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Sammandrag: 

Denna avhandlings syfte kan indelas i ett huvudsyfte och ett bisyfte. Huvudsyftet med 

studien är att undersöka om det förekommer skillnader mellan finska egenföretagares 

och finska löntagares work-life balance ur arbetstillfredsställelse-, välmående- och 

tidsanvändningsperspektiv. Bisyftet med studien är att undersöka vilka flexibla 

arbetsarrangemang som används av egenföretagare och löntagare med syftet att 

förbättra balansen mellan arbete och icke-arbete. 

Angreppssättet i avhandlingen är en hybrid med mestadels deduktiva, men också 

induktiva inslag. Själva forskningsdesignen tar sig formen av en tvärsnittsstudie. Det 

kvantitativa datat i undersökningen har erhållits genom att distribuera ut 1000 enkäter 

till ett sampel på 500 fackanslutna företagare och 500 fackanslutna löntagare i Finland. 

Svarsprocenten uppgick till 34,2 %. Medverkande i undersökningen var 17 finska 

fackförbund på löntagarsidan samt det största företagarförbundet i Finland. 

Resultaten visar att företagare i Finland jobbar signifikant längre arbetsveckor, tar ut 

mindre sommarsemester, har mindre fritid, sover kortare nattsömn samt jobbar mindre 

med hushållsarbete jämfört med löntagarna. Företagarna har däremot bättre 

arbetstillfredsställelse och känner sig självständigare i sina arbeten jämfört med 

löntagarna. På det personliga planet uppfattar företagarna att deras arbets- och 

familjeliv kolliderar oftare än vad löntagarna uppfattar, medan löntagarna utsätts för 

större press än företagarna. Ändå är båda grupperna belåtna med sina arbetstider. Det 

finns ingen skillnad mellan manliga företagare och löntagare vad gäller välmående, 

medan en starkt signifikant skillnad existerar i välmåendet mellan kvinnliga företagare 

och löntagare. Då det gäller flexibla arbetsarrangemang använder sig företagarna av 

flextid och distansarbete för att förbättra balansen mellan arbete och icke-arbete, medan 

löntagarna använder sig av flextid, arbetstidskonto och distansarbete. Ett intressant 

fynd är att alla de företagare som har tillgång till dessa flexibla arbetsarrangemang 

även använder sig av dem frekvent, medan löntagarna inte utnyttjar sina möjligheter till 

flexibla arbetsarrangemang fullt ut. Företagarna hade även högre förväntningar inför 

sommarsemestrandet 2009 än de hade året innan. 

Nyckelord: work-life balance, egenföretagare, flexibla arbetsarrangemang, 

arbetstillfredsställdhet, välmående, tidsanvändning 
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“The best and safest thing is to keep a balance in your life, acknowledge the great powers 

around us and in us. If you can do that, and live that way, you are really a wise man” 

 

Euripides 484 – 406 f.Kr. 

1 INTRODUKTION 

I efterdyningarna av den amerikanska bolånekrisen hösten 2008, som var startskottet för 

en global lågkonjunktur, har både antalet permitterade samt uppsagda ökat markant 

jämfört med året innan, också i Finland (Statistikcentralen
1
 2009 [www]). Inte heller 

egenföretagarna har undkommit recessionen. Det försattes 32,6 % fler företag i konkurs 

under det sista kvartalet av 2008 jämfört med året innan (Statistikcentralen
1
 2009 [www]). 

Då målen inom företagen under recessionen går mot en form av operativ effektivitet, 

resulterar det i att ett mindre antal anställda står för en allt större del av det utförda 

arbetet. Då arbetsmarknaden har blivit allt mera hektisk och företagen kräver allt mer av 

de anställda har konsekvenserna för arbetstagarna varit påtagliga. Sedan 1980-talet har 

den största förändringen i negativ riktning på de finska arbetsplatserna varit att både 

brådskan samt osäkerheten har ökat, medan gränsen mellan arbete och fritid har suddats 

ut allt mer (Statistikcentralen
2
 2008 [www]).  

 

Samtidigt har arbetstagaren blivit mer medveten om sig själv och sin omgivning och vill 

inte längre att hennes jobb ska tära på familjeförhållanden, fritid och sociala 

angelägenheter. Torrington, Hall och Taylor (2005:736) hävdar att medan 1980-talet 

kunde karakteriseras av att man hoppade över t.o.m. lunchen för att kunna arbeta mera, så 

har värderingen av gemene mans arbetsvanor gått mot mjukare värden såsom en lugnare 

arbetstakt och en större värdering av personliga intressen under början av 2000-talet. 

Inom moderna storföretag med hundratals anställda har det tillsatts personaladministrativa 

avdelningar med inriktning enbart på att förbättra arbetstagarnas välbefinnande inom 

företaget. Moderna företagsledare har kommit till insikt om att det är värt att investera allt 

större resurser i arrangemang vars målsättning är att hjälpa de anställda att nå en bättre 

balans mellan sitt arbete och sitt icke-arbete. Dylika flexibla arbetsarrangemang resulterar 
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i att personalomsättningen sjunker och företaget får mera ut av arbetskraften då trivseln 

ökar på avdelningarna. 

1.1 Problembakgrund 

I och med att de anställda i storföretag har möjligheten att använda sig av flexibla 

arbetsarrangemang kan de förbättra balansen mellan arbete och icke-arbete. Men hur är 

det då med de finska egenföretagarna? Företagarnivån i Finland hör till Europas högsta 

räknat per capita, och företagarna utgör 9,4 % av arbetskraften i Finland (Handels- och 

Industriministeriet 2009 [www]). Suuri Suomalainen Yrittäjätutkimus, utförd av Nero 

Partners på beställning av Sampo banken på hösten 2007, undersökte situationen på den 

finska arbetsmarknaden. Resultaten visade att en större del av företagarna i Finland, 

jämfört med icke-företagarna, ansåg att jobbet hade en alltför stor roll i deras liv. Av 

företagarrespondenterna ansåg endast 30 % att deras arbeten och icke-arbeten var i balans 

medan motsvarande andel hos icke-företagarna var 41 %. Vad undersökningen inte 

forskade i var vilka former av flexibla arbetsarrangemang företagarna hade tillgång till, 

samt vilka flexibla arbetsarrangemang som användes bland både egenföretagare och icke-

företagare. Forskningsområdet har också endast fått en del uppmärksamhet internationellt. 

Medan konflikten mellan arbete och familj har forskats ivrigt (bl.a. Greenhaus & Beutell 

1985; Dex & Scheibl 1985; Lewis 1997; Parasuraman & Greenhaus 2002; Sutton & Noe 

2005) och work-life balance arrangemang för de organisationellt anställda också 

undersökts (bl.a. Murphy 1996; Hesselbein & Goldsmith 1997; Beuregard 2009) har 

egenföretagares work-life balance delvis försummats. Jamal (2007) jämförde 

egenföretagare och icke-företagare ur ett burnout-perspektiv, där han koncentrerade sig på 

de tre perspektiv närmast associerade med burnout, nämligen psykologisk utmattning, 

depersonalisering samt prestationsbrist. Chay (1993) jämförde betydelsen av socialt stöd 

och personlighetsfaktorer som medlare av stress bland egenföretagare och icke-

företagare. Benz och Frey (2006) nuddade vid ämnet genom att undersöka 

arbetstillfredsställelse egenföretagare och icke-företagare emellan, men ignorerade att 

undersöka vilka former av flexibla arbetsarrangemang egenföretagare använder sig av för 

att förbättra sin balans mellan arbete och icke-arbete. Likaledes, förekommer det en 

kontrovers mellan undersökningsresultaten på forskningsområdet. Hyytinen och 
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Ruuskanens tidsanvändningsundersökning (2007) vet att berätta att egenföretagare i 

Finland jobbar avsevärt mera på veckobasis än löntagare. Parasuraman, Purohit, Godshalk 

och Beutell (1996) visade att mängden arbetstimmar inverkar direkt på den upplevda 

känslan av rollkonflikt mellan arbetet och familjen, medan Benz och Frey (2006) kommer 

till slutsatsen att varken inkomstnivå eller arbetstid inverkar på den upplevda 

arbetstillfredsställelsen bland egenföretagare. 

 

Då denna typ av kontroverser förekommer inom forskningsområdet, är det av stort 

intresse för mig att sträva efter att fylla hålen i forskningen samt närmare undersöka hur 

just finska egenföretagare balanserar sina arbeten och icke-arbeten. I verkligheten handlar 

work-life balance ju inte endast om familjeförhållandet och fritiden inklusive hobbyn, lika 

lite som det handlar om att jobba mindre. Det handlar både om att fördela sitt jobb på ett 

klokt sätt och om att balansera sitt liv vist. Privatlivet är ju ingenting man kan bolla med i 

sin vänsterhand medan ens högerhand sköter jobbet, men är privatlivet något som man 

måste uppoffra för att företaget skall blomstra? 

1.2 Syfte 

Avhandlingens syfte kan indelas i ett huvudsyfte och ett bisyfte. Huvudsyftet med studien 

är att undersöka om det förekommer skillnader mellan finska egenföretagares och finska 

löntagares work-life balance, ur arbetstillfredsställelse-, välmående- och 

tidsanvändningsperspektiv. Bisyftet med studien är att undersöka vilka flexibla 

arbetsarrangemang som används av egenföretagare och löntagare med syftet att förbättra 

balansen mellan arbete och icke-arbete. 

 

Målet med undersökningen är således inte endast att producera ny kunskap om 

skillnaderna mellan finska egenföretagares och finska löntagares livsbalans, utan också att 

beskriva vilka former av livsbalansförbättrande åtgärder som används inom 

målgrupperna. Ändamålet med undersökningen är att fylla den lucka som existerar, inte 

bara nationellt utan också internationellt, på forskningsområdet. 
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1.3 Avgränsningar 

Min avhandling koncentrerar sig på work-life balance som helhet, och enskilda 

delmoment såsom work-family balance inkluderas i helhetsöversikten. Valet att studera 

egenföretagare och inte småföretagare är medvetet, då småföretag inte nödvändigtvis ägs 

av företagaren själv. Jag har dock valt att avgränsa min avhandling som så, att en del av 

aktierna får ägas av andra än själva företagaren, förutsatt att företagaren äger majoriteten 

av aktierna i företaget. 

 

Det finns även övriga former av flexibla arbetsarrangemang än de sju former som 

presenteras i avhandlingen, dock är dessa övriga former sällan genomförbara bland 

egenföretagare och kommer att förbises av mig. Deltidsarbete som jag presenterar kunde 

räknas till dessa sällan genomförbara, dock är det en form av flexibelt arbetsarrangemang 

som kan tänkas vara populärt bland familjelediga egenföretagare. Finsk lagstiftning 

(Kivimäki & Otonkorpi-Lehtoranta 2003) tillåter nämligen organisationellt anställda 

föräldrar att förkorta sin arbetsdag till sex timmar dagligen eller trettio timmar i veckan 

ända tills barnen börjar skolan, frågan är om företagare kan tänka sig att förkorta sin 

arbetsvecka i samma syfte? 

 

De respondenter som arbetar både som företagare och löntagare, d.v.s. de personer som 

har ett eget företag men av t.ex. lönsamhetsorsaker i början av sin företagarkarriär 

förvärvsarbetar också som anställda för andra arbetsgivare kommer i min undersökning 

att uteslutas. Detta motiverar jag med mitt syfte att jämföra just egenföretagare med icke-

företagare, vilket inte är genomförbart i dylika fall. 

1.4 Definitioner 

I det svenska språket finns ännu ingen allmänt använd översättning för begreppet work-

life balance. Vanligtvis används översättningar såsom balans mellan arbete och icke-

arbete samt arbets- och livsbalans. Begreppet work-life balance innefattar också 

delmoment såsom work non-work balance (sv. balans mellan arbete och icke-arbete) och 

work-family balance (sv. balans mellan arbete och familj), men då man talar om work-life 
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balance syftar man på fenomenet som helhet, inte delmomenten. Clark (2000:751) 

definierar begreppet work-life balance som tillfredsställelse och god funktionsduglighet 

på jobbet och hemma, med så lite rollkonflikt som möjligt. 

 

Egenföretagare definieras på svenska (Norstedts Svenska Ordbok 1990:205) som en 

person som äger ett eget (litet) företag och på engelska (self-employed) som en person 

som är sin egen företagare (Norstedts Stora Engelsk - Svenska Ordbok 1996:1076). 

Akademiskt definieras begreppet self-employed som en person som själv kan påverka sina 

arbetstider och sina arbetsuppgifter; en person som inte är övervakad av en kontraktors 

vakande öga (European Industrial Relations Review 2007:5). 

 

Löntagare definieras på svenska (Norstedts Svenska Ordbok 1990:591) som en person 

som har avlönad anställning i en löntagarorganisation, och på engelska (employee, 

salaried employee) som anställd eller arbetstagare (Norstedts Stora Engelsk - Svenska 

Ordbok 1996:347). European Industrial Relations Review (2007:5) definierar begreppet 

employee som en person som jobbar under någons övervakning, en person som erhåller 

fast lön eller en person som jobbar med någon annans arbetsverktyg. 

1.5 Arbetets struktur 

Denna avhandling kan generellt indelas i två delar: 1) en teoretisk del som dels fungerar 

som informationsbas inför den empiriska undersökningen, dels bygger upp antaganden 

(hypoteser) som sedan testas med den empiriska undersökningen och 2) en empirisk del 

som presenterar resultat och analyserar resultaten som insamlats genom en 

enkätundersökning. 

 

Det allra första kapitlet, kapitel ett, fungerar som en introduktion till hela arbetet och 

presenterar kort vilket problemområde som kommer att studeras och analyseras i 

avhandlingen. Kapitel två utgör avhandlingens teori som börjar med att presentera 

begreppet work-life balances bakgrund, samt varför det behövs en god balans både på 

nationell nivå och på individnivå. I kapitel två presenteras vidare de olika formerna av 

balansförbättrande arbetsarrangemang som kan tänkas vara anpassningsbara både bland 
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företagare och löntagare, teori om företagande i Finland och avslutningsvis den tidigare 

forskningen som utmynnar i mina hypoteser. 

 

Kapitel tre består i sin helhet av avhandlingens metodologi. Kapitlet beskriver hur jag har 

gått tillväga vid datainsamlingen, samt gör skäl för metoden som valts inför denna 

undersökning. Kapitlet tar upp bl.a. undersökningens reliabilitet och validitet, resultatens 

generaliserbarhet samt pilottesten som genomfördes innan själva enkäten sändes ut. 

Etiken som ligger all forskning till grund lyfts också som kortast fram. 

 

Kapitel fyra går ut på att dels presentera rådatat som erhölls genom enkätundersökningen, 

dels presentera eventuella signifikanser de två respondentgrupperna emellan och godta 

eller förkasta de presenterade hypoteserna. Datat presenteras med hjälp av grafer och 

tabeller, för att diskuteras vidare i kapitel fem. Kapitel fem strävar således efter att så 

genomförligt som möjligt diskutera undersökningsresultaten. Kapitel sex innehåller 

avhandlingens slutsatser, kritisk diskussion och förslag på fortsatt forskning. 
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2 WORK-LIFE BALANCE 

I början av detta kapitel presenteras begreppets uppkomst samt diskuteras vad begreppet 

work-life balance allmänt anses innebära. Kapitlet fortsätter med att presentera work-life 

balance internationellt, för att sedan gå ned på individnivå och introducera 

egenföretagarstatistik från Finland. I presentationen används andrahandskällor med syftet 

att illustrera hur egenföretagandet och begreppet work-life balance ser ut internationellt 

just nu. Kapitlet lyfter också fram olika former av flexibla arbetsarrangemang som kan 

användas för att förbättra den individuella balansen mellan arbete och icke-arbete, 

sorterade enligt arrangemangets art. Kapitlet avslutas med den tidigare forskning på 

området som utmynnar i mina hypoteser. 

2.1 Internationell bakgrund 

Begreppet work-life balance började först användas i Storbritannien i början av 1970-

talet. Det var organisationer i likhet med ”New Ways to Work” och ”Working Mothers 

Association” som började använda benämningen för att beskriva människors livsval, då 

dessa valde att jobba långa dagar med ohälsosamma vanor på bekostnad av andra aspekter 

av livet (New Ways to Work 2009 [www]). 

 

Bland de första att åtgärda dessa problem var organisationer där man valde att utveckla 

arbetsarrangemang som möjliggjorde en större frihet för de anställda, ursprungligen 

främst för att uppnå en bättre balans för arbetande mödrar att koordinera 

barnvårdsarrangemang med arbetslivet. 

 

I dag avses med begreppet work-life balance allmänt balansen mellan förvärvsarbetet 

samt privatlivet i sin helhet. Till privatlivet räknas helheten aktiviteter som kan tänkas 

höra till en persons privatliv, inte endast aktiviteter man väljer att utföra såsom hobbyn 

och idrott, utan också skyldigheter som medförs av t.ex. familj, organisationsverksamhet 

och underhåll av hemmet. Enligt Clark (2000:751) kan begreppet definieras som 
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”tillfredsställelse och god funktionsduglighet på jobbet och hemma, med så lite 

rollkonflikt som möjligt”. 

