalan 1-4 kodas till dummyvariabel o. Värdet 0 

representerar nu svarsalternativen ”nöjd” och ”missnöjd” medan värdet 1 representerar 

svarsalternativet ”fullständigt nöjd”. Således har den beroende variabeln förvandlats till 

en dummyvariabel som bara kan anta två olika värden. Dummyvariabeln har följande 

distribution av svar: 47,8% är nöjda eller missnöjda att arbeta med den nya företagsidéen 

medan 52,2 % är fullständigt nöjda att arbeta med den nya företagsidéen. Orsaken 

bakom dummyvariabelns indelning är att jag är endast intresserad att undersöka de 

respondenter som är fullständigt nöjda med att jobba med den nya företagsidéen och 

därmed jämföra dem mot de respondenter som är mindre nöjda. Svarsalternativet 

”fullständigt nöjd” är också till sin natur mer definitivt än svarsalternativet ”nöjd” som 

till sin natur kan vara ganska vagt. På detta vis kan det tänkas att svarsalternativet 

”fullständigt nöjd” är bättre på att fånga in de respondenter som med säkerhet har en 

hög arbetstillfredsställelse då de jobbar med sin affärsidé. Utgående från detta så står 
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värdet 0 på dummyvariabeln för lägre arbetstillfredsställelse medan värdet 1 står för hög 

arbetstillfredsställelse.  

 

 

 Dummyvariabel (0=lägre arbetstillfredsställelse, 1=hög arbetstillfredsställelse) 

 

Eftersom de oberoende variablerna som representerar harmonisk och överdriven 

passion är väldigt centrala för min undersökning kommer även de att presenteras var för 

sig. Som tidigare nämnts så har de båda typerna av passion uppmätts utgående från de 

frågor som ingår i Vallerand et. al (2003) dualistiska modell för passion. Den innefattar 

sju frågor var för harmonisk och överdriven passion som tillsammans skall mäta om 

respondenterna har harmonisk respektive överdriven passion. I PSED-studien har dessa 

14 frågor svarsalternativ från 1-4 på en skala där 1 står för stämmer mycket bra, 2 står 

för stämmer bra, 3 står för stämmer dåligt och 4 står för stämmer mycket dåligt. Nedan 

presenteras svarsfördelningen för varje fråga skilt för sig, först för de frågor som hör till 

harmonisk passion följt av de frågor som hör till överdriven passion.  
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 Stämmer mycket 

bra 

Stämmer bra Stämmer 

dåligt 

Stämmer 

mycket dåligt 

  

 Att jobba med affärsidén ger mig en mängd 

olika erfarenheter 

66,1 % 29,6 % 3,5 % 0,9 % N=115 

Att jobba med affärsidéen harmoniserar med 

andra aktiviteter i mitt liv 

31,6 % 49,1 % 17,5 % 1,8 % N=114 

Att jobba med affärsidén reflekterar kvaliteter 

som jag tycker om hos mig själv 

32,5 % 58,8 % 7,0 % 1,8 % N=114 

Att jobba med affärsidén gör mig rik på 

erfarenheter 

38,3 % 47,0 % 13,9 % 0,9 % N=115 

De nya saker som jag upptäcker genom att 

jobba med affärsidén gör att jag uppskattar den 

ännu mer 

33,3 % 55,3 % 8,8 % 1,8 % N=114 

Detta är för mig en passion jag fortfarande kan 

kontrollera 

33,3 % 43,9 % 14,9 % 7,9 % N=114 

Jag är helt hänförd av att jobba med affärsidén  7,0 % 42,1 % 39,5 % 11,4 % N=114 

 

Tabell 1 Svarsfördelning över frågorna för harmonisk passion 

 

 Stämmer 

mycket bra 

Stämmer 

bra 

Stämmer 

dåligt 

Stämmer 

mycket dåligt 

 

Jag kan inte leva utan den 5,2 % 32,2 % 40,9 % 21,7 % N=115 

Längtan är så stark att jag kan inte låta bli att 

genomföra affärsidén 

6,1 % 25,2 % 45,2 % 23,5 % N=115 

Jag har svårt att tänka mig ett liv utan att jobba 

med affärsidén 

11,3 % 22,6 % 44,3 % 21,7 % N=115 
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Mitt humör beror på möjligheten att 

genomföra den här affärsidén 

6,1 % 38,3 % 33,9 % 21,7 % N=115 

Jag har svårt att kontrollera mitt behov att 

förverkliga affärsidén 

3,5 % 11,4 % 41,2 % 42,1 % N=114 

Jag har ett nästan sjukligt behov av att 

genomföra affärsidén 

8,7 % 21,7 % 44,3 % 25,2 % N=115 

Jag är känslomässigt beroende av att jobba med 

affärsidén 

3,5 % 27,0 % 46,1 % 23,5 % N=115 

 

Tabell 2 Svarfördelning över frågorna för överdriven passion 

Jag har valt att komponera mina variabler för harmonisk och överdriven på följande vis, 

baserat på de sju frågorna för harmonisk passion räknas det ut ett medeltal för 

harmonisk passion och baserat på de sju frågorna för överdriven passion räkna det ut ett 

medeltal för överdriven passion. Dessa medeltal kommer jag sedan att använda i min 

logistiska analys för att undersöka om de olika typerna av passion har ett samband med 

entreprenörernas arbetstillfredsställelse. Dessutom så inverterar jag skalan så att den 

går från 1=stämmer mycket dåligt till 4=stämmer mycket bra, istället för den gamla 

skalan som gick från 1=stämmer mycket bra till 4=stämmer mycket dåligt. Detta gör jag 

för att denna skala skall passa in med de övriga variablernas skalor i min undersökning, 

så att alla skalor går i samma riktning. Således tolkas variablerna på följande sätt, desto 

högre medeltal desto högre nivå av harmonisk respektive överdriven passion har 

respondenten. Nedanför presenteras frekvensfördelningen av medeltalen med en 

noggrannhet på två decimaler, både för variabeln harmonisk passion (HP) och för 

variabeln överdriven passion (ÖP). 
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 Frekvensfördelning för variabeln harmonisk passion 

 

 Frekvensfördelning för variabeln överdriven passion 
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I figur 7 nedan presenteras fördelningen av medeltalen för variablerna harmonisk (HP) 

och överdriven passion (ÖP) enligt de olika värdena på den beroende variabeln nöjd, 

vilka är 1= missnöjd (saknas observationer), 2= missnöjd, 3= nöjd och 4= fullständigt 

nöjd. I figuren kan ses att de respondenter som är nöjda har de högsta medeltalet för 

överdriven passion medan medeltalet för överdriven passion är lägst för de respondenter 

som är fullständigt nöjda. Dessutom så ser man att variabeln som mäter medeltalet för 

harmonisk passion har en konstant ökning. Detta innebär att desto nöjdare 

respondenten är desto högre harmonisk passion känner respondenten.  

 

  
 Medeltal för harmonisk och överdriven passion för olika värden på den beroende 

variabeln nöjdhet 

 
För de andra variablerna i undersökningen, de som fungerar som kontrollvariabler, 

presenteras även frekvensfördelningen i separata histogram för varje kontrollvariabel. 