2.2 Work-life balance i Norden 

De nordiska länderna skiljer sig från de övriga europeiska länderna i flera avseenden, 

både positiva och negativa, då det handlar om flexibla arbetstider, upplevd arbetsintensitet 

och upplevd nivå av work-life balance. European Working Conditions Survey (www) 

genomfördes bland arbetstagarna i de 27 medlemsländer som tillhörde EU år 2005, samt 

bland arbetstagarna i fyra länder utanför Europeiska Unionen; Norge, Turkiet, Schweiz 

samt Kroatien. Från varje land deltog 1000 arbetstagare i intervjuerna. Enligt 

undersökningen är arbetstiderna mest flexibla i Norden i allmänhet och i Finland i 

synnerhet, jämfört med hela EU. I Finland har endast 49 % av alla arbetstagare helt 

fixerade arbetstider, medan EU medeltalet ligger på 61 %. I Danmark och Sverige har 56 

% respektive 60 % av arbetstagarna helt fixerade arbetstider, medan 67 % av 

arbetstagarna i Norge tvingas jobba med fastställda arbetstider. Dock toppar de nordiska 

länderna också en annan statistik, denna mindre åtråvärd att prestera högt på. Enligt 

samma undersökning upplever arbetstagarna främst i Finland och Sverige, men också i 

Danmark, att arbetsintensiteten på arbetsplatserna är för hög. Följande intensitetsindex 

har framställts genom att använda de två intervjuindikatorerna ”för högt arbetstempo” och 

”för strama deadlines” för att visa arbetstagarnas upplevda arbetsintensitet: 
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 Källa: European Working Conditions Survey (2005:58 [www]) 

 

Ur grafen kan läsas att arbetstagarna i Slovenien upplever sig ha den intensivaste 

arbetstakten inom hela EU, medan finska och svenska arbetstagare följer hack i häl. 

Medeltalet för Europeiska Unionen är hela elva procentenheter mindre än de finska 

arbetstagarnas upplevda arbetsintensitet. 

 

Vad gäller upplevd nivå av work-life balance inom Europa placerar sig de norska, danska 

och finska arbetstagarna alla bland de fem mest belåtna nationaliteterna. Svenskarna 

upplever sin work-life balance vara aningen sämre än EU medeltalet, men inte mycket. 

Följande graf uppvisar respondenternas upplevda nivå av balans arbetet och icke-arbetet 

emellan; de nordiska länderna samt EU medeltalet presenterat: 
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Graf 1: Arbetsintensitetsindex bland alla arbetstagare i EU (%)
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 Källa: European Working Conditions Survey (2005:72 [www]) 

 

Sammanfattningsvis, för att få en överblick av balansen arbetet och icke-arbetet emellan 

på nordisk nivå, kan det konstateras att fastän nordiska arbetstagare upplever 

arbetsintensiteten som mera påfrestande än arbetstagare i medeltal inom EU, är de 

nordiska länderna för övrigt mera belåtna med sin balans samt åtnjuter flexiblare 

arbetstider än sina kolleger i Europa. Denna studie kommer nu att gå från internationell 

nivå till nationell nivå och se på behovet av work-life balance arrangemang i Finland. 

2.3 Behovet av balansförbättrande åtgärder i Finland 

Åldersdemografin förändras sakta men säkert i Finland. På senaste tiden har 

pensionsåldern diskuterats aktivt i media, då det ter sig naturligt att den arbetsföra 

befolkningens tid i arbetslivet bör förlängas från det nuvarande för att kunna upprätthålla 

de tjänster och förmåner som närmast förknippas med ett välfärdsland likt Finland också i 

framtiden. För att förlänga den arbetsföra befolkningens tid ute i arbetslivet har 
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regeringen dels infört en studiereform (Bologna-processen) som avser att få ut de 

studerande i arbetslivet tidigare, samt dels diskuterat åtgärder som skulle förlänga 

arbetstagarnas arbetsföra ålder. Trepartsbeslutet regeringen, arbetstagarparterna och 

arbetsgivarparterna emellan från den 11 mars 2009 slår fast att målet är att förlänga 

arbetstagarnas totala tid ute i arbetslivet med 3 år innan år 2025. Initiativ som dessa avser 

att förse statskassan med de tillräckliga medlen som krävs för att upprätthålla maskineriet 

också då de stora ålderskullarna pensioneras. Enligt statistikcentralens siffror från i år 

2009 (Statistikcentralen
3
 [www]) har den procentuella andelen av befolkningen som 

överstiger 65 år stadigt ökat sedan 1980, medan den procentuella andelen av befolkningen 

som är i arbetsför ålder (15-64 år) stadigt minskat sedan samma årtal. Dessa siffror 

framkommer också ur följande graf: 

 

I och med att andelen av befolkningen som inte längre är arbetsföra p.g.a. deras höga 

ålder sakta men säkert ökar i Finland, medan den arbetsföra andelen av befolkningen 

procentuellt sett minskar, höjer det på behovet av balansförbättrande arrangemang för de 

arbetsföra. För att kunna förlänga den tid som arbetstagarna vistas i arbetslivet bör man, 

förutom de åtgärder som redan vidtagits, införa arrangemang som förbättrar 
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arbetstagarnas välmående ytterligare, så att arbetstagarna har den fysiska och mentala 

kapaciteten att stanna i arbetslivet längre än nu. Genom att införa bl.a. flexibla 

arbetsarrangemang på arbetsplatserna i större utsträckning än idag, förbättras 

arbetstagarnas kapacitet att vistas i arbetslivet längre. Denna studie kommer nu att gå från 

det allmänna mot det mer specifika, från generell till individnivå, för att se på hurdana 

former av flexibla arbetsarrangemang som kan tänkas vara genomförbara bland både 

löntagare och egenföretagare. 

2.4 Flexibla arbetsarrangemang 

Detta delkapitel koncentrerar sig på att presentera de olika former av arbetsarrangemang 

som används bland både egenföretagare och löntagare med ändamålet att förbättra 

balansen mellan arbete och icke-arbete. Tidigare undersökningar har visat att tillgång till 

flexibla arbetsarrangemang positivt understöder en individs work-life balance och 

minskar på de påtryckningar som annars uppkommer då arbetet och icke-arbetet 

kolliderar (Golden 2001; Grönlund 2004; Sharpe, Hermsen & Billings 2002). Kivimäki 

och Otonkorpi-Lehtoranta (2003:57) identifierar flexibla arbetsarrangemang som en 

uppläggning av arbetstid eller arbetsorganisering som unnar individuell flexibilitet bland 

arbetstagarna. De tidsmässiga arrangemangen är således flexibel arbetstid samt 

arbetstidskonto, medan de organiseringsmässiga arrangemangen är distansarbete, 6+6 

modellen, skiftesarbete, job-sharing samt deltidsarbete. Jag börjar delkapitlet med att 

beskriva de tidsmässiga arbetsarrangemangen och avslutar delkapitlet med de 

organiseringsmässiga arbetsarrangemangen. För varje presenterat arbetsarrangemang 

lägger jag även fram deras fördelar samt nackdelar. Jag diskuterar också kort i vilken 

utsträckning dessa kunde vara möjliga att verkställa bland egenföretagare. 

2.4.1 Flexibel arbetstid 

Flexibel arbetstid, som också går under benämningarna flextid och glidtid, är den 

allmännaste formen av flexibla arbetsarrangemang, vilket till stor del beror på att den är 

billigast att realisera för arbetsgivaren och företagaren. Huvudidén bakom flexibel 

arbetstid är att arbetsdagen består av några kärntimmar som alltid hålls oförändrade, t.ex. 
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kl. 10 – 15. Utöver dessa kärntimmar kan användaren av arrangemanget anpassa 

arbetstimmarna enligt eget behov. Arbetstagaren kan välja att jobba från kl. 7 – 15, 

resulterande i att denna kan hämta hem barnen från skolan efter arbetsdagen och tillbringa 

en eftermiddag tillsammans. Motsvarande kan arbetstagaren välja att jobba från 10 – 18, 

på bekostnad av eftermiddagen, men med belöningen att denna kan tillbringa en lugn 

morgon med familjen. Flextiden utgörs av ett visst timantal, vanligtvis från en halvtimme 

till högst tre timmar i början och i slutet av arbetsdagen. Det regelbundna antalet 

veckotimmar är oftast inom intervallet 37,5 timmar till 40 timmar (Uhmavaara & 

Jokivuori 2003:30). Detta arrangemang kräver ju givetvis vissa uppoffringar med tanke 

på själva arbetets natur, men med en del planering är det i många fall möjligt. Flextid är 

ett arrangemang som kan tänkas vara bland de mest anpassningsbara arrangemangen för  

egenföretagare, då det endast kräver att man kan trolla litet med sina arbetstider på 

morgonen och eftermiddagen. 

 

Tidigare undersökningar har studerat både nackdelarna och fördelarna med flexibel 

arbetstid. Bland fördelarna är att arbetstiderna skräddarsys individuellt för att bättre möta 

arbetstagarens behov i samband med t.ex. pendling till jobbet. Anderson (2002:805) 

visade i sin undersökning att arbetstagare med tillgång till flexibel arbetstid på sin 

arbetsplats upplevde mindre konflikter arbetet och familjen emellan än motsvarande 

arbetstagare som inte hade tillgång till dylika arrangemang. Likaså kunde det påvisas att 

arbetstillfredsställelsen ökade bland dessa individer. Flexibel arbetstid har också olika 

inverkan på de anställda beroende på företagets storlek. Dex & Scheibl (2001:428) 

kommer till konklusionen att flexibel arbetstid är bättre lyckad då den implementeras i 

små- eller medelstora företag. Fastän storföretag har bredare flextidpaket att erbjuda de 

anställda, är dessa arrangemang långt ifrån problemfria. Huvudaspekten bakom dessa 

slutsatser om problem i storföretag härrörde sig till organisationens hierarki. Då det i 

större företag är flera steg mellan anställd och ägare, klev divisionschefernas roll fram i 

fel ljus. Arbetstagarna var tvungna att be divisionscheferna om lov för flextid, medan 

dessa ställde höga krav innan lovet erkändes. En form av utpressning, för dito arbete ges 

dito belöning. Även Anderson (2002) förstärker denna slutsats med konstaterandet att 
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arbetstagaren bör veta att dennas förman stöder denna i arbetsarrangemanget för att kunna 

uppnå maximal utdelning av arrangemangets positiva inverkan. 

2.4.2 Arbetstidskonto 

Uhmavaara och Jokivuori (2003:30) beskriver arbetstidskonto som ett arrangemang utan 

entydig betydelse i Finland. Begreppet tenderar användas till att inkludera alla de 

arbetstidsarrangemang med vilkas hjälp arbetstagaren kan spara in arbetstimmar för att 

senare ta ut motsvarande tid i ledigheter. Arrangemangen som inkluderas är bl.a. övertid 

och innestående lunchpaus. För en entydig beskrivning av begreppet arbetstidskonto 

använder jag mig av Julkunens och Nättis (1995) skildring; att arbetstidskonto innebär att 

arbetstagaren inom överenskomna ramar arbetar in ett visst timantal, vilka denna senare 

kan ta ut i form av enskilda ledigheter, förkortad arbetstid, monetär kompensation eller 

längre semester. 

 

Organisationer som använder sig av arbetstidskontoarrangemang har ofta ett 

utjämningssaldo på ±100 timmar, vilket granskas och om nödvändigt utjämnas en gång 

årligen. Utjämningen sker då i form av ledighet eller monetär belöning. Salmenperä et. al. 

(1999) vet att berätta att löntagarnas intresse för arbetstidskontoarrangemang är stort i 

Finland, men att arrangemanget dock inte har spridit sig lika raskt som önskat. Orsaken 

till fördröjningarna har varit att man inte vill att arbetstidskonto skall bli ett arrangemang 

med den primära uppgiften att förminska övertidsarbetandet. Också problemen som kan 

uppstå vid arbetsavtalets upphörande eller företagets konkurs har lyfts fram (Uhmavaara 

& Jokivuori 2003:31). Vid arbetsavtalets upphörande eller företagets konkurs bör 

lagstiftningen uppdateras för att skydda arbetstagarens rättigheter till innestående 

arbetstidskonto, något som inte ännu har skett i Finland. Arbetstidskontots användbarhet 

för egenföretagare är svårt att uppskatta, dock tenderar vissa företagare jobba övertid då 

det finns jobb, för att jämna ut arbetstiden då det finns kräsnare med jobb. Detta fenomen 

kan tänkas vara ett substitut för arbetstidskonto bland företagarna. 
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2.4.3 Distansarbete 

Distansarbete är en företagslösning som tillåter arbetstagarna att vara produktiva fastän de 

inte är på kontoret. Med distansarbete avses möjligheten att utföra jobbet från en annan 

plats än där du gör dina dagliga arbetsuppgifter. Detta kan omfatta att jobba hemifrån, 

eller på en annan för arbetstagaren lämplig plats. Detta kräver givetvis att arbetet 

arbetstagaren utför är av lämplig natur för distansarbete, t.ex. att göra offerter för 

företaget via e-post eller svara på förfrågningar. Kontakten till arbetsplatsen sker genom 

telefon, internet eller telefax, vilket betyder att en snabb internetanslutning ofta är en 

förutsättning för att distansarbete kan utföras någon annanstans än på arbetsplatsen 

(Valcour & Hunter 2005:70-71). Dock, med den tillgång till bredbandsanslutning vi har i 

Finland idag är distansarbete inte längre lika utmanande som i början av 1990-talet. Ändå 

är arrangemanget, liksom flextid, billigt i avseende till dess funktion. Arbetstagare och 

företagare behöver inte samma utrymme som tidigare på arbetsplatsen vilket betyder lägre 

hyror eller driftskostnader på arbetsplatsen. ADSL-anslutningar som används endast för 

arbetsbruk är dessutom skattefria för företagaren och arbetsgivaren. Om ADSL-

anslutningen kan användas både för privatbruk och för arbetsbruk, är anslutningen 

skattefri endast vid arbetsbruk (Pekkola & Uskelin 2007:30). Liksom de andra flexibla 

arbetsarrangemangen har också distansarbetet sina positiva och negativa sidor. De 

positiva aspekterna är att man sparar pengar på arbetsresor, man får bättre arbetsro, man 

arbetar effektivare samt man tillbringar mera tid med sin familj. De negativa 

konsekvenserna med distansarbete är att sannolikheten att man jobbar under sin fritid 

stiger, att sannolikheten att man känner sig isolerad från sin omgivning ökar samt att hela 

familjen bör anpassa sig till arbetstagarens distansarbetande (Pekkola & Uskelin 

2007:14). Arrangemanget kräver därför mera disciplin än flextid. Det vore fel att anta att 

alla egenföretagare kunde distansarbeta under längre perioder, snarare är det fråga om en 

dag i veckan om man t.ex. medvetet väljer att spara en viss typ av arbetsuppgifter till just 

denna dag, som man sedan gör hemifrån på sin distansarbetsdag. Däremot kunde en 

företagare med ett företag vars alla uppgifter kan skötas virtuellt jobba på distans så gott 

som hela tiden. 
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Fastän man i början av årtusendet i Finland gjorde mest arbete på distans per capita i hela 

Europa (ECaTT 1999 [www]) tror Uhmavaara och Jokivuori (2003:32) att den sociala 

aspekten är en orsak till att distansarbetandet inte blir alltför allmänt. Arbetstagarna mister 

gemenskapskänslan till sina kolleger samt känner sig isolerade om de distansarbetar för 

mycket. 

2.4.4 6+6 -modellen 

6+6 modellen innebär att arbetsveckan förlängs från fem dagar till sex, med arbetsdagar 

på sex timmar och arbetsvecka på 36 timmar, där en dag per vecka är ledig. Modellen går 

också under benämningarna dagskiftsmodellen och Seppänens modell. Modellen 

introducerades ursprungligen i Finland av professor Paavo Seppänen år 1967, vars idéer 

aktivt figurerar i samband med flexibla arbetsarrangemang ännu i denna dag (Anttila 

1997:1). Seppänen presenterade modellen som en samtidig förkortning av individens 

arbetstid och en förlängning av organisationens arbetstid. Den ursprungliga idén var att 

två personer skulle dela på dagsskiftet som så, att arbetstagare A jobbar från t.ex. kl. 6 till 

12 måndag till lördag, och arbetstagare B jobbar från kl. 12 till 18 måndag till lördag. 

Bakom förslaget låg ett hopp om att öka sysselsättningen samtidigt som effektiviteten 

inom organisationen ökar (Anttila 1997:1). Man ville också använda modellen för att 

upprätthålla arbetsförmågan hos den allt mer åldrande arbetskraften (IKOMI 1994:14). 

Lönerna kan med 6+6 –modellen hållas vid samma nivåer som med åttatimmars 

arbetsdagar fem gånger i veckan, främst tack vare förlängda produktionstider och 

därigenom ökad lönsamhet för företaget (Anttila 1997:115). Det har vidare kunnat 

bevisas att denna form av flexibelt arbetsarrangemang minskar både frånvaron från jobbet 

och ökar livskvaliteten för användaren (Dex & Scheibl 1999:31, Härmä & Nupponen 

2002:84). 

 

Fördelarna och nackdelarna med detta flexibla arbetsarrangemang är de följande; Anttila 

(1997:78) konstaterar att arbetstagare som använder sig av 6+6 -modellen inte 

nödvändigtvis känner att arbetsdagen blir kortare, däremot har de en formidabel känsla av 

att fritiden blir längre. Detta förklarar Anttila med att framförallt övertidsarbetandet 

minskat avsevärt i organisationer som använder 6+6 –modellen. Som negativ aspekt lyfter 
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Anttila fram att arbetstagarna känner att arbetsplatsen blivit mera hektisk, men konstaterar 

i samma veva att arbetstagarna samtidigt upplever detta som positivt då inga 

arbetsuppgifter hinner hopa sig liksom förr. Huruvida 6+6-modellen är användbar hos 

egenföretagare är outforskat, däremot kan man tänka sig att företagare som aspirerar efter 

mera fritid efter arbetsdagen kan använda sig av dylika arrangemang. Man bör dock vara 

försiktig med att dra paralleller mellan företagare som jobbar sex dagar i veckan och 6+6-

modellen, då 6+6-modellen också kräver att man går ner i timmar för samtliga 

arbetsdagar – inte att man jobbar hela arbetsdagar sex dagar i veckan. 

 

Den främsta orsaken till att 6+6 –modellen diskuterats flitigt sedan 1960-talet men aldrig 

riktigt slagit igenom är då de flesta arbetstagarna prefererar längre arbetsdagar per vecka 

med flera lediga dagar framom det motsatta. Detta beror bl.a. på tiden som går åt till resor 

till och från arbetet (Julkunen & Nätti 1994:266). Med andra ord, flexibla 

arbetsarrangemang såsom arbetstidskonto har konkurrerat ut 6+6 –modellen bland 

allmänheten. Dock har 6+6 –modellen starka anhängare främst bland deltidspensionerade. 

2.4.5 Skiftesarbete 

Med skiftesarbete avses ett fixerat, ca. åtta timmar långt arbetsskifte, vars arbetstimmar 

huvudsakligen görs utanför de normativa arbetstiderna 8 – 17. Termen skiftesarbete kan 

avse tvåskiftes-, treskiftes-, kvälls- eller nattskifte. (Härmä 2000:63). Uhmavaara och 

Jokivuori (2003:27) delar upp skiftesarbete enligt följande olika skiftesmöjligheter; 

skiftesarbetet kan vara fixerat vid ett skifte alla veckodagar, skiftesarbetet kan bestå av 

två skiften i vilka man gör endera skift fem eller sex dagar i veckan, eller så kan arbetet 

vara indelat i tre skiften vilka görs fem eller sex dagar i veckan. 

 

Skiftesarbetande är vanligt i Finland. Enligt Statistikcentralen gör 30 % av löntagarna i 

Finland skiftesarbete, en andel som långsamt ökat under de senaste åren 

(Statistikcentralen 2008:132 [www]). På europeisk standard görs flest kvällsskift per 

månad i just Finland, Sverige, Danmark eller Nederländerna (European Working 

Conditions Survey (2005:20 [www]). Flest nattskift per månad görs främst i England, 
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Irland och de baltiska staterna (ibid). Ur undersökningen framkommer inte huruvida 

företagare har möjlighet att arbeta i skiften. 

 

Nackdelarna och fördelarna med skiftesarbetandet är främst de följande; arbetstagare som 

gör skiftesarbete tenderar att ha en negativare inställning till sina arbetstider än 

arbetstagare som inte gör skiften. En oregelbunden livsstil som cirkulerar runt kvälls- och 

nattskiften tenderar också vara i större konflikt med familjen än ett arbete som görs 

mellan kl. 8 och 17 (Härmä 2000:30). Författaren konstaterar också att främst kvinnor 

som gör skiftesarbete tenderar vara mera utsatta för utmattningsrelaterade syndrom, då 

kvinnorna har en större roll i barnavården och hushållssyssloskötseln än männen. Som 

den största fördelen med skiftesarbetandet lyfter Härmä upp fritidens omfattning. I sin 

undersökning kommer Härmä fram till att tre av fyra skiftesarbetare, såväl män som 

kvinnor, tycker att den omfattande mängden personlig fritid är det positivaste med 

arbetsarrangemanget. 

2.4.6 Job-sharing 

Julkunen och Nätti (1994:256) vet att berätta att job-sharing innebär att en arbetstagare 

delar upp ansvaret av ett heltidsarbete med en annan arbetstagare genom horisontell 

fördelning, så att båda delar ett lika stort ansvar för samma uppgift eller vertikalt, så att 

arbetstagaren är ansvarig endast för sin egen del. Arbetstiden kan delas upp olika 

beroende på arbetstagarens och arbetsgivarens behov, t.ex. 60-40 eller 50-50. 

Heltidsarbetet förvandlas såtillvida till deltidsarbete för de båda arbetstagarna. Marshall 

(1997) spinner vidare med definitionen genom att tillägga att arrangemanget ändå inte är 

att förväxla med deltidsarbete. De arbetstagare i Marshalls undersökning som använde sig 

av job-sharing var oftast akademiskt utbildade med barn hemma, samt anställda i 

tillsvidare arbetsavtal, medan de deltidsarbetande saknade akademisk utbildning och var 

ofta anställda i visstidsavtal. Job-sharingsarrangemangets användbarhet bland företagare 

kan tänkas vara ganska liten, främst i branscher som kräver mycket erfarenhet och 

skicklighet (t.ex. byggföretag), då det i dylika fall skulle kräva att båda parterna besitter 

samma expertis för att kunna dela arbetet. 
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Job-sharing passar bra främst för arbetstagare med familj som vill jobba ett mindre antal 

timmar på veckobasis, utan att ändå gå så långt som att deltidsarbeta. Fredriksson 

(1988:399) nämner kvinnor med småbarn som de aktivaste användarna av job-sharing i 

Sverige. Arrangemanget kan kallas en mellanform mellan heltidsarbete och deltidsarbete 

om man vill, med flexibiliteten som fördel. En deltidsarbetande kanske nu och då skulle 

vilja arbeta heltid och en heltidsarbetande vice versa; med job-sharing fås just den 

flexibiliteten. Med arrangemanget job-sharing kan arbetstagaren få en tillfredsställande 

monetär belöning för arbetet men ändå behålla ansvaret för sina arbetsuppgifter (Sutton & 

Noe 2005:157). Nackdelarna med job-sharing är dock att ens kolleger kan börja se ner på 

en om man endast jobbar två dagar i veckan, som om man inte vore engagerad nog för 

organisationen. Dessutom förblir ens pension mindre än om man jobbar heltid 

(Fredriksson 1988:400). Ur arbetsgivarperspektiv är det dyrare att förse två arbetstagare 

med bl.a. arbetsredskap, då inga längre produktionstider (jfr. 6+6 –modellen på 

föregående sida) som gottgör företaget ekonomiskt uppnås med denna modell (Olmsted 

1979:295). 

2.4.7 Deltidsarbete 

Deltidsarbete innebär att arbetstiden är kortare än den regelbundna arbetstiden. Denna 

form av flexibelt arbetsarrangemang kan användas av småbarnsföräldrar under barnens 

första år, samt av deltidspensionerade under sina sista år i arbetslivet. Julkunen och Nätti 

(1994:157) återger att barnafödsel ökar på kvinnans preferenser att arbeta på deltid medan 

effekten hos män oftast är den rakt motsatta. 

 

Emellertid har deltidsarbete fått en negativ stämpel, både rättvist och orättvist. Kauhanen 

(2008:244) konstaterar att kvinnor, medelålders arbetstagare samt individer med lägre 

utbildning är sannolikare offer för ofrivilligt deltidsarbete än arbetstagare som frivilligt 

använder sig av arrangemanget i syfte att förbättra sin balans mellan arbete och icke-

arbete. Enligt Murphy (1996) är det visserligen lättare för arbetsgivaren att genom 

deltidsanställning gå arbetstagarens personliga behov tillmötes genom att erbjuda denna 

bl.a. tid för familjen, än att mista arbetstagaren helt och hållet p.g.a. uppsägning. Genom 

deltidsarbete kan arbetstagarens kompetens ändå tillvaratas inom företaget. 
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De försämrade inkomsterna samt den lägre pensionen som också deltidsarbete för med sig 

(jfr. job-sharing på föregående sida) drar ner på deltidsarbetandets charm, men trots allt är 

deltidsarbete en önskad form av flexibelt arbetsarrangemang för att kombinera arbete och 

plikter i familjen. Detta då ett lägre antal arbetstimmar möjliggör mera familjetid, men 

även möjligheten att hålla sig fast i arbetslivet. Dock kan orsaken till att viljan för 

deltidsarbete ökar ju högre utbildning, socioekonomisk position och inkomster 

arbetstagaren har bero just på ifrågavarande arbetstagares bättre ekonomiska ställning 

(Julkunen & Nätti 1994:165). 
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2.5 Företagande i Finland 

Företagarna i Finland presenterar statistik på hur företagandet ser ut i Finland 

(Företagarna i Finland 2009
1
, [www] ). Geografiskt sett finns det flest företag i Nyland, 

var en tredjedel av alla finska företag är lokaliserade. Per capita finns det flest företagare 

på Åland, men för övrigt är antalet mikroföretag (1-10 anställda) störst i Södra Savolax 

och minst i Nyland. Företagarna i Finland delar upp företagen i mikroföretag, småföretag, 

medelstora företag och storföretag. Ett mikroföretag har 1-10 anställda, småföretag har 

11-49 anställda, medelstora 50-249 anställda och ett storföretag över 250 anställda. 

Kategorin små- och medelstora företag avser därmed alla företag som har mindre än 250 

anställda. Följande graf visar hur antalet företag har utvecklats i Finland under de senaste 

20 åren. Jord- och skogsbruksföretag är uteslutna ur grafen, eftersom man började föra 

statistik på dessa först år 2006. 

 

Graf 4: Antal företag i Finland åren 1990 - 2007 

 
Källa: Statistikcentralen

4
 (2008 [www]) 

211 474 

189 458 

203 358 

236 435 

250 378 

215 799 

218 140 

191 063 

184 931 

213 230 
224 847 

222 817 

219 515 

219 273 
226 593 

228 422 
232 305 

263 236  

180 000 

200 000 

220 000 

240 000 

260 000 

280 000 

300 000 

320 000 

1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 



 

22 
 

 

 

Servicebranschen har haft den största företagstillväxten de senaste tio åren, framgår det ur 

Företagarna i Finlands utredning. Andelen företagare i Finland, i relation till landets totala 

arbetskraft, är 9,4 % enligt Handels- och Industriministeriets senaste utredning (www). 

Handels- och Industriministeriet klargör också att 99,8 % av alla företag i Finland tillhör 

kategorin sme-företag, d.v.s. små- och medelstora företag. Sme-företagen utgjorde 62 % 

av arbetskraften inom företagssektorn, samt stod för 52 % av Finland företags totala 

omsättning (ibid). Andelen företag i Finland som drivs av enmansföretagare är ca. 61 % 

av de totalt dryga 263 000 företagen. 

 

Företagarna i Finlands
2
 företagsbarometer (2009, [www]) från september 2009 visar att 

fastän recessionen har lagt märkbara spår i företagarnas vardag, så har tron på framtiden 

förbättrats sedan recessionen inleddes i början av året. Fastän bara 25 % av sme-företagen 

tror att deras lönsamhet kommer att  förbättras märkbart under de kommande månaderna, 

så tror endast 11 % av handelns och 14 % av servicebranschens företag att deras 

lönsamhet sjunker ytterligare. Detta kan ses som ett tecken på att bottnet är nått under 

sommaren 2009, och att framtiden ser ljusare ut än innan sommaren. Från samma 

barometer kan läsas att av mikroföretagen, d.v.s. företagen som sysselsätter mindre än 10 

personer, så tror sig 80 % av företagen kunna hålla sin arbetsstyrka oförändrad härifrån 

framåt. 

2.6 Tidigare forskning kring egenföretagares work-life balance 

I detta delkapitel kommer jag att presentera de mest relevanta tidigare undersökningarna, 

som på ett eller annat sätt tangerar min avhandling. Som redan konstaterat tidigare, så 

behandlar ingen tidigare forskning denna avhandlings syfte till fullo. Däremot nuddar den 

tidigare forskningen vid egenföretagares work-life balance. Genom att se på artiklarna av 

bl.a. Benz & Frey (2008), Chay (1993), Parasuraman, Purohit, Godshalk & Beutell 

(1996), Jamal (2007), Parasuraman & Simmers (2001) samt Hyytinen & Ruuskanen 

(2007), kan man konstatera att den tidigare forskningens slutsatser inte gått hand i hand så 

här långt. Följande underkapitel presenterar den tidigare forskningen sorterad enligt 
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ämne; arbetstillfredsställelse, välmående och tidsanvändning. Den största delen av den 

tidigare forskningen som har tangerat företagares work-life balance har behandlat just 

deras arbetstillfredsställelse. Genom att bygga på med även välmående och 

tidsanvändning i avhandlingen så får studien mera bredd och omfattar även dessa två 

viktiga aspekter av begreppet som är work-life balance. Delkapitlet om den tidigare 

forskningen kommer att utmynna i de hypoteser jag har valt att testa i avhandlingen. 

Hypoteserna är baserade på denna tidigare forskning och kommer att presenteras i slutet 

av varje underkapitel. 

2.6.1 Egenföretagares arbetstillfredsställelse 

Forskningsområdet inom egenföretagande som har erhållt mest uppmärksamhet är 

företagarnas arbetstillfredsställelse och det vanligaste resultatet forskarna har kommit 

fram till är att det är just egenföretagarnas autonomi och frihet som gör karriärvalet så 

åtråvärt hos personer som värdesätter dessa egenskaper, jämfört med löntagandet. Bl.a. 

Blanchflower et al. (2001) och Kawaguchi (2002) presenterar slutsatser som tyder på att 

det finns ett positivt samband mellan egenföretagande och en högre 

arbetstillfredsställelse, men forskarna går inte djupt nog för att konstatera varför så är 

fallet.  

 

Parasuraman & Simmers (2001) har likaså undersökt egenföretagares 

arbetstillfredsställelse och jämfört dessa med löntagare. Parasuraman & Simmers 

genomförde undersökningen som en post-enkät i Förenta Staterna och sände ut enkäten 

till personer som jobbade minst 20 timmar i veckan i en organisation eller i sitt egna 

företag, samt dessutom var medlem av en två-karriärs familj, d.v.s. där den ena parten 

jobbade som löntagare och den andra parten som egenföretagare. 500 enkäter sändes ut, 

varav 414 returnerades, med en 83 % svarsprocent. Parasuraman & Simmers resultat 

visar, likt den tidigare forskningen på området, att egenföretagarna åtnjuter större 

autonomi samt flexibilitet i sina jobb, vilket i sin tur leder till att egenföretagarna är mera 

belåtna med sina arbeten än löntagarna. Dock finner Parasuraman & Simmers ytterligare, 

att egenföretagare uppfattar större nivåer av konflikt mellan arbete och familj än 

löntagarna, samt att egenföretagarna är mindre belåtna med sitt familjeliv än de som 
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jobbar som anställda inom en organisation. Resultaten tyder på att det existerar en s.k. 

kohandel mellan fördelarna och nackdelarna med egenföretagande. 

 

Också Benz & Frey (2008) har studerat egenföretagares arbetstillfredsställelse. Dessa 

forskare använder sig av existerande hushållsstudier från Tyskland, Storbritannien och 

Schweiz för att undersöka vilka faktorer som påverkar egenföretagares 

arbetstillfredsställelse. Benz & Frey beskriver egenföretagares arbetstillfredsställelse som 

ett resultat av s.k. procedurmässig nyttighet, vilket innebär att människorna bakom 

egenföretagen inte endast värderar resultaten, utan de värderar även omständigheterna och 

processerna som leder till resultaten. Individerna får högre procedurmässig nyttighet ur 

egenföretagande, eftersom egenföretagandet ger dessa en högre känsla av 

självbestämmanderätt och frihet. Det intressantaste som forskarna kommer fram till är att 

egenföretagare åtnjuter högre tillfredsställelse i sitt arbete än löntagare och att detta är 

oberoende av inkomstnivå och arbetstimmar. Egenföretagares arbetstillfredsställelse 

påverkas alltså inte av hur många timmar en företagare jobbar, eller hur mycket lön denna 

erhåller (2008:362), utan en egenföretagares höga arbetstillfredställelse grundar sig i 

tanken om den procedurmässiga nyttigheten. Forskarna kommer fram till att det räcker för 

en egenföretagare att denna själv får bestämma över sitt arbete samt känna friheten i detta 

arbete för att uppnå en högre arbetstillfredsställdhet än en löntagare. 

 

Underkapitel 2.6.1, egenföretagares arbetstillfredsställelse leder till avhandlingens första 

hypotes, som kan förenklas som följande: 

 

H0: µ1 = µ2 Det finns ingen skillnad företagare och löntagare emellan vad gäller 

arbetstillfredsställelse 

 

H1: µ1 ≠ µ2  Det finns en skillnad företagare och löntagare emellan vad gäller 

arbetstillfredsställelse 
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2.6.2 Egenföretagares välmående 

Egenföretagares välmående har studerats av ett antal forskare internationellt. I denna 

avhandling kommer artiklarna av Yue Wah Chay (1993), Muhammad Jamal (2007) samt 

Ruth Parslow et al. (2004) att stå i centrum. Chays tidigare forskning inleder delkapitlet. 