Endast de kontrollvariabler som är inkluderade i undersökningens huvudmodell 

presenteras här. Variabeln för balans mellan jobb och fritid (balans) är även en 

intervallskala på 1-4, där 1 står för fullständigt missnöjd och 4 står för fullständigt nöjd. 

Denna variabel antas ha en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen eftersom en 

bättre balans mellan jobb och fritid torde göra att man är nöjdare att jobba med 

affärsidéen. 
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 Frekvensfördelning för variabeln balans 

Variabeln för stressnivå (stress) är en intervallskala från 1-4, där de ursprungliga värdena 

är 1= väldigt mycket och 4=inte alls. Dessa värden inverteras för att alla variabler i 

undersökningen följer samma riktning och således blir de nya värdena 1=inte alls och 4= 

väldigt mycket. Stress antas ha en negativ inverkan på arbetstillfredsställelsen.  
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 Frekvensfördelning för variabeln stress 

 

Data gällande vem som kom på den ursprungliga affärsidéen samlas in från tre frågor 

vilka beskrivs i metodkapitlet. Dessa tre frågor har alla samma svarsalternativ och därför 

görs en sammanslagning av frågorna till en där det inte görs någon skillnad mellan ifall 

det är respondentens partner, släktning eller annan utomstående som har kommit på 

affärsidéen. Således kodas denna variabel (affärsidé) till en dummyvariabel med följande 

kodning, 0=någon annan kom på affärsidéen, 1=respondenten själv kom på affärsidéen.  

Till grupp 0 kategoriseras således de ursprungliga svarsalternativen 2 

(partner/släkting/annan utomstående) och 3 (respondenten själv tillsammans med 

partner/släkting/annan utomstående) och till grupp 1 kategoriseras de ursprungliga 

svarsalternativet 1 (respondenten själv).  Därmed så görs en jämförelse mellan de 

personer som helt själv kommit på affärsidéen och de personer som inte kommit på 

affärsidéen helt själv utan istället kommit på affärsidéen tillsammans med någon annan 

person eller använt sig av någon annan persons affärsidé. Variabeln affärsidé antas ha 

en positiv inverkan på arbetstillfredsställelsen, dvs. de som själva kommit på affärsidéen 

antas vara nöjdare, eftersom de får förverkliga sin affärsidé vilket kan tänkas vara som 

att förverkliga en dröm.  
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 Frekvensfördelning för variabeln affärsidé 

 

Variabeln för antal arbetsdagar de lagt ner på affärsidéen (arbetsdagar) uppgavs i 

enkäten i rena siffror och därför utförs en logaritmering för att förhindra att resultaten 

drivs av extremvärden. I frekvensfördelningen i figur 13 rapporteras dock de icke-

logartimerade värdena. Variabeln arbetsdagar antas ha en positiv inverkan på 

arbetstillfredsställelsen eftersom ju mer arbetsdagar de lagt ner ju mer nöjda antas de 

vara i alla fall i detta skede av företagandet då alla respondenter är i uppstartsfasen eller 

nyligen har etablerat sitt företag.   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

50 

 

 

 

 
 Frekvensfördelning för variabeln arbetsdagar 

 

Variabeln som mäter utbildningsnivå (utbildning) justeras så att den antar följande 

värden 1=mellannivå, 2=lägsta högre nivå, 3=lägre högskolenivå, 4=högre högskolenivå 

och 5=forskarutbildningsnivå. Utbildningsnivån antas ha en negativ inverkan på 

nöjdheten för de respondenter som har en högre utbildning även förväntas ställa högre 

krav på sitt jobb och därför så kan det leda till att de är mindre nöjda.  

 

 

 

 Frekvensfördelning för variabeln utbildning 
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Variabeln för yrkesställning (yrke) anger om respondenten uppgett löntagare eller 

företagare som huvudsyssla och denna variabel kodas till en dummyvariabel med 

följande kodning, 0=löntagare och 1=företagare. De respondenter som hade svarat 3 på 

frågan dvs. att de jobbar utan lön i en familjemedlems företag tas inte med i analysen. 

Variabeln yrkesställning antas ha en positiv inverkan på nöjdhet på följande vis, de som 

är företagare som huvudsyssla antas vara mer nöjda för att de har mera tid att jobba med 

sitt företag eller affärsidé. Detta behöver dock inte gälla för de som har ett annat företag 

som huvudsyssla och vid sidan om det startar upp företaget som beskriver i enkäten, men 

detta tas inte i beaktande i denna undersökning.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frekvensfördelning för variabeln yrkesställning 

 

Dessa variabler samt de oberoende variablerna harmonisk och överdriven passion är 

inkluderade i tabell 3 nedanför som fungerar som en sammanfattande deskriptiv statistik 

där medelvärde, median, minsta vs. största värde, standardavvikelse, skevhet, kurtosis 

och saknade observationer rapporteras var för sig för varje variabel som ingår i 

undersökningen. 
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Tabell 3 Sammanfattande deskriptiv statistik över undersökningens variabler  

 

För att undersöka sambandet mellan variablerna i undersökningen utfördes en 

korrelationsanalys. Ur den nedanstående tabellen (tabell 4) kan utläsas att inga variabler 

korrelerar med varandra på en kritisk nivå och således kan alla variabler användas i 

undersökningen skiljt för sig.  Korrelationsanalysen visar att det finns ett relativt starkt 

positivt samband mellan variabeln harmonisk passion (HP) och variabeln överdriven 

passion (ÖP) vilket tyder på att de två typerna av passion har vissa gemensamma 

nämnare. Variabeln stress har ett relativt starkt negativt samband med variabeln balans 

 
 
 
 
VARIABEL 

 

 
  

  
 

MEDELVÄRDE 
 

 
 
 
 

MEDIAN 

 
 
 
 

MIN 

 
 
 
 

MAX 

NÖJD 0.521739 1.00000 0.000000 1.00000 

HP 2.11929 2.14286 0.571429 3.00000 

ÖP 1.12541 1.14286 0.000000 3.00000 

BALANS 2.93103 3.00000 1.00000 4.00000 

STRESS 1.94828 2.00000 1.00000 4.00000 

AFFÄRSIDÉ 0.607143 1.00000 0.000000 1.00000 

ARBETSD. 1.53681 1.49136 0.000000 2.84572 

UTBILDNING 
YRKE 
 
 

2.20388 
0.348624 

2.00000 
0.00000 

1.00000 
0.00000 

5.00000 
1.00000 

      
VARIABEL 
 

 
STANDARDAVVIKELSE 

 
KURTOSIS 

 
SKEVHET 

 
SAKNADE 

OBSERVATIONER 
 

NÖJD 0.501713 -1.99242 -0.0870388 1 

HP 0.456643 -0.0889706 -0.364055 0 

ÖP 0.680465 -0.359886 0.250891 0 

BALANS 0.841573 -0.478597 -0.397233 0 

STRESS 0.755787 0.193092 0.570657 0 

AFFÄRSIDÉ 0.490581 -1.80749 -0.438763 4 

ARBETSD. 0.534356 0.149003 -0.344204 13 

UTBILDNING 
YRKE 

1.31626 
0.478736 

-1.30142 
-1.59637 

0.475374 
0.635321 

13 
7 

     

SAMMANFATTANDE DESKRIPTIV STATISTIK 

OBSERVATION 1-116, SAKNADE VÄRDEN ÄR UTESLUTNA 
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mellan jobb och fritid (balans) vilket var föga överraskande. Sambanden mellan de övriga 

variablerna är väldigt svaga. 