 

Chay (1993:288) använde sig av en enkätundersökning med syftet att utforska betydelsen 

av socialt stöd då det kommer till att undvika arbetsrelaterad stress. Chay sände ut 300 

enkäter till ägare av småföretag samt löntagare i Storbritannien. Av dessa 300 återsändes 

126 stycken, vilket gav honom en svarsprocent på ca. 45. Chay fann flera signifikanta 

skillnader mellan företagarnas och löntagarnas arbetsmönster och personligheter. 

Exempel på dessa skillnader var t.ex. skillnader i arbetsmotivation de två grupperna 

emellan. Företagarna visade högre framgångsförhoppningar jämfört med löntagarna, men 

också mindre rädsla för misslyckande. Chay fann dock inga skillnader i välmående 

mellan företagare och löntagare (1993:285). 

 

Parslow et al. (2004) däremot fann skillnader i välmående egenföretagare och löntagare 

emellan. Parslow gick ut för att studera associationerna mellan arbetsrelaterad stress och 

mental hälsa bland organisationellt anställda och egenföretagare. Parslow hade ett mycket 

större sampel än Chay, hela 2275 män och kvinnor deltog i hennes undersökning. Av 

dessa 2275 deltagare uppgav 14,2 % att de jobbade som egenföretagare. Undersökningen 

ordnades bland medlemmarna i ett redan pågående projekt i Australien (2004:232). 

Respondenterna ombeddes svara på frågor om sitt välmående, sin livsstil samt sin 

sociodemografiska situation. Parslow fann som väntat att egenföretagande respondenter, 

både manliga och kvinnliga, uppfattade sig ha större autonomi över 

beslutsfattandeprocesserna i sina företag jämfört med löntagarna (2004:241). Däremot så 

fann Parslow att män som jobbar som egenföretagare inte erhåller några hälsorelaterade 

nackdelar jämfört med män som jobbar som löntagare. Dock fann Parslow att en 

signifikant avvikande del av de kvinnliga egenföretagarna rapporterade sämre mental 

hälsa jämfört med organisationellt anställda kvinnor (2004:242). Som helhet kom 

undersökningen fram till att egenföretagande förknippas med ytterst få fördelar då det 

gäller välmående, i jämförelse med löntagare. De skillnader som förekom var nackdelar. 



 

26 
 

 

Jamal gick i sin undersökning (2007) ut för att jämföra skillnaderna mellan 

organisationellt anställda och egenföretagande, då det kommer till allmän burnout och 

dess tre dimensioner: psykologisk utmattning, depersonalisering samt prestationsbrist. 

Jamal utförde en enkätundersökning bland kanadensiska och pakistanska anställda. I 

Montreal skickades 450 enkäter ut och efter en påminnelse returnerades 248 stycken med 

en svarsprocent på ca. 55. I Lahore skickades likaså 450 undersökningar ut, medan 306 

returnerades efter en påminnelse. I Lahore var svarsprocenten hela 68 % (2007:251). 

Jamal fann signifikanta skillnader egenföretagare och löntagare emellan i flera olika fall. 

Jamal rapporterar att egenföretagare känner högre grader av utbrändhet än löntagare, att 

egenföretagare genomgår högre psykologisk utmattning samt större prestationsbrist än de 

organisationellt anställda. I båda länderna rapporterar också egenföretagarna en större 

avsikt att övergå från företagare till löntagare än vice versa. Det mest överranskande 

resultatet i Jamals undersökning var att egenföretagarna rapporterade en lägre 

arbetstillfredsställelse än löntagarna (2007:254), som i sig ter sig kontroversiellt gentemot 

bl.a Blanchflower et al. (2001) samt Kawaguchis (2002) slutsatser. 

 

Dessa tre artiklar; Chays, Parslows et al. och Jamals, utformar den andra hypotesen i 

denna avhandling. Enligt Chay finns det ingen skillnad i välmående företagare och 

löntagare emellan, enligt Parslow mår företagande kvinnor sämre än löntagande kvinnor 

och enligt Jamal existerar en stor skillnad i välmående mellan grupperna. I min 

undersökning går jag ut för att mäta ifall det finns en skillnad egenföretagare och 

löntagare emellan då det gäller välmående och min andra hypotes ser ut som följande: 

   

H0: µ1 = µ2 Det finns ingen skillnad i välmående företagare och löntagare emellan 

 

H1: µ1 ≠ µ2 Det finns en skillnad i välmående företagare och löntagare emellan 

2.6.3 Egenföretagares tidsanvändning 

Parasuraman et al. (1996) presenterar det så kallade rationella närmandesättet då det 

kommer till egenföretagares tidsanvändning. Det rationella närmandesättet (Gutek et. al., 
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1991) hävdar att mer tid investerad i arbets- och familjeroller inverkar på konflikten 

mellan arbete och familj. Ju mer tid som investeras i arbetet, desto mer rollkonflikt 

kommer det att uppfattas vara mellan arbete och familj. I motsats till detta, ju mer tid som 

investeras i familjen, desto mer rollkonflikt kommer det att uppfattas vara mellan familj 

och arbete. 

 

Parasuraman et al. (1996:283) använde sig av ett sampel bestående av 111 

egenföretagare, vilka fyllde i och returnerade en enkät i Förenta Staterna. 

Förhandskriteriet för att få vara med i undersökningen var att respondenten var 

egenföretagare, jobbade mer än 20 timmar i veckan samt var medlem av en två-karriärs 

familj, d.v.s. där andra parten jobbade som löntagare. Parasuraman et. al. kom till 

slutsatserna att inte bara karriärvalet påverkar mängden av tid man investerar i familjen / 

arbetet, utan även könet. Manliga egenföretagare var mera arbetsinvolverade, erhöll mera 

understöd från sina makar samt satte ner mera tid till arbetet än kvinnliga egenföretagare. 

Manliga egenföretagare investerade också mindre tid i familjen än sina kvinnliga 

kolleger. Det största fyndet i undersökningen är konstaterandet att ju mera tid som en 

egenföretagare tillbringar i arbetet, desto större konflikt upplever dessa mellan arbetet och 

familjen (1996:295). Forskarna lägger också märke till att arbete-familjkonflikt samt 

familj-arbetskonflikt har ett korssamband till egenföretagarens välmående. Arbete-

familjkonflikt sammanhänger med förhöjd livsstress, medan familj-arbetskonflikt 

sammanhänger med en försämrad arbetstillfredsställelse bland egenföretagare (1996:295).  

2.6.3.1 Arbetstider 

Det som inte behandlas av Parasuraman et al., är hur långa arbetstider en egenföretagare 

egentligen har. Hyytinen & Ruuskanen (2007) har studerat skillnaderna mellan finska 

egenföretagare och finska löntagare då det kommer till arbetstider. De använde sig av 

sekundärdata insamlat av Statistikcentralen; ett sammanlagt sampel på 2347 respondenter 

från både löntagar- och egenföretagarrespondenter. Forskarnas främsta fynd är att 

egenföretagarna jobbar längre effektiva timmar än de som jobbar som löntagare. En 

signifikant stor del av dessa extra timmar är veckosluts- och kvällstimmar. Forskarna kan 

också konstatera att egenföretagare har mindre fritid, lägre frånvaro från jobbet samt att 
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egenföretagare med småbarn i allt större grad jobbar också efter klockan fem på 

eftermiddagen då daghemmen stänger. Då det kommer till arbetstimmar i veckan jobbar 

egenföretagarna 41 timmar och 41 minuter effektivt i veckan. Motsvarande siffra för 

löntagarna är 33 timmar och 36 minuter i veckan. Denna siffra uppnådde forskarna 

genom att multiplicera det rapporterade medeltalet för arbete på vardagen med siffran 

fem, samt genom att tillägga den genomsnittliga veckoslutsarbetstiden för båda 

respondentgrupper. Denna tid exkluderar med andra ord kaffepauser och lunchpauser och 

avser endast effektiv arbetstid. Skillnader företagare och löntagare emellan är hela 8 

timmar och 5 minuter på veckobasis och är även en statistiskt signifikant skillnad 

(2007:110). 

 

Samma slutsats kommer man också till genom att bekanta sig med undersökningen 

European Working Condidtions Survey från 2005. Enligt undersökningen jobbar hela 44 

% av egenföretagarna längre än 48 timmar i veckan, medan motsvarande siffra för 

löntagare är 9,5 % (2005:19). Denna signifikanta skillnad beror dock dels på att 

sektorerna som främst förknippas med långa arbetsdagar (jordbruks, hotell- och 

restaurangbranschen) till största delen sköts av egenföretagare. 

 

 Källa: European Working Conditions Survey (2005:19 [www]) 
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Forskningsresultaten i Hyytinens och Ruuskanens artikel samt European Working 

Conditions Survey, leder till avhandlingens tredje hypotes; tidsanvändningshypotesen. Att 

egenföretagare tenderar jobba längre veckor än de organisationellt anställda. Hypotesen 

kan förenklas som följande: 

 

H0: µ1 = µ2 Det finns ingen skillnad mellan egenföretagarnas och löntagarnas arbetstider 

 

H1: µ1 ≥ µ2 Egenföretagarna har längre arbetsveckor än löntagarna 

2.6.3.2 Semesterrutiner 

Enligt en undersökning som Företagarna i Finland
3
 rf har genomfört, så tar finska 

egenföretagare ut endast två veckor sommarsemester på årsbasis. Undersökningen, som 

genomfördes bland föreningens medlemmar den 16.6.2009, gjordes i enkätform och 

skickades ut till 6000 egenföretagare. 910 respondenter erhölls, motsvarande en 

responsprocent på 15. Undersökningen visar att 7,5 % av egenföretagarna inte alls tar ut 

semester. Dock inverkar också företagsstorleken på semesterpreferenserna: 9 % av 

småföretagarna tar inte alls ut semester, medan 33 % av de medelstora företagarna tar ut 

mer än fyra veckor semester. Önskemålet bland alla respondenter är att kunna ta ut fyra 

veckor semester i ett kör, men i verkligheten så kunde endast 40 % av respondenterna ta 

ut all sin semester i ett streck. 42 % av respondenterna tog ut sin semester i två olika 

etapper, medan 18 % använde sig av tre eller flera tillfällen för sitt semestrande. 

 

Denna utredning av Företagarna i Finland rf leder till denna avhandlings fjärde och sista 

hypotes; att egenföretagare tar ut mindre semester än organisationellt anställda löntagare. 

Hypotesen kan förenklas som följande: 

 

H0: µ1 = µ2 Det finns ingen skillnad mellan företagarnas och löntagarnas semestertider 

 

H1: µ1 ≤ µ2 Företagarna tar ut mindre sommarsemester än löntagarna 
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2.7 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 

Begreppet work-life balance började först användas i Storbritannien i början av 1970-

talet. Med begreppet work-life balance avses idag allmänt balansen mellan 

förvärvsarbetet samt privatlivet i sin helhet. Till privatlivet räknas helheten aktiviteter 

som kan tänkas höra till en persons privatliv, inte endast aktiviteter man väljer att utföra 

såsom hobbyn och idrott, utan också skyldigheter som medförs av t.ex. familj, 

föreningsverksamhet och underhåll av hemmet. 

 

De nordiska länderna skiljer sig från de övriga europeiska länderna i flera avseenden, 

både positiva och negativa, då det handlar om flexibla arbetstider, upplevd arbetsintensitet 

och upplevd nivå av work-life balance. Fastän arbetstiderna mätt på europeisk nivå är 

som mest flexibel just i Finland i synnerhet och i Norden i allmänhet, så är samtidigt 

arbetsintensiteten som högst också i Finland, följd hack i häl av de andra nordiska 

länderna. Vad gäller upplevd nivå av work-life balance inom Europa placerar sig de 

norska, danska och finska arbetstagarna alla bland de fem mest belåtna nationaliteterna. 

 

I och med att andelen av befolkningen som inte längre är arbetsföra p.g.a. deras höga 

ålder sakta men säkert ökar i Finland, medan den arbetsföra andelen av befolkningen 

procentuellt sett minskar, höjer det på behovet av balansförbättrande arrangemang för de 

arbetsföra. För att kunna förlänga den tid som arbetstagarna vistas i arbetslivet bör man, 

förutom de åtgärder som redan vidtagits, införa arrangemang som förbättrar 

arbetstagarnas välmående ytterligare, så att arbetstagarna har den fysiska och mentala 

kapaciteten att stanna i arbetslivet längre än nu. Genom att införa bl.a. flexibla 

arbetsarrangemang på arbetsplatserna i större utsträckning än idag, förbättras 

arbetstagarnas kapacitet att vistas i arbetslivet längre. 

 

Tidigare undersökningar har också visat att tillgång till flexibla arbetsarrangemang på ett 

positivt vis understöder individens work-life balance och minskar på de påtryckningar 

som annars uppkommer då arbetet och icke-arbetet kolliderar. Dylika flexibla 

arbetsarrangemang är bl.a. flexibel arbetstid, arbetstidskonto, distansarbete, 6+6-

modellen, skiftesarbete och job-sharing.  
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Det finns ca. 263 000 företag i Finland om man räknar bort jordbruksföretag. 99,8 % av 

dessa företag är små eller medelstora till sin storlek. Andelen tidigare forskning som 

behandlar egenföretagare eller egenföretagares work-life balance är begränsad och även 

då man stöter på tidigare forskning inom området så möts man av kontroverser i 

undersökningsresultaten. Det forskningsområde inom företagares work-life balance som 

fått mest uppmärksamhet är egenföretagarnas arbetstillfredsställelse. Egenföretagarnas 

tidsanvändning har fått en del uppmärksamhet, medan egenföretagares välmående har 

undersökts i mycket små kretsar. Vilka flexibla arbetsarrangemang som egenföretagare 

använder sig av har inte undersökts alls. 

 

På basen av litteraturgenomgången kan man summera att egenföretagare tenderar jobba 

längre arbetsveckor än löntagarna och medelföretagaren tenderar också ta ut mindre 

semester än medellöntagaren. Angående egenföretagarnas kan det konstateras att 

företagarna visade högre framgångsförhoppningar jämfört med löntagarna, men också 

lägre rädsla för misslyckande. Angående skillnaderna i välmående mellan företagare och 

löntagare så fanns det några motstridigheter. Chay fann inga skillnader i välmående 

mellan företagare och löntagare, medan Parslow fann att speciellt kvinnliga företagare 

mår sämre än kvinnliga löntagare. Jamal (2007) rapporterar att egenföretagare känner 

högre utbrändhet än löntagare, att egenföretagare genomgår högre psykologisk 

utmattning, att egenföretagare känner större prestationsbrist än de organisationellt 

anställda, samt att egenföretagarna har en större avsikt att övergå från företagare till 

löntagare än vice versa. Ett motstridigt resultat i Jamals undersökning var att 

egenföretagarna rapporterade en lägre arbetstillfredsställelse än löntagarna (2007:254), 

som ter sig kontroversiellt med bl.a. Blanchflowers samt Kawaguchis slutsatser. 

 

Den övriga litteraturen som behandlade egenföretagares arbetstillfredsställelse visade 

bl.a. att egenföretagarna åtnjuter större autonomi samt flexibilitet i sina jobb, vilket i sin 

tur leder till att egenföretagarna är mera belåtna med sina arbeten än löntagarna. Samma 

forskare fann också att egenföretagare uppfattar större nivåer av konflikt mellan arbete 

och familj än löntagarna, samt att egenföretagarna är mindre belåtna med sina familjer än 
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de som jobbar som anställda inom en organisation. Den teoretiska referensramen 

avslutades med ett forskningsfynd som konstaterade att egenföretagares 

arbetstillfredsställelse inte påverkas av hur många timmar en företagare jobbar, eller hur 

mycket lön denna erhåller, utan att en egenföretagares höga arbetstillfredsställelse 

grundar sig i tanken om den procedurmässiga nyttigheten. 

 

Min egen forskningsuppgift ämnar att dels klargöra hur situationen ser ut bland finska 

egenföretagare, dels skapa ny kunskap om egenföretagares användning av flexibla 

arbetsarrangemang. Min undersökning kan anses vara viktig för att endast begreppet 

tidsanvändning har studerats i Finland tidigare. Begreppen välmående och 

arbetstillfredsställelse har studerats internationellt, men inte nationellt. 
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3 METODBESKRIVNING 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för hur jag har valt att genomföra min 

undersökning. Inledningsvis presenteras den valda metoden, dess motivering samt 

undersökningens forskningsfilosofi, varefter angreppssättet rapporteras. Efter att ha 

skildrat forskningsdesignen beskrivs hur jag har gått tillväga för att samla in mitt 

datamaterial, samt hur själva materialet har analyserats. Avslutningsvis diskuteras 

undersökningens reliabilitet och validitet samt forskningsetik. Kapitlet redogör i sin 

helhet hur jag metodologiskt har gått tillväga för att uppnå avhandlingens syfte. 

3.1 Motivering av den valda metoden och forskningsfilosofi 

Valet av kvantitativ metod framom kvalitativ metod berättigas dels av avhandlingens 

syfte och dels av skribentens egna preferenser. Vid användning av en kvantitativ metod är 

det lättare att jämföra skillnaderna mellan två grupper för att kunna dra generella 

slutsatser än det är med en kvalitativ metod. Lundahl och Skärvad (1999:94,111) framför 

att kvantitativa undersökningar i grunden går ut på att mäta, medan kvalitativa studier är 

inriktade på att tolka. Mätningarna i kvantitativa undersökningar kan senare i studien 

användas för att beskriva eller förklara ett fenomen. Mina egna preferenser förklaras av 

mitt fattade tycke för behandling av data i form av siffror framom data i form av ord. 

 

Syftet med min avhandling är närmast förklarande men till stor del också beskrivande. 

Lundahl och Skärvad (1999:155) klargör att utredaren vid orsaksförklarande 

undersökningar inom kvantitativ metodteori försöker komma fram till vilka faktorer som 

orsakar ett visst fenomen, genom undersökningar som ofta är upplagda som 

hypotesprövande. Eftersom jag i min avhandling avser att undersöka om det förekommer 

skillnader mellan finska egenföretagares och finska löntagares work-life balance, ur 

arbetstillfredsställelse-, välmående- och tidsanvändningsperspektiv, förklarar jag ett 

orsakssamband i ett fenomen. Därmed är det lätt för mig att klassificera min avhandling 

som närmast förklarande. Dock, då bisyftet med studien är att undersöka vilka flexibla 

arbetsarrangemang som används av egenföretagare och löntagare med syftet att förbättra 

balansen mellan arbete och icke-arbete, beskriver jag samtidigt egenföretagares samt 
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löntagares livsstil. Robson (2002:59) definierar ändamålet för beskrivande 

undersökningar som sådant, att dessa strävar efter att avbilda en korrekt profil av 

personer, händelser eller situationer. Saunders, Lewis & Thornhill (2007:134) konstaterar 

att beskrivande undersökningar lämpar sig synnerligen väl för undersökningar inom 

affärsvärlden. Dock understryker författarna att man bör använda sig av beskrivande 

undersökningar för att uppnå ett syfte, inte som en slutsats i sig. 

3.2 Angreppssätt, forskningsdesign och tidsaxel 

Bryman och Bell (2007:28) skiljer mellan de två huvudangreppssätten i vetenskaplig 

forskning, deduktivt och induktivt angreppssätt. Deduktivt angreppssätt förknippas 

normalt med kvantitativa studier där forskaren utgår från existerande teorier. Utifrån det 

man vet om ett visst område och de teoretiska överväganden som rör detta område, 

härleder eller deducerar forskaren en eller flera hypoteser som ska underkastas en 

empirisk granskning (Bryman 2002:20). Induktivt angreppssätt däremot förknippas i 

allmänhet med kvalitativa studier där forskaren skapar ny teori. Vidare associeras det 

induktiva angreppssättet vanligtvis till hermeneutiken medan det deduktiva vanligtvis 

sammankopplas med positivismen (Saunders et. al. 2007:117). Att exakt kategorisera min 

studie är dock inte såhär entydigt. Creswell (1994) presenterar en metod med vars hjälp 

forskaren kan identifiera sitt angreppssätt ifall det ter sig tudelat. Det viktigaste är att se 

hur mycket litteratur det finns som behandlar studiens rubrik. Om det finns mycket 

litteratur inom ämnet, från vilka man kan ställa upp hypoteser är det sannolikt att det är 

frågan om deduktion. I motsats, om det finns endast lite litteratur på forskningsområdet, 

rubriken är ny och skapar debatt, så ter det sig lämpligast att jobba induktivt genom att 

generera data. Inom mitt forskningsområde finns det mycket litteratur som behandlar 

work-life balance bland icke-företagare men endast lite litteratur som behandlar 

företagares work-life balance, för att inte tala om skillnaderna mellan företagare och 

löntagare.  Angreppssättet i min avhandling är således mestadels deduktivt, men med 

inslag av induktion. I och med mitt syfte som dels förklarar, dels beskriver ett fenomen, 

rymmer min undersökning element av både deduktivt och induktivt synsätt (Bryman 

2002:25). Angreppssättet kan därför också beskrivas som en hybrid. 
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Forskningsdesignen i min studie tar sig formen av en tvärsnittsstudie. Bryman (2002:57) 

talar om att ”en tvärsnittsdesign innebär att man samlar in data från mer än ett enda fall 

(oftast många fler än ett) vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning 

kvantitativa eller kvantifierbara data med koppling till två eller fler (oftast många fler än 

två) variabler som sedan granskas för att man skall kunna upptäcka mönster när det gäller 

olika slags samband”. Ett tvärsnitt är därför bundet i tiden till den tidpunkt då datat 

samlades in. Naturen av min studie är dessutom jämförande då jag samlar ihop data från 

två olika grupper, som sedan jämförs sinsemellan. 

3.3 Datainsamling 

Kvantitativa undersökningar kan genomföras genom experiment eller 

enkätundersökningar (Lundahl & Skärvad 1999:100). Vissa fallstudier kan också ta sig 

an en kvantitativ metod. Jag har valt att genomföra min undersökning genom enkäter 

framom experiment då jag är intresserad av att studera ett fenomen som är så starkt knutet 

till sin kontext att detta inte går att isolera i ett experiment. Detta delkapitel kommer 

inledningsvis att presentera min datainsamlingsmetod närmare, skrida vidare till det valda 

urvalet, presentera hur enkäten utformats samt redovisa för mitt pilottest. Delkapitlet 

avslutas med en redogörelse av datamaterialets insamling samt generaliserbarhet. 

3.3.1 Enkät som datainsamlingsmetod 

Enkätundersökningar används för att besvara frågorna vem, vad, var, hur mycket och hur 

många (Saunders et. al. 2007:138). Enkätundersökningar är att föredra då forskaren vill 

samla in mycket data från en stor population, på ett ekonomiskt fördelaktigt sätt (ibid). 

Närmare bestämt skall samtliga enkätrespondenter besvara samma frågor under likartade 

omständigheter för att skapa förutsättningar för en kvantitativ bearbetning och analys av 

svaren (Lundahl & Skärvad 1999:168). Jag har valt att genomföra min undersökning 

genom enkäter för att på nämnda grunder möjliggöra en bred undersökning på ett 

ekonomiskt fördelaktigt vis. 
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För framställning samt distribution av enkäterna använde jag mig av det Internet-baserade 

programmet Webropol (Webropol 2009 [www]). Internetbaserade undersökningar är i 

allmänhet fördelaktigare, men i synnerhet snabbare att genomföra än postenkäter. I mitt 

fall, som studerande vid Hanken, är användningen av Webropol avgiftsfri. Anonymitet är 

också av väsentlig betydelse vid användningen av enkäter, något som fungerar 

exceptionellt bra med det valda programmet. 

 

Vid användningen av enkäter minskar risken för att respondenternas svar påverkas av 

frågeställaren, jämfört med intervjuer (Dahmström 2005:86). Däremot är risken för 

missförstånd större vid användningen av enkäter än vid intervjuer (Heikkilä 2001:20). För 

att minimera risken för missförstånd har jag utfört en pilottest som presenteras utförligare 

i kapitel 3.3.4, samt strukturerat frågorna så klart som möjligt och undvikit att använda 

mig av öppna frågor i alltför stor utbredning. 

3.3.2 Population och urval 

Begreppet population beskrivs av Dahmström (2005:55) som en mängd av element som 

man vill studera egenskaper eller attityder för. Elementen kan bestå av bl.a. företag, 

personer eller händelser av olika slag. Hon skriver också att den population man idealt vill 

studera kallas för målpopulationen. Min målpopulation hade såtillvida varit att studera 

alla företagare och löntagare i Finland för att kunna härleda undersökningsresultat, men 

då man i praktiken bör använda sig av en förteckning över populationen har jag utsett en 

rampopulation som består av de fackförbundligt aktiva egenföretagarna samt löntagarna i 

Finland. Begreppet rampopulation beskrivs som ett register eller annan förteckning över 

populationens urvalsenheter (Dahmström 2005:55). 

 

För att kunna jämföra finska egenföretagare med finska löntagare har jag kontaktat olika 

föreningar och fackförbund i Finland som representerar företagare respektive löntagare. 

Som respondentdatabas för egenföretagarsidan har jag förlitat mig på Företagarna i 

Finland rf:s medlemmar, samt för att nå löntagarna i Finland har jag kontaktat alla 75 

fackförbund under Finlands tre centralorganisationer FFC, FTFC och Akava. Av dessa 

kontaktade fackförbund erhöll jag tillgång till medlemmarna hos 
1
METO - 
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Skogsbranschens Experter rf, 
2
Finlands Ekonomförbund - SEFE rf, 

3
SPAL - Finlands 

Brandmäns Förbund rf, 
4
Finlands Hälsovårdarförbund FHVF rf, 

5
Finlands 

Tandläkarförbund rf, 
6
Finlands Talterapeutförbund rf, 

7
Försäljar- och 

Marknadsförarproffsen SMKJ rf, 
8
Fackförbundet Suora, 

9
Fackorganisationen för 

högutbildade inom socialbranschen Talentia, 
10

Kommunala Tekniska Förbundet KTK rf, 

11
Mediaunionen MDU rf, 

12
Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty, 

13
Tekniska Föreningen i Finland TFiF, 

14
Finlands Arkitektförbund rf SAFA, 

15
Kyrkliga 

sektorns fackorganisation SVTL rf, 
16

Flygvärdinne- och Stewardföreningen i Finland 

SLSY rf samt 
17

Kemianliitto - Kemifacket rf. 

 

Företagarna i Finland rf, som i min undersökning representerar egenföretagarna, är 

näringslivets största centralförbund med över 106 000 medlemsföretag. Företagen är 

verksamma inom bl.a. handel, trafik, service och industri. Medlemsstrukturen motsvarar 

den finländska företagsstrukturen. Av medlemsföretagen är hälften ensamföretagare och 

hälften arbetsgivarföretag, och 41 % av alla företagare i Finland är medlemmar av 

centralförbundet (Företagarna i Finland
4
 2009 [www]). På motsvarande vis representerar 

de tre centralorganisationerna i Finland, FFC, FTFC och Akava, med sina alla 

fackförbund tillsammans över 80 % av löntagarna i Finland (FFC 2009 [www]). FFC är 

störst med sina 1 046 445 medlemmar (ibid), FTFC näst störst med ca. 640 000 

medlemmar (FTFC 2009 [www]) och Akava placerar sig som trea med ca. 540 000 

medlemmar (Akava 2009 [www]). 

 

Angående urvalsmetoder i enkätundersökningar skiljer Lundahl och Skärvad (1999:176) 

på sannolikhetsurval (obundet slumpmässigt urval, stratifierat urval och klusterurval) och 

icke sannolikhetsurval (kvoturval och snöbollsurval). Vidare skriver författarna att 

sannolikhetsurval är att föredra ur statistisk synvinkel. I min undersökning strävade jag 

efter ett renodlat obundet slumpmässigt urval (OSU), vilket avser att alla 

undersökningsenheter har samma sannolikhet att komma med i urvalet. Stickprovet vid 

OSU dras från en förteckning över populationen (ibid). I min undersökning var det inte 

möjligt för mig att personligen dra ett stickprov från populationsförteckningen, då finsk 

lagstiftning förbjuder fackförbunden från att ge ut register på sina medlemmar. Däremot 
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var det möjligt för fackförbunden att vidarebefordra en länk till min Internet-baserade 

undersökning till sina respektive medlemmar, utan att jag hade kännedom om vilka 

personer det var frågan om. På detta vis kunde jag vara säker på att enkäterna 

distribuerades inom gemene förbund som gett klartecken för undersökningen, och alla 

medlemmar i ifrågavarande förbund hade lika stor sannolikhet att komma med i urvalet. I 

min undersökning var urvalet således ett stratifierat urval, vilket kännetecknas av att 

populationen först indelas i undergrupper, vars indelningsgrund kan vara t.ex. kön, ålder 

eller branschtillhörighet (Lundahl & Skärvad 1999:176). Inom vartdera strata, i detta fall 

fackförbund, dras sedan ett obundet slumpmässigt urval. I mitt fall var indelningsgrunden 

fackförbundligt aktiva löntagare med olika branschtillhörighet från FFC:s, FTFC:s och 

Akavas medlemsförbund, samt egenföretagare från företagarnas centralförbund 

Företagarna i Finland rf. 

 

Av alla 75 fackförbund i Finland ställde 17 fackförbund upp; två tillhörande FFC, sju 

tillhörande FTFC och åtta tillhörande Akava. Dock representerar dessa 17 medverkande 

fackföreningar över 301 000 finska löntagare. Företagardatabasens storlek består av de 

106 000 företagarna representerade av Företagarna i Finland rf. Min förfrågan mottogs för 

övrigt mycket väl bland fackförbunden. Bland orsakerna som presenterades för mig av de 

fackförbund som valt att inte delta var bl.a. att de redan nu har så dåligt deltagande i sina 

enkäter, att de har tagit ett principbeslut att endast vidarebefordra sina egna enkäter i 

framtiden. En annan orsak som uppkom var att stora beslut som enkätdistribuering bland 

förbundets medlemmar bör tas upp på följande styrelsemöte och det kunde i värsta fall 

betyda flera månader för sent för mitt ändamål. 

3.3.3 Enkätens utformning och mått 

Jag har valt att distribuera min enkät enkom på finska för att undvika möjliga tolkningsfel 

i översättningen av enkäten. Enkäten består av fem frågegrupper, av vilka frågegrupp ett 

består av bakgrundsinformation i form av nominalvariabler. Frågegrupp två består av 

ordinalvariabler, liksom också frågegrupp fem. Frågegrupp tre är flervalsfrågor 

presenterade som nominalvariabler. Frågegrupp fyra består av kvotvariabler i form av 

sjupunkts Likert-skalor. Valet av just denna variabel motiveras med att 
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undersökningsreliabiliteten tenderar att vara högre vid användning av en sju- eller 

niopunkts Likert-skala (Alwin & Krosnick 1991; Alwin 1992) jämfört med användningen 

av fåskaligare. Likaså, unipolära skalor från ett till sju tenderar ha högre reliabilitet än 

bipolära skalor (Shaeffer & Barker 1995). Frågegrupp tre består av flervalsfrågor, medan 

frågegrupp fem har alla tolv frågor standardiserade enligt de traditionella General Health 

Questionnaire svarsalternativen. Alla frågegrupper presenteras närmare nedan. 

 

Egenföretagares och löntagares användning av flexibla arbetsarrangemang (frågegrupp 

tre) mäts i enkäten genom att tillåta respondenterna att välja vilka olika former av flexibla 

arbetsarrangemang de har möjlighet till i sitt arbete (flerval), vilka (vilket) flexibla 

arbetsarrangemang de personligen använder sig av (flerval), samt vilket flexibelt 

arbetsarrangemang de önskar att de hade tillgång till givet att de inte har det nu (flerval). 

För att försäkra mig om att inga flexibla arbetsarrangemang utlämnats ur förfrågningen 

tillåts respondenterna öppet välja också andra former av arbetsarrangemang genom att 

svara på frågan ”Annat - vilket?”. Schaeffer och Presser (2003:70) konstaterar att det 

lönar sig att definiera en händelse eller ett evenemang i en enkät, ifall denna kan 

definieras på ett enkelt vis. Därför definieras både begreppet ”flexibla 

arbetsarrangemang” i enkäten, samt de olika formerna av flexibla arbetsarrangemang. 

Definitionen av begreppet ”flexibla arbetsarrangemang” presenteras också före själva 

frågan i enkäten, vilket tillåter respondenten att läsa definitionen utan att bli avbruten av 

själva frågan (ibid). 

 

Egenföretagares och löntagares tidsanvändning (frågegrupp två) mäts inledningsvis med 

frågan ”Hur många timmar jobbar du i veckan”. Parasuraman & Simmers (2001:557) 

använder sig av samma fråga för att mäta hur dedikerade respondenterna är till sina jobb. 

Som svarsalternativ ges sju kategorier som sträcker sig från ”mindre än 20 timmar” till 

”mer än 70 timmar”. Dessutom frågas respondenterna hur många timmar de använder till 

hushållsarbete, hur många timmar fritid de har samt hur många timmar de sover i dygnet. 

På detta sätt kan en artificiell replika av respondenternas dygn förhoppningsvis 

konstrueras. Förutom dessa frågor ställer jag en fråga om respondenternas 

semesterrutiner, närmare bestämt ”Hur många veckor semester hade du förra 



 

40 
 

sommaren?”, ”Hur många veckor semester hade du förra vintern” samt ”Hur många 

veckor semester kommer du att ha inkommande sommar?”. Svarsalternativen är 

numeriska, och sträcker sig från 0 till 6 eller fler. Respondenterna bes också svara på hur 

många timmar de i medeltal arbetar med hushållsarbeten i veckan. Utöver dessa frågor 

om tidsanvändning ställs respondenterna frågor om deras fritid, som t.ex. ” Hur många 

timmar använder du dagligen till aktiviteter som kan klassas som fritid? (t.ex. hobbyer, 

läsning, motionering..)” samt ”Hur många timmar sover du normalt per natt?”. 