 

KORRELATIONSTABELL 

 

Tabell 4 Korrelationstabell  

4.2 Probit regressionsanalys  

En binär probit regressionsanalys används som huvudmodell i denna avhandling. 

QML(Quasi Maximum Likelihood)-estimering används för att estimera probitmodellen.  

Regressionerna presenterade nedan innehåller alla även en konstant trots att den inte är 

inkluderad i tabellerna eftersom konstanten inte analyseras i min undersökning.  

Utmärkande för en logistisk regression är att den beroende variabeln är binär eller 

dikotom medan den beroende variabeln i en  linjär regression istället är kontinuerlig. 

(Hosmer, Lemeshow & Sturdivant 2013) Med andra ord så är den beroende variabeln 

indelad i två grupper. Samma gäller även för en probit regression. Den beroende 

variabeln (nöjd) i denna undersökning är fråga H1c i telefonenkäten  ”Hur nöjd är du 

med att jobba med den nya affärsidéen?”  Denna variabel har kodats till en 

dummyvariabel med följande värden, 0= lägre arbetstillfredsställelse och 1= hög 

arbetstillfredsställelse. De oberoende variablerna för harmonisk och överdriven passion 

är väldigt centrala för avhandlingens frågeställning och används för att testa de uppsatta 

hypoteserna. Variabeln för harmonisk passion (HP) och variabeln för överdriven passion 

(ÖP) innehåller ett medeltal för harmonisk och överdriven passion hos respondenterna. 

         

Variabler Nöjd HP OP Balans Stress Ide Arbetsd. Utbildn. Yrke 

Nöjd 1         

HP 0.2339 1        

ÖP 0.1014 0.5478 1       

Balans 0.3112 -0.0231 -0.0710 1      

Stress -0.2981 0.0084 -0.0073 -0.5711 1     

Affärsidé 0.2364 0.1878 0.1704 -0.0274 0.0048 1    

Arbetsd. -0.1144 0.2355 0.3433 -0.1058 0.1934 0.0898 1   

Utbildning -0.1080 0.0014 -0.1708 -0.0573 0.1013 -0.0959 0.1799 1  

Yrke -0.1129 -0.1116 0.0212 0.1349 0.1210 0.0326 0.2755 -0.0971 1 
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Medeltalet rör sig mellan 1-4 och desto högre medeltal desto högre nivå av den specifika 

passionen har respondenterna.  

Förutom dessa variabler ingår även flera kontrollvariabler i den logistiska regressionen 

för att kontrollera för deras samband till entreprenörernas arbetstillfredsställelse med 

företaget. Dessa kontrollvariabler är balans mellan jobb och fritid (balans), stressnivå 

(stress), vem som kom på affärsidéen (affärsidé), antal arbetsdagar de lagt ner på 

affärsideén (arbetsdagar), utbildningsnivå (utbildning) samt yrkesställning (yrke). 

Kontrollvariablerna har valts på kriterierna att de troligen kan ha ett naturligt samband 

med entreprenörernas arbetstillfredsställelse med företaget.  

Till först genomfördes flera olika tester för att granska vilka variabler som bör vara med 

i den slutgiltiga modellen. Denna variabeltestning presenteras i tabell 5. Testerna som 

presenteras i tabellen är alla utförda genom probit regressionsanalys där den beroende 

variabeln är nöjdhet. Variabeltestningen gjordes som så att det första testet innehöll 

endast de oberoende variablerna harmonisk och överdriven passion och sedan lades för 

varje test till en ny kontrollvariabel tills alla tänkbara kontrollvariabler inkluderade i 

modellen. I variabeltestningen ingick även tre variabler som inte har presenterats i 

avsnittet om deskriptiv statistik tidigare i detta kapitel. Dessa variabler är ålder, 

heltid/deltid samt antal ägare. Variabeln ålder baserar sig på respondentens ålder som i 

enkäten uppgavs i rena siffror, vilka sedan logaritmerades för att förhindra snedvridning 

orsakad av extremvärden. Variabeln heltid/deltid är relaterad till frågan om 

respondenten arbetar heltid eller deltid med sin huvudsyssla, där 0=deltid och 1=heltid. 

Variabeln antal ägare mäter hur många ägare företaget har och de insamlade 

observationerna ligger mellan 1-6 ägare och således är variationen så pass liten att det 

inte krävs en logaritmering av variabeln. 

Orsaken varför dessa variabler inte är med i den deskriptiva statistiken är att jag på basen 

av variabeltestnigen valde att inte inkludera dessa i mina analyser. Variabeln för ålder 

inte är signifikant (p-värde 0,840) och bidrar inte heller med att öka modellens 

förklaringsgrad, och eftersom jag även saknar argument för att ålder skulle påverka 

nöjdheten så lämnades denna variabel bort. Variabeln heltid/deltid är signifikant på 10 

% -nivå (p-värde 0,082) men trots detta så har jag valt att lämna bort variabeln eftersom 

antalet observationer är endast 69 stycken och antal korrekt fördelade fall sjunker i 

jämförelse med huvudmodellen dvs. regression 7 i tabellen. Variabeln antal ägare är 

signifikant på 5 % -nivå (p-värde 0,023) men eftersom antalet observationer endast är 

35 stycken har jag valt att inte inkludera denna variabel i min huvudmodell. Eftersom 
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variablerna var signifikanta i dessa test med mindre observationer än i huvudmodellen 

så kan det hända att de även skulle vara signifikanta i en modell med flera observationer 

och kan således tänkas ha en effekt på nöjdheten. 
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Tabell 5 Variabeltestning 

  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Harmonisk passion 
0.754 

(0.027) ** 
0.805 

(0.016) ** 
0.858 

(0.010) ** 
0.929 

(0.007) *** 
0.997 

(0.006) ** 
0.947 

(0.020) ** 
 1.050 

(0.015) ** 
1.044 

(0.015) ** 
1.237 

(0.007) ** 
1.179 

(0.226)  

Överdriven passion 
−0.083 

(0.682) 
−0.020 

(0.921) 
−0.055 
(0.789) 

 −0.179 

(0.430) 
−0.096 
(0.716)  

−0.055 
(0.856)  

−0.083 
(0.786)  

−0.076 
(0.801)  

0.225 
(0.547) 

0.469 

(0.357)  

Balans  
0.568 

(0.001) *** 
0.412 

(0.027) ** 
 0.501 

(0.010) ** 
0.541 

(0.006) *** 
0.500 

(0.013) ** 
 0.516 

(0.012) ** 
0.511 

(0.014) ** 
0.299 

(0.228) ** 
0.173 

(0.646)  

Stress   
−0.350 
(0.092) * 

−0.346 

(0.114)  
−0.297 
(0.201) 

−0.413 
(0.103)  

−0.321 
(0.226) 

−0.321 

(0.226)  
−0.589 
(0.057) * 

−0.851 
(0.087) * 

Affärsidé    
0.644 

(0.022) ** 
 0.731 

(0.016) ** 
0.648 

(0.044)** 
0.710 

(0.030) ** 
0.703 

(0.029) ** 
0.776 

(0.041) ** 
0.962 
(0.203) 

Arbetsdagar     
−0.247 
(0.415)  

−0.315 

(0.342)  
−0.392 

(0.267)  
−0.401 
(0.257) 

−0.619 

(0.121)  
 0.152 
(0.801) 

Utbildning      
−0.053 
(0.663)  

−0.106 
(0.386) 

−0.101 
(0.426)  

 −0.132 
(0.357)  

−0.201 
(0.397)  

Yrkesställning      
 

−0.222 
(0.512)  

−0.213 

(0.535) 
−0.089 

(0.832)  
 −0.129 
(0.846)  

Ålder       
   

−0.244 
(0.840)  

−0.225 

(0.888)  
6.920 

(0.003) *** 

Heltid/deltid     
 

    
−1.105 
(0.082) * 

−0.404 
(0.750)  

Antal ägare 
    

 
     

0.713 

(0.023) ** 

 
           

McFadden R2 0.045 0.133 0.151 0.197 0.220 0.226 0.241  0.241 0.302 0.396 

Antal (N) 115 115 115 111 100 89 87 87 69 35 
Varav korrekt 78 (67.8 %) 83 (72.2 %) 82(71.3 %) 78 (70.3 %) 74 (74.0 %) 66 (74.2 %) 66 (75.9 %) 65 (74.7 %) 48 (69.6 %) 29 (82.9 %) 
* p<0.1; ** p<0.5; *** p<0.01 och p-värdet i parentes 
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 I tabell 6 görs en jämförelse mellan en modell med enbart kontrollvariabler och 

undersökningens huvudmodell där de oberoende variablerna harmonisk och överdriven 

passion är inkluderade. Modellen har använt sig av probit regressionsanalys och den 

beroende variabeln är nöjdhet. Ur tabellen kan skådas att förklaringsgraden (McFadden 

R2) samt antal korrekt fördelade fall stiger då de oberoende variablerna inkluderas i 

modellen vilket ger stöd för att huvudmodellen är lämplig att använda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 6  Jämförelse mellan kontrollvariabler och huvudmodell 

 

 

  

Kontrollv. 
(11) 

Huvudmodell 
(12) 

Harmonisk passion  
1.050 

(0.015) ** 

Överdriven passion  
−0.083 
(0.786) 

Balans 
0.498 

(0.013) ** 
0.516 

(0.012) ** 

Stress 
−0.302 
(0.207) 

−0.321 
(0.226) 

Affärsidé 
0.811 

(0.007) *** 
0.710 

(0.030) ** 

Arbetsdagar 
−0.111 
(0.694) 

−0.392 
(0.267) 

Utbildning 
−0.091 

(0.422) 
−0.106 
(0.386) 

Yrkesställning 
−0.382 
(0.2412) 

−0.222 
(0.512) 

 
   

McFadden R2 0.181 0.240 

Antal (N) 87 87 

Varav korrekt 61 (70.1%) 66 (75.9%) 

* p<0.1; ** p<0.5; *** p<0.01 och p-värdet i parentes 
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I tabell 7 presenteras alternativa analysmetoder vilka är linjär regression, logistisk 

regression (binär samt ordinal), ordinal probit regression samt min huvudmodell vilken 

är en binär probit regression. I alla analyser har den beroende variabeln varit nöjdhet. 

Val av analysmetod redogörs för i kapitlet 4.4 Robusthet.  

 

  
Linjär reg. 

(13) 

Logit (bi.) 
(14) 

Logit (ord.) 
(15) 

Probit (ord.) 
(16) 

Probit (bi.) 
(17) 

Harmonisk passion 
0.387 
(0.016) 

** 

1.804 
(0.016) 

** 

1.783 
(0.019) ** 

0.952 

(0.021) ** 
1.050 

(0.015) ** 

Överdriven passion −0.009 
(0.942) 

−0.166 
(0.765) 

−0.093 

(0.872)  
0.024 
(0.936) 

−0.083 
(0.786) 

Balans 
0.222 
(0.013) 

** 

0.838 
(0.016) 

** 

0.891 

(0.012) ** 
0.579 

(0.005) ** 
0.516 

(0.012) ** 

Stress 
−0.120 
(0.254) 

−0.583 
(0.224) 

−0.639 

(0.192)  
−0.282 
(0.279)  

−0.321 
(0.226) 

Affärsidé 
0.262 

(0.035) 
** 

1.228 

(0.034) 
** 

1.124 

(0.042) ** 
0.641 

(0.034) ** 
0.710 

(0.030) ** 

Arbetsdagar −0.156 

(0.269)  
−0.642 

(0.306) 
−0.677 
(0.338)  

−0.397 

(0.272) 
−0.392 
(0.267) 

Utbildning −0.025 

(0.599) 
−0.172 
(0.410) 

−0.103 

(0.613)  
−0.059 

(0.598)  
−0.106 
(0.386) 

Yrkesställning −0.114 
(0.353) 

−0.358 
(0.539) 

−0.430 
(0.406)  

−0.291 
(0.318)  

−0.222 
(0.512) 

       

Förklaringsgrad 
0.344 

(R2) 
0.241 

(McF. R2) 
  

0.240 

(McF. R2) 

Antal (N) 87 87 87 87 87 

Varav korrekt 
  

66 
(75.9%) 

59 (67.8%) 60 (69.0%) 66 (75.9%) 

* p<0.1; ** p<0.5; *** p<0.01 och p-värdet i parentes   

 
Tabell 7 Jämförelse av olika regressioner 
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1 

 

 

Tabell 8 Undersökningens huvudmodell 

 

I tabell 8 presenteras resultaten för undersökningens huvudmodell. Undersökningens 

huvudmodell är en probit regressionsanalys med nöjdhet som beroende variabel. I 

analysen inkluderades 87 observationer och 27 observationer föll bort från analysen 

p.g.a. bristfälliga svar. Modellen klassificerar 66 stycken observationer eller 75,9 % av 

observationerna rätt. Som förklaringsgrad används McFadden R2 vilken är 0,240, vilket 

betyder att 24,0 % av variationen i den beroende variabeln nöjdhet kan förklaras med 

                                                 
1 Ifall den beroende variabeln nöjdhet kodas till en dummy variabel så att värdet 2 (missnöjd) =0 och värdena 3 (nöjd) 

och 4 (fullständigt nöjd) = 1, så visar resultaten att variablerna HP (**) och balans (***) är signifikanta.   