 

Egenföretagares och löntagares välmående (frågegrupp fem) mäts genom GHQ-12-

enkäten (Goldberg Health Questionnaire, också kallad General Health Questionnaire), 

som är en tolvfrågors enkät bestående av sex positiva och sex negativa frågor relaterade 

till personligt välmående. Enkäten utformades av D. P. Goldberg år 1978, och används 

ännu idag flitigt som mått för både psykisk och fysisk hälsa. Chay (1993:289) berättar att 

ett högre vitsord på GHQ-12 generellt sett reflekterar en sämre hälsa hos respondenten. 

Enkäten har fyra svarsalternativ på vartdera av de tolv frågorna, två positiva och två 

negativa alternativ. Svaren kodas traditionellt som så att positiva svar på positiva frågor 

kodas som 0, medan negativa svar på positiva frågor kodas som 1. Vice versa kodas 

positiva svar på negativa frågor som 0, medan negativa svar på negativa frågor kodas som 

1. Upplägget blir såtillvida 0-0-1-1 oberoende fråga, positiva svarsalternativ först 

angivna. Därmed fungerar enkäten som så, att man jämför respondenternas negativa 

svarsfrekvenser gentemot varandra för att analysera ifall det förekommer skillnader i 

dessa frekvenser. GHQ-12:s förmåga att mäta psykometriska egenskaper har evaluerats 

av bl.a. Banks, Clegg, Jackson, Kemp, Stafford & Wall (1980) och Parkes (1989), samt 

erhållit goda vitsord. En traditionellt uppställd GHQ-12 enkät kan ses som bilaga 3. 

 

Egenföretagares och löntagares arbetstillfredsställelse (frågegrupp fyra) mäts bl.a. genom 

att låta respondenterna svara på påståendena ”Jag känner mig självständig i mitt arbete” 

samt ”jag blir dagligen frustrerad på mina arbetsuppgifter”, på en skala från ett till sju. 

Benz och Frey (2008:367) presenterar tre olika studiers sätt att mäta 

arbetstillfredsställelse; the German Socio-Economic Panel Survey (GSOEP), the British 

Household Panel Survey (BHPS) och the Swiss Household Panel Survey (SHP). I 
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samtliga studier ställs frågan på samma sätt, “Hur tillfredsställd eller otillfredsställd är du 

generellt sätt med ditt nuvarande arbete?”. Chay (1993:289) tillägger frågan ”Hur ofta 

känner du dig frustrerad på ditt yrke?” för att få mera djup i frågeställningen. Chay 

summerar dessutom ihop svaren från de två frågorna till ett index som visar generell 

arbetstillfredsställelse bland respondenterna. Utöver dessa frågor ställs respondenterna i 

min enkät frågan ”Jag ser mig själv som företagare ännu om 2 år” givet att respondenten 

är företagare, eller ”Jag ser mig själv som löntagare i en organisation ännu om 2 år” om 

respondenten är löntagare. Jamal (2007:252) använde sig av frågan för att mäta 

omsättningshastigheten bland respondenterna i sin studie, och konstaterar att denna fråga 

klassats som ett korrekt mått för personalomsättning av bl.a. Lepine, Podsakoff & Lepine 

(2005). Om respondenten svarar nej på frågan, kommer denna att ställas tilläggsfrågan 

”Varför inte?”, vars svarsalternativ är ”ekonomiska orsaker”, ”hälsorelaterade orsaker”, 

”familjerelaterade orsaker”, ”personliga orsaker” samt ”annan orsak”. 

 

Respondenterna tillbeds dessutom svara bl.a. på påståendena ”Mitt arbete och min fritid 

är i bra balans”, ”Mitt arbete har en alltför stor roll i mitt liv”, ”Mitt arbets- och 

familjeliv kolliderar alltför ofta” och ”Jag kan sällan släppa tankarna från jobbet, ens på 

min fritid” för att mäta respondenternas upplevda nivå av balans arbetet och icke-arbetet 

emellan. En utskrift av min elektroniska enkät kan ses som bilaga 2. 

3.3.4 Pilottest 

Det primära syftet med mitt pilottest var att identifiera frågor samt formuleringar i 

enkäten vilka respondenterna förstår fel eller tolkar på en annorlunda sätt än vad 

forskaren ämnade (Krosnick 1999:541). Det sekundära syftet med mitt pilottest var att 

säkerställa att det inte tar längre än fem minuter för respondenten att svara på enkäten. 

Tanken bakom denna begränsning av den tid enkäten tar var att flera av fackförbunden 

som medverkade i enkätdistributionen uttryckte sin oro för att deras medlemmar alltför 

ofta svarar på alltför långa enkäter. Genom att redan i introduktionen till enkäten kunna 

garantera respondenten att enkäten inte tar upp mer än fem minuter av dennas tid 

förbättrade således också chanserna att uppnå en högre svarsprocent. I mitt pilottest 

använde jag mig av tio medstuderande på institutionen för företagsledning och 
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organisation, alla avhandlingsskribenter för stunden. Dessa tio personer som medverkade 

i pilottesten hade två uppgifter: att rapportera till mig ifall de hade svårigheter att förstå 

någon av frågorna, samt att uppskatta tiden det tog för dem att svara på enkäten. Utöver 

dessa tio personer i pilottestgruppen använde jag ytterligare två testpersoner som s.k. 

kognitiva pilottestare. Krosnick (1999:542) beskriver kognitiv pilottestning som en 

process i vilken en testperson svarar på enkäten medan enkätens utformare sitter bredvid 

denna. Testpersonen ombeds ”tänka högt” under hela processen, varpå enkätens 

utformare kan snappa upp detaljer om enkätens layout, frågornas utformning, 

svarsalternativens tolkning etc. och vid behov göra ändringar till enkäten. 

 

Efter det egentliga pilottestet med gruppen på tio personer, samt den kognitiva testningen 

med två personer, kunde jag vara säker på att enkäten skulle mäta det den avsedde mäta, 

samt att inga frågor eller svarsalternativ var oklara för respondenten. Detaljer som jag 

ändrade i enkäten som en följd av feedbacken testpersonerna gav var att bl.a. förse vart 

annat svarsalternativ med en annan bakgrundsfärg så att frågornas svarsalternativ inte 

blandades ihop med föregående eller nästa frågas svarsalternativ. En annan detalj som jag 

fäste uppmärksamhet vid var att förse alla explorativa frågor med svarsalternativet annan 

– vilken, så att alla respondenter skulle ha ett svarsalternativ och ingen respondent skulle 

behöva avrunda sitt svar till närmaste tänkbara svarsalternativ. 

3.3.5 Insamling av datamaterialet 

Den 15 april sändes enkäten ut till sammanlagt 1000 finländare; 500 finska företagare och 

500 finska löntagare. Enkäterna sändes ut som länkar i e-postmeddelanden och själva e-

postmeddelandena sändes ut av representanter hos gemene fackförbund som deltog i 

undersökningen. 15 mellanhänder på löntagarsidan emottog 30 enkäter var, samt en 

mellanhand på företagarsidan emottog 500 enkäter. Två fackförbund (på löntagarsidan) 

med relativt små medlemsantal (ca.1600 medlemmar) deltog med 25 enkätmottagare var. 

Den 7 maj avslutades svarstiden genom administrationssidan på Webropol, vilket 

resulterade i att inga utskickade enkäter längre kunde svara på enkäten. Svarsfrekvensen 

bestod av 342 respondenter, vilket gav en svarsprocent på 34,2. Fördelningen företagare 

och löntagare emellan var 176 företagare gentemot 166 löntagare, vilket kan anses vara 
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en ypperlig fördelning i en undersökning som ämnar jämföra två grupper med varandra. 

Efter avslutningen av svarstiden förflyttades rådatat från enkäten över till analysverktyget 

SPSS, varpå datafilens kodning kunde inledas. Ingen påminnelse skickades ut till 

respondenterna, dels för att inte riskera att den uppnådda fördelningen skulle bli i obalans, 

dels för att en av tre respondenter redan hade svarat på enkäten. Då jag använde mig av 

mellanhänder i distributionen av enkäterna kunde det inte framställas vilka som svarat på 

enkäten utan att beivra respondenternas anonymitet, likaså önskade jag inte oproffsig nog 

att påminna respondenter som redan hade svarat att svara pånytt. 

3.3.6 Generaliserbarhet 

Med generaliserbarhet avses att undersökningens resultat kan anses representera också 

andra än de individer som svarade på enkäten; forskaren vill m.a.o. kunna generalisera 

sina forskningsfynd också utöver den studerade populationen (Bryman & Bell 2007:169). 

Författarna är noga med att poängtera att man inte kan generalisera utöver den population 

man har studerat. Jag kan således inte generalisera mina fynd till alla egenföretagare och 

löntagare i Finland, däremot kan jag generalisera mina fynd till löntagarna i de 

fackförbund och egenföretagarna i de centralförbund jag har distribuerat min enkät till 

(och erhållit respons ifrån). Således kan mina undersökningsresultat endast anses vara 

riktgivande för finska egenföretagare och löntagare i allmänhet, men däremot 

generaliserbara bland fackförbundligt aktiva företagare, ekonomer, tandläkare, 

talterapeuter, hälsovårdare, skogsexperter, försäljare, marknadsförare, brandmän, 

ingenjörer, teknologer, arkitekter, högutbildade socialarbetare, kemiarbetare, tjänstemän 

inom kommunikationsbranschen, offentliga och privata sektorns funktionärer, 

flygvärdinnor och stewardar, kyrkliga tjänstemän, samt tjänstemän inom bank-, 

fastighets- och försäkringsväsendet. 

3.4 Analys av data 

Dataanalysen inleddes med en översikt av insamlat rådata med hjälp av analysverktyget 

SPSS, varpå variablerna kodades. Totalt bestod enkäten av 72 variabler fördelat på 342 

respondenter. Kodningen av variablerna fördelades bland nominalvariabler, 
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ordinalvariabler samt kvotvariabler. Den vanligaste mätnivån bland frågorna som mätte 

basuppgifter var nominalvariabeln, bland undersökande frågorna var fördelningen 50-50 

mellan ordinal samt kvotvariabler. Efter kodningen samt analysen åskådliggjorde jag 

resultaten i grafer, som presenteras närmare för läsaren i resultatkpitel 4. De statistiska 

sambanden diskuteras vidare i kapitel 5. Genom att signifikanstesta nominalvariablerna 

med Chi
2
-oberoendetest och kvotvariablerna med univariata T-test samt multivariata 

Hotellings’ T
2
-test kunde skillnaderna mellan företagare och löntagare åskådliggöras. 

Ordinalvariablerna analyseras med ett Mann-Whitney U test. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

Tidigare i metodkapitlet har enkätens utformning (kapitel 3.3.3) samt pilottesten (kapitel 

3.3.4) presenterats. Saunders et. al. (2007:364) gör det klart för läsaren att 

undersökningens validitet och reliabilitet till största delen är beroende av just enkätens 

uppbyggnad, frågornas formulering samt pilottestens kvalitet i en kvantitativ 

undersökning. Med inre validitet avses enkätens förmåga att mäta det forskaren vill mäta. 

Yttre validitet avser faktorer som påverkar undersökningens validitet externt. Om t.ex. 

forskaren i efterhand får reda på att de faktiska resultaten hos den studerade populationen 

avviker markant från de av respondenterna rapporterade resultaten, fastän 

undersökningens reliabilitet varit hög, är det fråga om en svag yttre validitet (Lundahl & 

Skärvad 1999:151). Med andra ord är överrensstämmelsen mellan den valda indikatorn 

(svaren på enkäten) och mellan förhållandet vi ville mäta dålig (ibid). 

 

Med reliabilitet menas enkätens följdriktighet. Reliabiliteten avser huruvida forskarens 

enkät följdriktigt producerar överrensstämmande resultat vid olika tidpunkter och under 

olika förhållanden (Saunders et. al. 2007:367). I en undersökning med god reliabilitet 

finns mycket få slumpmässiga fel, m.a.o. påverkas mätningen i liten utsträckning av 

tillfälligheter (Lundahl & Skärvad 1999:152). 

 

För att försäkra min enkäts validitet och reliabilitet granskades denna av min handledare 

samt en forskare på institutionen för företagsledning och organisation. Efter gemensamma 

diskussioner om vad som egentligen vill och ämnas mätas med enkäten, gjordes små 
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ändringar. Dessutom, som det redan beskrevs i delkapitel 3.3.4 Pilottest, så testsvarade en 

panel på tio medstuderaden på min enkät, samt ordnades en kognitiv testning där två 

medstuderande ombads tänka högt medan de svarade på enkäten. Med tanke på att jag i 

min enkät har använt mig av tidigare validerade mätinstrument i form av variabler från 

tidigare undersökningar, tillsammans med alla de steg jag tagit för att säkerställa att 

enkäten mäter det den ämnar mäta, anser jag att validiteten i min undersökning torde vara 

god. 

3.6 Forskningsetik 

Enligt Finlands Akademis forskningsetiska anvisningar [www] från 2003, sid 12, tillhör 

det god forskningsetik att forskaren: 

 

”tillämpar dataanskaffnings-, undersöknings- och bedömningsmetoder som är 

förenliga med kriterierna för vetenskaplig forskning och etiskt hållbara samt 

tillämpar den öppenhet som är karaktäristisk för vetenskaplig verksamhet vid 

publiceringen av Undersökningsresultaten” 

 

Vidare bör forskaren bl.a. försäkra sig om att: 

 

”forskningen planeras, genomförs och rapporteras i detalj och på det sätt som 

kraven på vetenskapliga fakta förutsätter” 

 

I min avhandling lägger jag ner stor vikt på de etiska aspekterna. Då jag undersöker ifall 

det förekommer skillnader mellan finska egenföretagares och finska löntagares work-life 

balance är det viktigt att rapportera alla forskningsfynd, inte endast delar av 

forskningsfynd, som tangerar avhandlingens syfte. Då jag i min enkät mäter 

respondenternas upplevda nivå av balans arbetet och icke-arbetet emellan gör jag det bl.a. 

genom att ställa påståendena ”Mitt arbete och min fritid är i bra balans” samt ”Mitt 

arbete har en alltför stor roll i mitt liv”. Säg, teoretiskt, att respondenterna allmänt sett 

svarar att de upplever att deras arbeten och fritid är i bra balans. Samtidigt kan 

respondenterna ändå uppleva att arbetet har en för stor roll i deras liv, varpå jag etiskt sett 
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inte kan rapportera att dessa respondenter upplever att deras work-life balance är dålig. 

Jag bör rapportera att de upplever att de har en bra balans arbetet och icke-arbetet 

emellan, fastän arbetet tar upp en för stor roll av deras liv. 

 

Vidare lägger jag ner stor vikt på avrapporteringen av forskningsrönen till alla 

intresserade parter. De fackförbund som har gett mig grönt ljus att distribuera enkäten 

bland deras medlemmar har automatiskt lovats tillgång till alla forskningsresultat, 

inklusive de forskningsresultat som berör dem närmast (deras egna medlemmar). Några 

fackförbund har också önskat att få avhandlingen skickad till dem i elektroniskt format då 

den är redo, vilket i sig sporrar mig till att genomföra undersökningen så rättvist och 

utförligt som möjligt. Utöver detta kommer alla medverkande fackförbund att erhålla 

några tacksamhetens ord i introduktionskapitlet till min avhandling. 
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4 UNDERSÖKNINGENS RESULTAT 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för undersökningens empiriska material. Dessa 

resultat presenteras med hjälp av grafer och tabeller som härstammar från datat jag erhöll 

från enkätundersökningen. Inledningsvis presenteras bakgrundsfakta om respondenterna, 

bl.a. köns- och åldersfördelningar samt fakta om löntagarnas anställningsförhållanden, 

position i företaget samt företagarnas företagsstorlek.  Efter att bakgrundsinformationen 

har presenterats fortsätter jag med att presentera vilka flexibla arbetsarrangemang som 

används av respondenterna i syftet att förbättra deras balans mellan arbetet och icke-

arbetet. Jag fortsätter kapitlet med att berätta om respondenternas arbetstillfredsställelse i 

delkapitel 4.3, i vilket det framkommer hur respondenterna har svarat på de 12 

påståendena om sina arbeten och icke-arbeten. Efter kapitlet om arbetstillfredställelse så 

åskådliggör jag för respondenternas välmående i kapitel 4.4. Kapitlet innehåller en 

presentation på hur egenföretagares och löntagares välmående skiljer sig från varandra. 

Delkapitel 4.5 av resultaten utgörs av respondenternas tidsanvändning. Delkapitlet är 

indelat i två underkapitel, respondenternas tidsdistribuering och semesterrutiner. Varje 

tidigare nämnt delkapitel följs sedan av ett underkapitel som presenterar huruvida 

nollhypoteserna har godtagits eller förkastats. För att pröva hypoteserna jag ställde upp i 

slutet av teorikapitlet körde jag statistiska test, vars signifikanser jag kort presenterar i 

resultatkapitlet m.h.a. tabeller. Ett resultat är statistiskt signifikant om det kan påvisas på 

en 5 % signifikansnivå. Denna nivå strävade jag också att använda mig av i min 

undersökning, medan resultaten visar att flera nollhypoteser t.o.m. kunde förkastas på en 

starkt signifikant 1 % signifikansnivå. Kapitel 4, undersökningens resultat, avslutas med 

en sammanfattning av resultaten. 