  
Koefficient (B) Marginell effekt 

Harmonisk passion 1.050 (0.015) ** 0.419 

Överdriven passion −0.083 (0.786) −0.033 

Balans 0.516 (0.012) ** 0.206 

Stress −0.321 (0.226) −0.128 

Idé 0.710 (0.030) ** 0.276 

Arbetsdagar −0.392 (0.267) −0.156 

Utbildning −0.106 (0.386) −0.042 

Företagare/löntagare −0.222 (0.512) −0.088 

 
  

  

McFadden R2 0.240 
  

Antal (N) 87   

Varav korrekt 66 (75.9%)   

* p<0.1; ** p<0.5; *** p<0.01 och p-värdet i parentes 
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hjälp av de oberoende variablerna. Då man ser till signifikansen hos de olika oberoende 

variablerna kan man konstatera att variabeln harmonisk passion har en signifikans på 

0,015, variabeln balans har en signifikans på 0,012 och att variabeln yrkesställning har 

en signifikans på 0,030 vilket betyder att variablerna är signifikanta på 5 % - nivå.  

Eftersom det i en probitmodell inte är möjligt att tolka koefficienten så anges även 

marginaleffekten för variablerna. Marginaleffekten är 0,419 för variabeln harmonisk 

passion, 0,206 för variabeln balans och 0,276 för variabeln affärsidé. Tolkningen av 

marginaleffekten är att då harmonisk passion ökar med ett, ceteris paribus, ökar 

sannolikheten att vara fullständigt nöjd med 0,419 d.v.s. 42 %. För variabeln balans är 

tolkningen att då balansen ökar med ett, ceteris paribus, så ökar sannolikheten att vara 

fullständigt nöjd med 0,206 eller 21 %. Tolkningen för variabeln affärsidé är att de som 

hör till grupp 1 i dummyvariabeln, alltså de som har kommit upp med affärsidéen själv, 

har en 28 % större sannolikhet att vara fullständigt nöjda jämfört med de som inte har 

kommit upp med affärsidéen själv (grupp 0), ceteris paribus. Således kan innebär de 

ovanstående tolkningarna att de som har hög nivå av harmonisk passion har en högre 

arbetstillfredsställelse. Dessutom så innebär en bra balans mellan jobb och fritid även en 

högre arbetstillfredsställelse och att själv ha kommit upp med företagets affärsidé leder 

även till en högre arbetstillfredsställelse. 
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Tabell 9 Översikt över regressioner med interaktionstermer 

 I tabell 9 ovanför presenteras resultaten från regressionerna innehållande 

interaktionstermer.     Regression 17 visar att interaktionstermen HP * Balans är icke-

signifikant med ett p-värde på 0,262. Ur den andra regressionen i tabellen, regression 

18, kan utläsas att interaktionstermen HP * Idé är ej signifikant då p-värdet är 0,370.  

Regression 19 påvisar även den ett icke-signifikant resultat, då p-värdet för 

  (17) (18) (19) (19) (20)  (21) 

Harmonisk passion 
2.454 

(0.072) * 
1.483 

(0.018) ** 
1.096 

(0.012) ** 
1.100 

(0.007) *** 
1.168 

(0.022) ** 
−0.037 
(0.962) 

Överdriven passion 
−0.083 
(0.785)  

−0.077 
(0.802)  

0.416 
(0.631)  

−0.833 
(0.111)  

0.059 
(0.853)  

−0.114 
(0.705) 

Balans 
   1.507 

(0.097) * 
 0.504 

(0.017) ** 
 0.728 

(0.063) * 
0.533 

(0.010) ** 
0.678 

(0.002) *** 
0.464 

(0.030) ** 

Stress 
 −0.260 
(0.345)  

−0.315 
(0.245)  

−0.308 
(0.253)  

−0.752 

(0.120)  
−0.168 
(0.522)  

−0.329 
(0.224)  

Affärsidé 0.695 
(0.034) ** 

2.156 
(0.178)  

0.712 
(0.028) ** 

0.761 

(0.018) **  
0.492 
(0.147)  

0.642 
(0.054) * 

Arbetsdagar 
−0.361 
(0.305)   

−0.359 
(0.316)  

−0.381 
(0.273)  

−0.333 
(0.338)  

−0.158 
(0.686)  

−2.213 

(0.062) * 

Utbildning 0.113 

(0.364)  
−0.118 
(0.345)  

−0.115 
(0.353)  

−0.120 
(0.332)  

−0.148 
(0.237)  

−0.094 
(0.456)  

Yrkesställning 
−0.251 

(0.460) 
−0.198 
(0.564)  

−0.246 

(0.472)  
−0.323 
(0.352)  

−0.408 
(0.244)  

−0.161 
(0.645)  

HP * Balans −0.437 

(0.262)  
     

HP * Idé   
−0.677 
(0.370)  

    

OP * Balans   
−0.171 

(0.521) 
   

OP * Stress    
0.389 
(0.194)  

  

OP * Arbetsdagar      
−0.160 

(0.496)  
 

HP * Arbetsdagar       
0.823 

(0.114) 

       

McFadden R2 0.247 0.248 0.243 0.255 0.264 0.257 

Antal (N) 87 87 87 87 81 87 

Varav korrekt 65 (74.7%) 65 (74.7%) 68(78.2%) 64 (73.6%) 60 (74.1%) 66 (75.9%) 

* p<0.1; ** p<0.5; *** p<0.01 och p-värdet i parentes     
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interaktionstermen OP*Stress är 0,194. Den sista regressionen innehåller 

interaktionstermen OP*Arbetsdagar och visar ett icke-signifikant resultat med ett p-

värde på 0,496 för interaktionstermen.  Således kan konstateras att ingen variabel 

bestående av en interaktionsterm var signifikant i undersökning. Den variabel som hade 

ett p-värde som var närmast en 10-% signifikansnivå är variabeln OP*Stress som hade 

ett p-värde på 0,194. Detta värde är tyvärr alldeles för högt för att ens vara nära 

signifikant. I en probitmodell med interaktionstermer så kan inte den marginella effekt 

som statistikprogram räknar ut användas för att tolka variablerna (Ai & Norton 2003). 

Eftersom ingen variabel är signifikant gås inte närmare in på tolkningen av variablerna 

som är interaktionstermer.  

4.3 Hypotesprövning 

Följande hypoteser har ställts upp tidigare i avhandlingens teoretiska referensram. 

Analyserna presenterade ovan kommer med följande resultat för de uppställda 

hypoteserna. Huvudmodellen används för att pröva H1 och H2 och regressionerna med 

interaktionstermer används för att pröva resten av hypoteserna.  

Eftersom variabeln harmonisk passion är signifikant med ett p-värde på 0,015 så 

existerar det ett samband mellan harmonisk passion och högre arbetstillfredsställelse. 

Eftersom variabeln harmonisk passion är signifikant med ett p-värde på 0,015 (tabell 8) 

så existerar det ett samband mellan harmonisk passion och högre arbetstillfredsställelse. 

Sambandet är positivt eftersom marginell effekten är 0,419 vilket betyder att då 

harmonisk passion ökar med ett, ceteris paribus, ökar sannolikheten att vara fullständigt 

nöjd med 0,419 d.v.s. 42 %. Detta innebär att stöd hittas för H1 och att hypotesen H1: 

Harmonisk passion har ett positivt samband med hög arbetstillfredsställelse hos 

aspirerande eller nyblivna entreprenörerna.   

Variabeln överdriven passion är icke-signifikant med ett p-värde på 0,786, vilket betyder 

att det inte existerar ett samband mellan överdriven passion och arbetstillfredsställelse. 

Detta leder till att stöd hittas för hypotesen H2: Överdriven passion har inte ett samband 

med arbetstillfredsställelsen hos aspirerande eller nyblivna entreprenörer.  

Hypotes tre undersöktes med hjälp av variabeln HP*Balans som visade sig vara icke-

signifikant, med ett p-värde på 0,262 vilket gör att hypotesen H3: De aspirerande eller 

nyblivna entreprenörer som både känner harmonisk balans och har en god balans mellan 

jobb och fritid har en högre arbetstillfredsställelse än andra entreprenörer förkastas.  
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Variabeln HP*Idé uppvisade ett p-värde på 0,370 och är därmed icke-signifikant vilket i 

sin tur leder till att H4: De aspirerande eller nyblivna entreprenörer som känner 

harmonisk passion och som själva kommit upp med affärsidéen har en högre 

arbetstillfredsställelse än andra entreprenörer förkastas.  

Hypotes 5 förkastas även eftersom den relaterade variabeln OP*Stress är icke-signifikant 

med ett p-värde på 0,194. H5: De aspirerande eller nyblivna entreprenörer som känner 

både överdriven passion och är mycket stressade har en lägre arbetstillfredsställelse än 

andra entreprenörer 

Den sista hypotesen mättes med hjälp av variabeln OP*Arbetsdagar. Eftersom variabeln 

är icke-signifikant med ett p-värde på 0,496 så förkastas. H6: De aspirerande eller 

nyblivna entreprenörer som känner både överdriven passion och lägger ner mycket tid 

på företaget har en lägre arbetstillfredsställelse än andra entreprenörer 
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4.4 Robusthet 

För att testa modellens robusthet utfördes följande analyser: linjär regression, binär 

logistisk regression, ordinal logistisk regression samt ordinal probit regression. 

Resultaten för de olika analyserna redogörs för i tabell 7. I tabellen kan vi se att i alla 

olika regressioner så är det samma tre variabler, harmonisk passion, balans och affärsidé 

som är signifikanta. Signifikansnivån är i alla regressioner på 5 % -nivå. Att resultaten är 

väldigt lika i alla fyra regressioner indikerar att resultaten har en hög robusthet. I och 

med att fyra olika analyser har testats på data är det även på sin plats att redogöra för 

beslutet bakom vilken analysmetod jag har valt att använda som huvudmetod.  

En linjär regression där den beroende variabeln nöjdhet är en intervallskala med värden 

mellan 0 till 4 är  den första analysen som presenteras i tabell 7 ovanför.  Denna modell 

är dock inte lämplig att använda eftersom det inte är möjlighet att avgöra om avstånden 

mellan de olika värdena är lika stora dvs. skalan saknar ekvidistans. Med andra ord 

betyder det att man inte kan veta om det är ett lika stort avstånd mellan värdena 

2=missnöjd och 3=nöjd som det är mellan värdena 3=nöjd och 4=fullständigt nöjd. 

Således så har jag valt att inte använda mig av en linjär regression för att analysera data. 

Ett annat alternativ är att använda sig av en binär logistisk regression för att analysera 

data. I sådana fall bör man använda sig av en dummy variabel som beroende variabel, 

med värdena 0= lägre arbetstillfredsställelse och 1=högre arbetstillfredsställelse i 

enlighet med vad som beskrivits i avsnittet om deskriptiv statistik.  

Två andra analysalternativ är att använda en ordinal logistisk eller probit regression. I 

sådana fall skulle den beroende variabeln vara i form av en ordinalskala där de olika 

värdena är i form av kategoriseringar t.ex. ”missnöjd” och antar en viss rangordning. 

Avstånden mellan de olika värdena i en ordinalskala behöver inte vara lika stora, d.v.s. 

inget krav på ekvidistans existerar, och därför lämpar sig undersökningens data bra för 

en ordinalskala. Ett problem med data är dock att det finns en väldigt ojämn distribution 

av observationer för den beroende variabeln. Det finns inga observationer för värdet 1, 5 

observationer för värdet 2, 50 observationer för värdet 3 och 60 observationer för värdet 

4. I och med att distributionen är väldigt ojämn har jag därför valt att inte använda en 

ordinal logistisk eller probit regresssion. För att avgöra om det är lämpligare att använda 

en binär logistisk eller probit regression så testades fördelningen av feltermen. En 

logistisk regression antar att feltermen är standard logistisk fördelad medan en probit 
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regression antar att feltermen är normalfördelad. Testet som finns som bilaga visar 

följande resultat: H0: feltermen är normalfördelad med ett p-värde på 0,424 vilket 

betyder att H0 accepteras och att feltermen är normalfördelad i undersökningens data. 

Baserat på denna information så har jag valt att använda binär probit regression för att 

analysera data.  

För att ytterligare undersöka modellens robusthet så utfördes robusthetstester för 

multikollinearitet och heteroskedasticitet. I testet för multikollinearitet så är det lägsta 

värdet 1 och ett värde på över 10 indikerar att det kan förekomma kollinaritetsproblem. 

Resultaten visar att ingen av modellens variabler antar ett värde över 2 och således så 

påvisas inget kollinarietetsproblem. Testet för multikollinaritet presenteras i sin helhet i 

avhandlingens bilaga 2. Modellens heteroskedasticitet testades i en linjär 

regressionsmodell eftersom det inte var möjligt att testa heteroskedasticitet för en probit 

regression i analysprogrammet jag använde för analyser. Testet för heteroskedasticitet 

visade att ingen heteroskedasticitet förekommer bland data och därmed så förekommer 

homoskedasticiet bland data. I analysen accepteras hypotesen HO: heteroskedasticitet 

är ej förekommande med ett p-värde på 0,520. Testet i sin helhet går att finna i 

avhandlingens bilagor.  

En ytterligare sak som berör modellens robusthet är att korrelationsanalysen i tabell 4 

påvisade en korrelation på 0,5478 mellan variablerna harmonisk passion och överdriven 

passion. Korrelationen är inte på en sådan nivå att det skulle finnas kritisk korrelation 

mellan dessa variabler men det betyder att det finns en viss korrelation vilket är bra att 

ha i åtanke då man utför analyser med data. För att testa korrelationens inverkan gjordes 

två regressioner där respektive variabel utelämnades från analysen för att se hur stor del 

av resultaten påverkades av denna specifika variabel. Resultaten då överdriven passion 

utesluts visar samma resultat som när variabeln inkluderades i analysen, d.v.s. 

variablerna harmonisk passion, balans och affärsidé är signifikanta. Då harmonisk 

passion utesluts så är variablerna balans och affärsidé signifikanta medan överdriven 

passion hålls signifikant, därmed är modellen oförändrad. Således så är korrelationen 

mellan variablerna icke av betydelse.  

 

En korrelation påträffas även för variablerna balans och stress som har en negativ 

korrelation på -0,5711 vilket betyder att då den ena variabeln stiger sjunker den andra. 