4.1 Bakgrundsinformation om respondenterna 

Av de 342 respondenterna var 156 kvinnor och 186 män, vilket ger en fördelning på 45,6 

- 54,4 % emellan könen. Fördelningen åldersgrupper emellan var relativt jämn, vilket för 

övrigt kan ses närmare ur tabell 1. Den yngsta respondenten var 23 år gammal medan den 

äldsta respondenten var 71 år gammal. Också fördelningen egenföretagare och löntagare 

emellan var så gott som idealisk; 176 egenföretagare fanns bland respondenterna medan 
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166 löntagare var representerade. De tre största branscherna bland egenföretagarna var 

handelsbranschen, personservicebranschen samt industri- och byggnadsbranschen. Bland 

löntagarna var hälsovårdsbranschen, industribranschen samt socialbranschen de tre 

största. 

Tabell 1: Demografisk fördelning av respondenter 

Företagare 

 

Kön 

 

 

Frekvens 

 

 

Procent 

Löntagare  

 

Kön 

 

 

Frekvens 

 

 

Procent 

Kvinna 

Man 

67 

109 

38,1 

61,9 

Kvinna 

Man 

89 

77 

53,6 

46,4 

Totalt 176 100 Totalt 166 100 

Ålder   Ålder   

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

över 70 

6 

34 

58 

51 

26 

1 

3,4 

19,3 

32,9 

29,0 

14,8 

0,6 

20 – 29 

30 – 39 

40 – 49 

50 – 59 

60 – 69 

över 70 

16 

37 

54 

49 

9 

1 

9,6 

22,3 

32,4 

29,5 

5,4 

0,6 

Totalt 176 100 Totalt 166 100 

Sysselsättning      

Egenföretagare 

Löntagare 

176 

166 

51,5 

48,5 

   

Totalt 342 100    

Största 

branscher 

  Största 

branscher 

  

Handeln 

Personservice 

Industrin 

Byggnad 

Hälsovård 

Teknik 

Kommunikation 

Hantverkar 

Spedition 

Jord/skogsbruk 

ICT 

Säkerhet 

Miljö 

Social 

Undervisning 

Annan 

37 

22 

17 

17 

12 

9 

9 

9 

6 

6 

5 

2 

2 

1 

1 

19 

21,3 

12,6 

9,8 

9,8 

6,9 

5,2 

5,2 

5,2 

3,4 

3,4 

2,9 

1,1 

1,1 

0,6 

0,6 

10,9 

Hälsovård 

Industrin 

Social 

Teknik 

Jord/skogsbruk 

Handeln 

Byggnad 

ICT 

Säkerhet 

Undervisning 

Kommunikation 

Spedition 

Personservice 

Miljö 

Hantverkar 

Annan 

27 

19 

17 

12 

11 

9 

8 

8 

7 

5 

3 

2 

2 

2 

1 

29 

16,7 

11,7 

10,5 

7,4 

6,8 

5,6 

4,9 

4,9 

4,4 

3,1 

1,9 

1,2 

1,2 

1,2 

0,6 

17,9 

Totalt 

Fattas 

174 

2 

98,9 

1,1 

Totalt 

Fattas 

162 

4 

97,6 

2,4 
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4.1.1 Egenföretagare 

Den typiska egenföretagarrespondenten är född 1961 och är därmed 48 år gammal. Den 

typiska företagsstorleken fördelar sig jämnt mellan ensamföretag och företagare med 2-9 

anställda. Den äldsta företagaren som tagit del av undersökningen är 71 år gammal, 

medan den yngsta är 23-åring. Företagsstorleken respondenterna emellan fördelar sig på 

följande vis: 

 

Tabell 2: Företagsstorlek egenföretagare 

Antal anställda Frekvens Procent 

1 

2-9 

10-49 

50-249 

Över 250 

75 

75 

22 

3 

0 

42,6 

42,6 

12,5 

1,7 

0 

Totalt 

Fattas 

175 

1 

99,4 

0,6 

 

4.1.2 Löntagare 

Den typiska löntagarrespondenten är född 1964 och är därmed 45 år gammal. Den äldsta 

löntagaren som har tagit del i undersökningen är 70-åring, medan den yngsta är 24 år 

gammal. Den vanligaste typen av anställningskontrakt bland löntagarrespondenterna är 

tillsvidareanställning, medan de allra flesta respondenters position i företaget är 

arbetstagare. Fördelningarna framkommer noggrannare från följande tabell: 

 

Tabell 3: Löntagares anställningsförhållande och position 

Anställningsförhållande Frekvens Procent 

Tillsvidare 

Viss tids 

För närvarandet permitterad 

eller arbetslös 

142 

18 

 

2 

85,5 

10,8 

 

1,2 

Totalt 

Fattas 

162 

4 

97,5 

2,5 
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Position   

Arbetstagare 

Tjänsteman 

Specialistuppgift 

Förmansuppgift 

Företagsledning 

49 

47 

37 

22 

11 

29,3 

28,3 

22,3 

13,3 

6,6 

Totalt 166 100 

 

4.2 Respondenternas användning av flexibla arbetsarrangemang 

I enkäten hade respondenterna möjlighet att svara på vilka flexibla arbetsarrangemang är 

möjliga för dem att använda, vilka flexibla arbetsarrangemang de använder sig av, samt 

vilka flexibla arbetsarrangemang de önskar att de hade möjlighet att använda givet att de 

inte har det nu. Denna frågegrupps resultat rapporterar jag genom att jämföra frekvens 

och procentfördelning inom vardera grupp. 

4.2.1 Möjliga flexibla arbetsarrangemang 

Det flexibla arbetsarrangemang som flest egenföretagare rapporterade att de har möjlighet 

att använda var flextid. En överväldigande majoritet, jämfört med de andra presenterade 

arbetsarrangemangen, såg flextid som ett möjligt alternativ. De övriga arrangemangen 

erhöll små andelar i jämförelse, med jobsharing och 6+6-modellen som allra flest 

företagare ansåg vara omöjliga att använda i deras yrke. Följande graf presenterar hur stor 

del av respondenterna hade möjlighet att använda sig av diverse arbetsarrangemang: 
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Graf 6: Möjliga flexibla arbetsarrangemang hos respondenterna (%) 

Bland löntagarna hade en litet större andel av respondenterna möjlighet att använda 

flextid och arbetstidskonto än på egenföretagarsidan, likaså kunde löntagarna välja att 

jobba deltid aningen oftare än företagarna. Det statistiska test jag har använt mig av, vid 

jämförandet av en nominalvariabel (flervalsfrågan angående arrangemangen) med en 

annan nominalvariabel (företagare eller löntagare), är ett Chi
2
-oberoendetest. Testet, som 

även finns som bilaga 4, visar att det finns signifikanta skillnader på en 5 % 

signifikansnivå mellan egenföretagares och löntagares möjligheter till flextid, medan det 

finns starkt signifikanta skillnader på en 1 % signifikansnivå mellan gruppernas möjlighet 

till arbetstidskonto och deltidsarbete. I alla tre fall har löntagarna bättre möjligheter att 

implementera dessa flexibla arbetsarrangemang i sina arbeten. Signifikanserna ser ut som 

följande: 

Arbetsarrangemang F-värde Signifikans (2-sidig) 

Flextid 4,456 0,041 

Arbetstidskonto 20,256 0,000 

Distansarbete 0,009 1,000 

Skiftesarbete 0,020 1,000 

6+6-modellen 1,151 0,382 

Job-sharing 0,062 1,000 

Deltidsarbete 7,894 0,007 
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4.2.2 Använda flexibla arbetsarrangemang 

Egenföretagarnas och löntagarnas användning av flexibla arbetsarrangemang skiljer sig 

en del från de för dem möjliga arrangemangen. Nedan ses hur stor del av respondenterna 

använder sig av diverse presenterade flexibla arbetsarrangemang. 

 

Graf 7: Använda flexibla arbetsarrangemang hos respondenterna (%) 

 

Löntagarnas användning av flexibla arbetsarrangemang visar att det verkar finnas 

skillnader grupperna emellan då det gäller arbetstidskontoarrangemanget. Angående de 

övriga använda arrangemangen så skiljer grupperna sig inte märkvärdigt från varandra. 

Fastän löntagarna rapporterade att de har bättre möjlighet att använda sig av flextid 

jämfört med företagarna i kapitel 4.2.1, så visar resultaten från användningen av flexibla 

arbetsarrangemang att det inte finns signifikanta skillnader grupperna emellan då det 

gäller flextid. Företagarna använder sig också mer av distansarbete än löntagarna, men 

inte heller denna skillnad är signifikant. Däremot finns det en signifikant skillnad i 

användningen av arbetstidskonto grupperna emellan. Då endast 6,8 % av företagarna 

använder sig av arbetstidskonto så använder 31,3 % av löntagarna sig av detta flexibla 

arrangemang. Denna skillnad är signifikant t.o.m. på en 1 % signifikansnivå. Då det gäller 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Flextid Arbetstidskonto Distansarbete Skiftesarbete 6+6-modellen Jobsharing Deltidsarbete

61,9

6,8

25,0

6,2
1,7 2,3 6,8

66,3

31,3

17,5

5,4
0,0 0,6

3,6

Egenföretagare Löntagare



 

53 
 

de övriga använda arrangemangen erhölls inga signifikanta skillnader. Signifikanserna 

och deras F-värden kan ses i följande tabell: 

 

Arbetsarrangemang F-värde Signifikans (2-sidig) 

Flextid 0,697 0,431 

Arbetstidskonto 33,729 0,000 

Distansarbete 2,885 0,113 

Skiftesarbete 0,106 0,820 

6+6-modellen 2,855 0,248 

Job-sharing 1,654 0,372 

Deltidsarbete 1,758 0,229 

 

4.2.3 Önskade flexibla arbetsarrangemang 

Då egenföretagarna tillfrågades vilka flexibla arbetsarrangemang de önskar att de hade 

tillgång till, var svaret ofta flextid. 18,2 % av egenföretagarrespondenterna önskade sig 

den möjligheten, medan att få jobba ett mindre antal timmar eller arbetsdagar per vecka 

var det oftast återkommande önskemålet då egenföretagarna svarade på den öppna frågan 

”annat alternativ – vilket?”. Sammanlagt 5,1 % av egenföretagarna önskade sig 

komprimerad arbetsvecka. Exempel på svar var: 

 

”Tekisin mielelläni esim. 75 % viikkoa, mutta johtuen asemastani sen järjestäminen 

käytännössä on vaikeaa” 

 

”Vähentäisin työtunteja” 

 

”Toivoisin voivani hieman lyhentää työaikaani” 

 

”Lyhennetty työviikko, esim. 4 päivää” 

 

I ögonfallande hos företagarna var att relativt få ens önskade sig en möjlighet till att jobba 

enligt 6+6-, skiftes- eller job-sharingsmodellen. I följande graf ses fördelningen av 

önskade arbetsarrangemang hos respondenterna: 
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Graf 8: Respondenternas önskvärda arrangemang (%) 

 

Bland löntagarna var arbetstidskonto mest åtråvärt, då 26,5 % av löntagarrespondenterna 

önskade sig den möjligheten. Flextid och distansarbete följde hack i häl, med 25,9 

respektive 21,7 % i understöd. Medan de tre populäraste arbetsarrangemangen att önska 

sig var relativt jämna sinsemellan, så finns det ingen marknad för vare sig 6+6-modellen, 

skiftesarbete eller job-sharing bland löntagarna. Ungefär var tionde löntagare önskar att 

hon kunde använda sig av deltidsarbete. Inga återkommande önskemål presenterades 

bland löntagarna i den fritt formulerade delen av enkäten, ”annat alternativ – vilket?” 

 

 

4.3 Respondenternas arbetstillfredsställelse 

Respondenterna svarade som bekant på påståenden om sina arbeten och sin fritid på 

skalan ett till sju, där ett är lika med helt av annan åsikt och sju är lika med helt av samma 

åsikt. I följande graf presenterar jag medelvärden för egenföretagarnas och löntagarnas 

svar på dessa påståenden. Medelvärden är baserade på de 176 egenföretagares svar på 

dessa påståenden om arbetstillfredsställelse, samt de 166 löntagares. 
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Graf 9a: Respondenternas arbetstillfredsställelse (medelvärde) 

 

Graf 9b: Respondenternas arbetstillfredsställelse (medelvärde) 
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Resultaten visar stora skillnader mellan löntagarnas och företagarnas svar på påståendena. 

Endast på ett påstående är gruppernas resultat något så nära varann, på påståendet:  jag är 

tillfredsställd med mina arbetstider. Detta resultat analyserades m.h.a. ett T-test för 

oberoende grupper och visade att skillnaderna inte är signifikanta på denna enskilda 

variabel. Dock visar de övriga resultaten att egenföretagare känner sig självständigare i 

sitt arbete, känner att de har bättre möjlighet att utveckla sig i sitt arbete, är mera 

tillfredsställda i sitt arbete, samt kan själv påverka innehållet i sitt arbete bättre. 

Företagarna känner likaså mindre daglig frustration över sina arbetsuppgifter. Alla dessa 

variabler är starkt signifikanta på en 1 % signifikansnivå, förutom den sistnämnda 

variabeln som är signifikant på en 5 % signifikansnivå. Signifikanserna och t-värdena för 

alla tolv variabler finns i ett nötskal presenterat nedan, medan bilaga 8 visar själva testet: 

Variabel t-värde Signifikans (2-sidig) 

Självständig i sitt arbete 8,092 0,000 

Möjlighet att utveckla sig själv i sitt 

arbete 

8,162 0,000 

Tillfredsställd med sitt arbete 5,358 0,000 

Kan påverka innehållet i sitt arbete 9,475 0,000 

Arbetet och fritiden i bra balans -2,882 0,004 

Arbetet har en för stor roll i livet 3,728 0,000 

Arbets- och familjelivet kolliderar ofta 3,411 0,001 

Daglig frustration över sitt arbete -2,180 0,030 

Kan sällan släppa tankarna från 

jobbet ens på fritiden 

4,951 0,000 

Kan tillbringa tillräckligt med tid med 

sina närmaste 

-3,553 0,000 

Blir tid över för fritid och motionering 

efter arbetsdagen 

-3,594 0,000 

Är tillfredsställd med sina arbetstider -0,741 0,459 

 

Bland de negativa påståenden känner företagare dock också att balansen mellan deras 

arbeten och fritid är sämre än löntagarnas, att deras arbets- och familjeliv kolliderar 

oftare än löntagarnas, att arbetet har en för stor roll i deras liv, att de sällan kan släppa 

tankarna från jobbet ens på fritiden, att de hinner tillbringa mindre tid med sina närmaste 

än löntagarna, samt att det blir mindre tid över för fritid. Även alla dessa skillnader är 

starkt signifikanta på en 1 % signifikantnivå, liksom tabellen ovan avslöjar. 
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Resultaten visar för övrigt att företagarna känner sig mycket självständiga i sina arbeten, 

samt att de känner sig ha mycket bra möjligheter att utveckla sig själva i sina arbeten. 

Medelvärden för dessa påståenden ligger på 6,358 respektive 6,238 på skalan ett till sju. 

Företagarna ser även ut att ha goda möjligheter att påverka innehållet i sitt arbete, med ett 

medelvärde på över sex (6,005). 

4.3.1 Hypotes; arbetstillfredsställelse 

Nollhypotesen angående respondenternas arbetstillfredsställelse kunde förkastas till fördel 

för mothypotesen på en 1 % signifikansnivå, vilket ger att: 

 

H1: µ1 ≠ µ2 Det finns en skillnad företagare och löntagare emellan vad gäller 

arbetstillfredsställelse 

 

Denna tolkning stöds delvis av de facto att egenföretagarna rapporterade starkt signifikant 

högre tillfredsställelse i sitt arbete jämfört med löntagarna (variabel 3 i frågegruppen 

arbetstillfredsställdhet) med signifikansen 0,000, samt av Hotelling’s T
2
 testet som utförts 

på frågegruppen arbetstillfredsställdhet som visar att egenföretagares 

arbetstillfredsställelse avviker som helhet jämfört med löntagarna med signifikansen 

0,000 (ur bilaga 9 nedan). 

Multivariate Tests
b
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .988 2.351E3 12.000 329.000 .000 

Wilks' Lambda .012 2.351E3 12.000 329.000 .000 

Hotelling's Trace 85.740 2.351E3 12.000 329.000 .000 

Roy's Largest Root 85.740 2.351E3 12.000 329.000 .000 

foretagarelontagare Pillai's Trace .338 13.987
a
 12.000 329.000 .000 

Wilks' Lambda .662 13.987
a
 12.000 329.000 .000 

Hotelling's Trace .510 13.987
a
 12.000 329.000 .000 

Roy's Largest Root .510 13.987
a
 12.000 329.000 .000 

a. Exact statistic      

b. Design: Intercept + foretagarelontagare     

 

Att nollhypotesen kunde förkastas t.o.m. på en 1 % signifikansnivå är ett starkt tecken på 

att dessa skillnader i arbetstillfredsställelse inte uppnåtts av slumpen. 
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4.3.2 Responendenternas framtida avsikter 

Angående respondenternas avsikter att sluta som företagare för att övergå till löntagare, 

eller vice versa; att sluta som löntagare för att övergå till företagare inom de kommande 

två åren kan det följande presenteras: 

Företagare  Löntagare  

Jag ser mig själv 

som företagare ännu 

om 2 år? 