Korrelationen är inte heller i detta fall på en kritisk nivå men för att testa korrelationens 

inverkan utfördes två analyser där respektive variabel lämnas bort. Analyserna visade att 
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trots att variablerna i viss mån korrelerar så är variabeln balans signifikantare och 

därmed även av större betydelse eftersom denna variabel var signifikant i både analysen 

utan variabeln stress och analysen där båda variablerna var inkluderade. Variabeln stress 

var endast signifikant i analysen som inte inkluderade variabeln balans. Korrelationen 

orsakar således inget problem. Båda analyserna för korrelationssambanden finns som 

bilaga.  
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5 DISKUSSION  

5.1 Undersökningens syfte och resultat 

Avhandlingens syfte är att undersöka sambandet mellan entreprenörers passion och 

deras nivå av arbetstillfredsställelse. Avhandlingens resultat hittar stöd för att 

harmonisk passion har ett positivt samband med entreprenörernas 

arbetstillfredsställelse. Mellan överdriven passion och arbetstillfredsställelse hittas inget 

samband. Utgående från detta kan konstateras att avhandlingen uppfyller sitt syfte. 

Avhandlingens resultat var även i linje med Vallerand et al. (2010) undersökning 

gällande passion och arbetstillfredsställelse och således så är resultaten eniga med den 

teoretiska referensramen.  

Det positiva sambandet mellan harmonisk passion och högre arbetstillfredsställelse kan 

bland annat antas vara ett resultat av att harmonisk passion har en högre inverkan på 

positiva känslor än negativa känslor än vad överdriven passion har (Vallerand et al. 

2003).  Man kan tänka sig att harmonisk passion leder till att individen upplever positiva 

känslor då den engagerar sig i företaget och därför känner sig nöjd att jobba med 

företaget dvs. har hög arbetstillfredsställelse.    Dessutom så kan man förklara det med 

att harmonisk passion kan fungera som en slags motiverande effekt för entreprenörer 

vilket gör dem mer nöjda att jobba med sitt företag, dessa tankar stöds t.ex. av Brännback 

et al. (2006). En hög arbetstillfredsställelse kan i sin tur ha en positiv inverkan på 

företagets resultat då man kan tänka sig att en entreprenör som har harmonisk passion 

och ”brinner för sitt jobb” och dessutom har hög arbetstillfredsställelse verkligen trivs på 

sitt jobb och vill därför göra sitt yttersta för att företaget skall vara framgångsrikt.  

Enligt undersökningen existerade inget samband mellan överdriven passion och 

arbetstillfredsställelse. Så trots att entreprenörerna känner sig passionerade gentemot 

företag så verkar denna passion och kärlek för företaget inte ha en inverkan på hur nöjda 

de är att jobba med företaget. Detta har antagligen att göra med att den överdrivna 

passionen är ett slags för tvång för personerna samt att överdriven passion kan tänkas 

hindra personer att känna positiva känslor (Vallerand et al. 2003) Så trots att de 

entreprenörer som känner överdriven passion för sitt företag är passionerade och älskar 

att arbeta med sitt företag så kan detta ha leda till att de inte känner positiva känslor utan 

istället negativa känslor. Detta gör det hela lite tudelat eftersom de å ena sidan älskar att 

arbeta med sitt företag medan de å andra sidan upplever negativa känslor då de arbetar 
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med sitt företag. Man kan dock förstå att denna typ av passion inte har ett samband till 

hög arbetstillfredsställelse eftersom överdriven passion överlag inte medför fördelaktiga 

konsekvenser för personerna.  

Avhandlingens resultat även att det finns ett positivt samband mellan en bra balans 

mellan jobb och fritid och högre arbetstillfredsställelse. Ytterligare stöd för detta finner 

vi i harmonisk passion eftersom det innefattar som namnet säger att entreprenörens 

passion är i balans med övriga aktiviteter i livet. Så trots att entreprenörer är väldigt 

passionerade för sitt företag vill de även hinna med andra aktiviteter och uppnå någon 

form av balans i sitt liv. Detta är intressant i och med att entreprenörer ofta generaliseras 

som personer som arbetar hårt och mycket och dessutom dygnets alla timmar. Detta 

visar att så är kanske inte alltid fallet, eller åtminstone så är det inte fallet för de 

entreprenörer som är nöjdast med att jobba med sitt företag.   

Dessutom visade avhandlingens resultat att det finns ett positivt samband mellan att ha 

kommit upp med affärsidéen själv och högre arbetstillfredsställelse. Ifall affärsidéen som 

entreprenören har kommit upp med härstammar från hans eller hennes passion så kan 

man tänka sig att entreprenören upplever högre arbetstillfredsställelse eftersom han 

eller hon får engagera sig i sin passion då de arbetar med företaget.  

Undersökningen påträffade tyvärr inga signifikanta resultat för variablerna med 

interaktionstermer vilket betyder att de inte kunde hjälpa till att skänka ytterligare 

förståelse för hur sambandet mellan passion och arbetstillfredsställelse hos 

entreprenörer. 

5.2 Implikationer 

Man har forskat väldigt lite om hur passionens inverkar utfall på individnivå, d.v.s. 

entreprenörerna och deras beteende (Murnieks, Mosakowski & Cardon 2014). Således 

bidrar denna undersökning med att öka förståelsen för passionens inverkan på 

individnivå och mer specifikt för hur passionen inverkar på arbetstillfredsställelsen hos 

entreprenörer. 

En praktisk implikation från undersökningen är att eftersom harmonisk passion har ett 

positivt samband till arbetstillfredsställelse så kan det rekommenderas att entreprenörer 

startar upp sitt företag kring något de är passionerade för eftersom det då ökar deras 

chanser till att hög arbetstillfredsställelse då de arbetar med företagsidéen. Så på ett 
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generellt plan så borde personer uppmuntras till att starta företag kring sin passion 

eftersom det har fördelaktiga konsekvenser på arbetstillfredsställelsen. Eftersom det 

bara är harmonisk passion som inverkar på nöjdheten så gäller denna implikation bara 

för denna typ av passion. Trots att överdriven passion inte hade samband med 

arbetstillfredsställelsen så betyder det inte att det kan ha andra fördelaktiga 

konsekvenser för företaget, och således kan överdriven passion vara bättre än ingen 

passion alls då man startar upp företag.  

5.3 Kritik mot eget arbete 

I avhandlingen tas inte ställning till det faktum att entreprenörernas nöjdhet kan variera 

från dag till dag, i synnerhet under uppstartsfasen av ett företag. Denna effekt kan tänkas 

ha påverkat respondenten svar på frågan hur nöjda de är att jobba med företaget. För att 

få ett mer konstant mått på nöjdhet borde man i sådana fall mäta nöjdhet under en längre 

tidsperiod.  

Mätningen av variabeln överdriven passion kan även ifrågasättas i viss mån. Dessa frågor 

har alla en rätt så negativ klang vilket kan antas snedvrida respondenternas svar så att 

de förmildrar verkligheten och uppger en lägre nivå av överdriven passion än vad de har 

i verkligheten. Detta kan i sin tur ha inverkat på undersökningens resultat i viss mån.  

Eftersom datainsamlingen skedde i PSED-studien så hade jag inte en möjlighet att 

påverka detta, men PSED-studien mäter överdriven passion utgående från Vallerand et 

al. (2003) som är en erkänd studie kring passion vilket talar för en använding av dessa 

frågor.  

5.4 Förslag på fortsatt forskning 

Denna avhandling har fokuserat på att undersöka sambandet mellan passion och 

arbetstillfredsställelse hos aspirerande eller nyblivna entreprenörer. Ett intressant 

förslag för framtida forskning skulle vara att göra en longitudinell studie över hur 

sambandet mellan entreprenörers passion och deras arbetstillfredsställelse i takt med 

tiden och att företaget utvecklas. Utöver detta så skulle framtida forskning kunna 

undersöka om sambandet mellan passion och arbetstillfredsställelse är beroende av 

hurdan typ av entreprenör eller företag det är fråga om. Till exempel skulle det vara 

intressant att undersöka skillnader inom branscher eller skillnader mellan enskilda 

näringsidkare och start-ups med stora tillväxtplaner. Ett annat förslag för framtida 

forskning är att studera sambandet mellan passion och arbetstillfredsställelse för 
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etablerade entreprenörer eller varför inte en helt annan yrkesgrupp t.ex. konsulter. 

Dessutom skulle det vara intressant att undersöka vilka underliggande dimensioner som 

ligger som grund för sambandet mellan harmonisk passion och hög 

arbetstillfredsställelse.  En annan spännande forskningsinriktning, som gäller 

entreprenöriell passion på en generell nivå, skulle vara att undersöka om passion kan 

ändra från harmonisk till överdriven och vice versa och vilka faktorer som i sådana fall 

inverkar på detta.  

5.5 Slutsatser 

 
Avhandlingens syfte som var att undersöka sambandet mellan entreprenörers passion 

och deras grad av arbetstillfredsställelse har uppnåtts eftersom man har kommit fram 

till att harmonisk passion har ett positivt samband med hög arbetstillfredsställelse 

medan överdriven passion är orelaterat till arbetstillfredsställelse.  Således har 

avhandlingen bidragit med ny kunskap om sambandet mellan entreprenöriell passion 

och utfall på individnivå, det vill säga entreprenörernas arbetstillfredsställelse.  
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BILAGA 1 ENKÄTERNAS FRÅGOR 

  with p-value = 0.424484 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabell 10 Frågorna i webbenkät 1 för harmonisk och överdriven passion 
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Tabell 11 Frågorna från telefonenkät 1 för nöjdhet (H1c), balans (H1d), stress (H2), 

affärsidé (A11), antal ägare (A7) och arbetsdagar (A17). 
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BILAGA 2 UTFÖRDA TEST 

 

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha 
N of 

Items    

,746 7    

     

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

W5a (erfarenheter) 11,78 7,805 ,602 ,690 

W5b (balans) 11,28 9,911 -,054 ,822 

W5d (egenskaper) 
11,43 7,623 ,642 ,681 

W5f (minnen) 11,39 7,415 ,587 ,687 

W5g (uppskattning) 11,38 7,284 ,682 ,667 

W6e (kon. P) 11,23 7,260 ,460 ,719 

W6b (brinner) 10,60 7,508 ,490 ,708 

 
Tabell 12 Cronbach’s Alpha för variabeln harmonisk passion 

 

Reliability Statistics    

Cronbach's Alpha 
N of 

Items    

,908 7    

     

Item-Total Statistics 

  

Scale 
Mean if 

Item 
Deleted 

Scale 
Variance 

if Item 
Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if 

Item 
Deleted 

W6a (hela livet) 17,35 17,040 ,790 ,887 

W6c (kan inte sluta) 17,29 16,909 ,803 ,885 

W6d (inte liv utan) 
17,38 17,067 ,698 ,898 

W6f (humör) 17,43 17,977 ,626 ,905 

W6g (inge kontroll) 16,90 17,927 ,704 ,896 

W5c (tvång) 17,27 16,991 ,741 ,892 

W5e (beroende) 17,24 17,824 ,712 ,895 

 
Tabell 13 Cronbach’s Alpha för variabeln överdriven passion 
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Test for normality of residual   

    

Null hypothesis: error is normally distributed 

    

Test statistic:    

Chi-square(2) = 1.71376   

p-value = 0.424484   

    

 

Tabell 14 Test för feltermens normalfördelning 

 

Variance Inflation Factors 

  

Minimum possible value = 1.0 

Values > 10.0 may indicate a collinearity problem 

          

HP 1.569       

ÖP 1.765       

Balans 1.419       

Stress 1.472       

Affärsidé 1.093       

Arbetsdagar 1.441       

Utbildning 1.138       

Yrkesställning 1.252       

     

 

Tabell 15 Test för kollinaritet  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

84 

  

 

 

 

 
 

 

Tabell 16 Test för heteroskedasticitet 

 

  
1 2 

Harmonisk passion 
0.992 

(0.007) *** 
 

Överdriven passion  
0.242 
(0.331) 

Balans 
0.520 

(0.012) ** 
0.515 

(0.011) ** 

Stress 
−0.318 
(0.230) 

−0.297 
(0.224) 

Idé 
0.691 

(0.027) ** 
0.733 

(0.016) ** 

Arbetsdagar 
−0.417 
(0.202) 

−0.237 
(0.462) 

Utbildning 
−0.097 

(0.400) 
−0.063 
(0.597) 

Företagare/löntagare 
−0.218 
(0.520) 

−0.345 
(0.294) 

 
  

McFadden R2 0.240 0.190 

Antal (N) 87 87 

Varav korrekt 66 (75.9%) 62 (71.3%) 
* p<0.1; ** p<0.5; *** p<0.01 och p-värdet i 
parentes 

  

Tabell 17 Test för korrelation mellan variablerna HP och ÖP 

 

White's test for heteroskedasticity   

     

Null hypothesis: heteroskedasticity not present 

     

Test statistic:      

LM = 40.8903     

p-value = P(Chi-square(42) > 40.8903) = 0.519612 
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1 2 

Harmonisk passion 
1.027 

(0.016) ** 

1.055 
(0.012) 

** 

Överdriven passion 
−0.069 

(0.813) 
−0.117 
(0.692) 

Balans 
0.637 

(0.001) *** 
 

Stress  
−0.556  
(0.020) 

** 

Idé 
0.709 

(0.025) ** 

0.653 

(0.036) 
** 

Arbetsdagar 
−0.400 
(0.243) 

−0.410 
(0.238) 

Utbildning 
0.119 

(0.326) 
−0.104 
(0.394) 

Företagare/löntagare 
−0.329 
(0.307) 

−0.014 
(0.965) 

 
  

McFadden R2 0.228 0.199 

Antal (N) 87 87 

Varav korrekt 
64 (73.6%) 

61 
(70.1%) 

* p<0.1; ** p<0.5; *** p<0.01 och p-värdet i 
parentes 

 

Tabell 18 Test för korrelation mellan variablerna Balans och Stress 