 Jag ser mig själv 

som löntagare ännu 

om 2 år? 

 

Ja 83,4 % Ja 75,9 % 

Nej 4,6 % Nej 10,2 % 

Kan inte säga 12,0 % Kan inte säga 13,9 % 

 

Responsfrekvensen visar att en del fler löntagare avser sluta inom sin nisch inom de 

kommande två åren jämfört med företagarna, dock är dessa skillnader inte signifikanta 

ens på en 10 % signifikansnivå. 

4.4 Respondenternas välmående 

Responenternas välmående som mättes med den s.k. GHQ-12 frågeserien, strävade efter 

att se huruvida det finns skillnader i välmående egenföretagare och löntagare emellan. 

Eftersom svarsalternativen till de tolv frågorna bestod av två positiva alternativ och två 

negativa alternativ, så räknades de negativa svarsalternativen på frågorna som 1 och de 

positiva svarsalternativen som 0. Genom att i dataanalysen sedan jämföra andelen 

respondenter från gemene grupp som angett ett negativt på en fråga mot varandra, kunde 

slutsatser dras angående skillnader i respondenternas välmående som en helhet. I 

resultaten presenterar jag fördelningen som sådan, de negativa svarsalternativen 

markerade i tabellen. Svarsfördelningen ser ut som följande: 

Tabell 4: Respondenternas välmående 

 

 

1) Jag har på senaste 

tiden kunnat 

koncentrera mig på 

arbetsuppgifterna 

 

Bättre än 

vanligt 

 

Lika bra som 

vanligt 

 

Sämre än 

vanligt 

 

Mycket sämre 

än vanligt 

Företagare 11 128 32 5 

Löntagare 9 119 33 5 
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2) Jag har på senaste 

tiden kunnat fatta 

beslut 

 

Bättre än 

vanligt 

 

Lika bra som 

vanligt 

 

Sämre än 

vanligt 

 

Mycket sämre 

än vanligt 

Företagare 13 134 28 1 

Löntagare 11 136 17 2 

3) Jag har på senaste 

tiden kunnat möta mina 

svårigheter 

 

Bättre än 

vanligt 

 

Lika bra som 

vanligt 

 

Sämre än 

vanligt 

 

Mycket sämre 

än vanligt 

Företagare 23 133 14 3 

Löntagare 14 135 13 3 

4) Jag har på senaste 

tiden känt mig 

nedstämd och olycklig 

 

Inte alls 

 

Inte mer än 

vanligt 

 

Aningen mer 

än vanligt 

 

Mycket mer än 

vanligt 

Företagare 41 81 43 11 

Löntagare 36 89 37 4 

5) Jag har på senaste 

tiden vakat p.g.a. 

problem 

 

Inte alls 

 

Inte mer än 

vanligt 

 

Aningen mer 

än vanligt 

 

Mycket mer än 

vanligt 

Företagare 64 72 29 11 

Löntagare 67 71 24 3 

6) Jag har på senaste 

tiden mist mitt 

självförtroende 

 

Inte alls 

 

Inte mer än 

vanligt 

 

Aningen mer 

än vanligt 

 

Mycket mer än 

vanligt 

Företagare 85 71 15 4 

Löntagare 80 72 12 2 

7) Jag har på senaste 

tiden konstant varit 

under press 

 

Inte alls 

 

Inte mer än 

vanligt 

 

Aningen mer 

än vanligt 

 

Mycket mer än 

vanligt 

Företagare 83 64 22 6 

Löntagare 65 54 36 10 



 

60 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten visar på de flesta frågor mycket små skillnader egenföretagare och löntagare 

emellan då det gäller att jämföra de positiva och negativa svaren sinsemellan. Dock på 

8) Jag har på senaste 

tiden känt mig värdelös 

som människa 

 

Inte alls 

 

Inte mer än 

vanligt 

 

Aningen mer 

än vanligt 

 

Mycket mer 

än vanligt 

Företagare 108 50 13 3 

Löntagare 103 44 12 3 

9) Jag har på senaste tiden 

känt att jag inte klarar av 

mina svårigheter 

 

Inte alls 

 

Inte mer än 

vanligt 

 

Aningen mer 

än vanligt 

 

Mycket mer 

än vanligt 

Företagare 78 72 21 5 

Löntagare 97 50 16 3 

10) Jag har på senaste 

tiden känt att jag har 

en betydande roll i 

saker och ting 

 

Oftare än 

vanligt 

 

Lika ofta som 

vanligt 

 

Mera sällan 

än vanligt 

 

Mycket mera 

sällan än 

vanligt 

Företagare 31 125 18 2 

Löntagare 16 122 25 2 

11) Jag har på senaste 

tiden kunnat njuta av 

mina dagliga 

förehavanden 

 

Oftare än 

vanligt 

 

Lika ofta som 

vanligt 

 

Mera sällan 

än vanligt 

 

Mycket mera 

sällan än 

vanligt 

Företagare 15 125 29 5 

Löntagare 14 123 27 0 

12) Jag har på senaste 

tiden känt mig lycklig 

 

 

 

Oftare än 

vanligt 

 

Lika ofta som 

vanligt 

 

Mera sällan 

än vanligt 

 

Mycket mera 

sällan än 

vanligt 

Företagare 16 131 23 5 

Löntagare 20 121 21 1 
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fråga 7; jag har på senaste tiden konstant varit under press, verkar gruppernas svar skilja 

sig från varandra. Intressant nog till företagarnas fördel, om man så kan säga, då en större 

del löntagare enligt resultaten känner att de på senaste tiden konstant varit under press. 

Hela 46 löntagare har på denna fråga angett att de känt aningen mer eller mycket mer 

press än vanligt på senaste tiden, medan motsvarande frekvens bland företagarna är 28 

stycken. Ett Chi
2
-oberoendetest på denna variabel visar att denna skillnad är signifikant 

t.o.m. på en 1 % signifikansnivå, med ett F-värde på 7,038 och en tvåsidig signifikans på 

0,009. Bilaga 6 i slutet av avhandlingen presenterar denna statistiska tests resultat 

närmare. 

 

Det finns också små skillnader i svaren på fråga 5; jag har på senaste tiden vakat p.g.a. 

problem, på vilken 40 företagare har angett ett negativt svarsalternativ men endast 27 

löntagare känner sig ha vakat aningen mer eller mycket mer än vanligt. Små skillnader 

åskådliggörs även på fråga 4; jag har på senaste tiden känt mig nedstämd och olycklig, 

där 54 företagare anger ett negativt svarsalternativ medan 41 löntagare markerat samma 

svarsalternativ. Svaren på de övriga frågorna skiljer sig inte nämnvärt grupperna emellan. 

Skillnaderna grupperna emellan på dessa två variabler är dock inte signifikanta, med 

tvåsidiga signifikanser på 0,173 respektive 0,229. 

4.4.1 Hypotes; välmående 

Resultatkapitlets presentation av respondenternas välmåendestatistik visar att man på en 5 

% signifikansnivå kan förkasta nollhypotesen i avhandlingens andra hypotes till fördel för 

mothypotesen. Då jag (bilaga 7) jämförde respondenternas välmående som helhet 

gentemot varandra med hjälp av ett Chi
2
-oberoendetest för flervalsfrågor gav det 

statistiska testet signifikansen 0,037, vilket kan ses i följande tabell: 
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Pearson Chi-Square Tests 

  Välmående som 
helhet 

Företagare eller Löntagare Chi-square 22.019 

df 12 

Sig. .037
*
 

 

*. The Chi-square statistic is significant at the 0.05 level. 

 

Mothypotesen till vars fördel nollhypotesen förkastades är som bekant: 

 

H1: µ1 ≠ µ2 Det finns en skillnad i välmående företagare och löntagare emellan 

 

4.5 Respondenternas tidsanvändning 

Jag tillade frågor om respondenternas tidsanvändning till min enkät för att möjliggöra 

presentationen av både löntagares och egenföretagares tidsanvändning. Respondenterna 

svarade på hur många timmar de i medeltal arbetar i veckan, hur många timmar går åt 

till arbetsresor per arbetsdag, hur många timmar fritid de har per dygn, hur många 

timmar de tillbringar med hushållsarbete per dygn samt hur många timmar de sover per 

natt. Jag börjar med att presentera hur många timmar respondenterna tillbringar på 

diverse sysslor. Efter att ha presenterat detta presenterar jag hurudana semestervanor 

respondenterna hade. 

4.5.1 Tidsdistribuering 

Ur graf 10 kan det läsas hur egenföretagares respektive löntagares veckovisa 

arbetstimmar fördelar sig. 
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Graf 10: Respondenternas veckovisa arbetstimmar (%) 

 

Som man kan läsa ur grafen så jobbar en av två löntagare 30-39 timmar i veckan, medan 

en av tre jobbar 40-49 timmar i veckan. Mycket få löntagares arbetstimmar avviker sig 

från dessa två grupper, då endast 4,2 % av löntagarna jobbar mindre än 30 timmar i 

veckan och 9 % jobbar mer än 49 timmar i veckan. Egenföretagarnas arbetstimmar 

avviker såtillvida från löntagarnas, att fördelningen mellan de olika svarsalternativen är 

bredare. Dock, som man kan läsa ur grafen, så jobbar endast 20,4 % av egenföretagarna 

mindre än 40 timmar i veckan medan motsvarande andel löntagare är 56,3 %. På 

motsvarande vis jobbar 21 %, d.v.s. var femte företagare, över 60 timmar i veckan medan 

motsvarande andel löntagare endast är 1,8 %. Majoriteten företagare jobbar mellan 40 och 

59 timmar i veckan, med ett medianvärde på 40-49 timmar i veckan. Jag har använt mig 

av Mann-Whitneys U test vid analyserandet av resultaten i denna frågegrupp, då det är 

frågan om att jämföra två gruppers svar (löntagare och företagare) på flera 

ordinalvariabler (semester, arbetsresor, hushållsarbete etc.). Testet visar att 

respondenternas veckovisa arbetstimmar skiljer sig signifikant på en 1 % signifikansnivå, 

med Z-värdet -7,998. Den tvåsidiga signifikansen löntagare och företagare emellan är 

0,000, vilket visar att egenföretagarna jobbar starkt signifikant längre veckor än 

löntagarna. Dessa signifikanser finns även till påseende i bilaga 5. 
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I graf 11 har jag kort presenterat hur många timmar respondentgrupperna har svarat på 

frågan Hur många timmar använder du dagligen till arbetsresor? 

 

Graf 11: Respondenternas dagliga arbetsresor i timmar (%) 

 

Som det syns så existerar inga stora skillnader mellan hur många timmar respondenterna 

använder till sina arbetsresor, en observation som också stöds av Mann-Whitneys U test. 

Den tvåsidiga signifikansen är 0,513 med ett Z-värde på endast -0,654. Aningen fler 

egenföretagare rapporterar att de använder en timme eller mindre till arbetsresor dagligen, 

medan en del fler löntagare använder sig av 2 timmar till arbetsresor, men då en så stor 

majoritet av respondenterna har korta arbetsresor är också medianen för båda grupperna 

lika. Endast enskilda respondenter svarade att de har mer än 2 timmar i arbetsresor 

dagligen. 

 

Nästa graf presenterar hur många timmar respondenterna använder till hushållsarbeten 

dagligen. Dessa resultat är såtillvida intressanta att de visar om företagare eller löntagare 

tar sig mera tid till arbete utanför sitt egentliga arbete. 
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Graf 12: Respondenternas dagliga hushållsarbete i timmar (%) 

 

Vid första anblick ser det ut som om löntagarna använder mer tid till hushållssysslor än 

företagarna. Medan medianen för båda grupperna klart ligger på 1 timme eller mindre så 

ligger en aningen större svarsfördelning på 2 timmar bland löntagarna. Nästan 8 % av 

löntagarna har dessutom svarat att de gör 3 timmar hushållsarbete dagligen, medan 

motsvarande andel företagare endast är 1,1 %. Detta förskjuter onekligen medeltalet 

högre på löntagarsidan. Endast enskilda respondenter använder mer än 3 timmar dagligen 

till hushållets fördel. Analysen av dessa observerade svar visar att företagare jobbar 

signifikant mindre inom hushållet på en 5 % signifikansnivå. Den tvåsidiga signifikansen 

erhållen m.h.a. Mann-Whitneys U test ger ett värde på 0,013, med ett Z-värde på -2,485. 

 

Graf 13 presenterar hur många timmar fritid respondenterna hinner unna sig på en daglig 

basis. I enkäten var frågan ställd som följande: Hur många timmar använder du dagligen 

till aktiviteter som kan klassas som fritid? (t.ex. hobbyer, läsning, motionering..). Grafen 

visar att en större del av egenföretagarna svarat att de tillbringar 1 timme eller mindre 

(40,9 %) till fritid än löntagarna (28,1 %). Ungefär lika många företagare som löntagare 

har svarat att de åtnjuter 2 timmar fritid varje dag, medan grafens svans visar att allt fler 

löntagare hinner tillbringa 3 timmar eller mer tid för fritid jämfört med företagarna. 

Sammalagt en av tre löntagare (30,7 %) har tre eller fler timmar fritid dagligen. 
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Graf 13: Respondenternas dagliga fritid i timmar (%) 

 

Det statistiska testet visar att egenföretagare har signifikant mindre fritid dagligen jämfört 

med löntagarna, även på en 1 % signifikansnivå. Den tvåsidiga signifikansen är 0,005 

med ett Z-värde på -2,825. 

 

Den sista frågan angående respondenternas tidsanvändning handlade om nattsömnen. 

Frågan som ställdes var helt enkelt Hur många timmar sover du normalt per natt? Graf 

14 visar hur svaren fördelade sig: 

 

Graf 14: Respondenternas nattsömn i timmar (%) 
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Resultatfördelningen visar att egenföretagarna sover mindre än löntagarna. Fastän 

medianen klart är 7 timmar hos båda grupperna, så sover ändå 28,5 % av företagarna sex 

timmar eller mindre medan motsvarande andel löntagare är endast 8,4 %. Svansen på 

grafen visar också att hela 2 av 5 löntagare (39,7 %) sover åtta timmar eller mer per natt, 

då endast 22,7 % av företagarna sover åtta timmar eller mer. Mann-Whitneys U test visar 

att egenföretagarna sover mindre än löntagarna även på en 1 % signifikansnivå, då den 

tvåsidiga signifikansen är 0,000 med Z-värdet -4,852. 

4.5.2 Semesterrutiner 

Då det kommer till semesterrutiner svarade respondenterna på påståenden om sina 

semestervanor från förra sommaren, förra vintern samt inkommande sommar. Eftersom 

enkäten sändes ut till respondenterna i april avseddes med inkommande sommar 

sommaren 2009. Såhär svarade respondenterna angående sina semesterrutiner: 

 

Graf 15: Semester sommaren 2008 (%) 

 

Som det kan ses ur graf 15, så tog egenföretagarna ut mindre semester än löntagarna förra 

sommaren. Medianen hos företagarna ligger på 2 veckor semester förra sommaren, medan 

löntagarnas median ligger på 4 veckor. Samma graf visar också att hela 71,1 % av 

löntagarna tog ut fyra eller fler veckor semester förra sommaren, medan endast 31 % av 

företagarna hade fyra eller fler lediga veckor. Denna skillnad respondenterna emellan är 

starkt signifikant, med en tvåsidig signifikans på 0,000 och ett Z-värde på -6,883. 
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Egenföretagarna tog alltså ut mindre semester än löntagarna på en 1 % signifikansnivå 

förra sommaren. 

Graf 16: Semester vintern 2008-2009 (%) 

 

Angående vintersemestern som ses i graf 16 så fanns det inga stora skillnader grupperna 

emellan, fastän aningen fler företagare meddelade att de inte tar ut någon semester alls. 

Motsvarande så tog lite fler löntagare ut en eller två veckor semester jämfört med 

företagarna. De som tog ut fler än två veckor vintersemester var lika många bland båda 

respondentgrupper. Mann-Whitneys U test stöder observationen att inga stora skillnader 

existerar, och ger en signifikans på 0,185 över ett Z-värde på -1,327. 

 

Graf 17: Semester sommaren 2009 (%) 
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Anmärkningsvärt angående semestrandet 2009 var att respondenterna förhöll sig mera 

positivt till längre semestrande denna sommar jämfört med förra sommaren. Bland 

löntagarna var andelen som ämnade semestra fyra eller fler veckor hela 79,6 %, m.a.o. 

fyra av fem löntagare. Bland företagarna var motsvarande andel 34,2 %. Jämfört med 

sommaren innan så hade andelen löntagare som semestrar en månad eller mer ökat med 

8,5 procentenheter medan andelen företagare hade ökat med 3,1 procentenhet. Också 

anmärkningsvärt jämfört med förra sommaren så hade medianen bland företagarna stigit 

från 2 veckor till 3 veckor semester. Löntagarnas median förblev oförändrad. Det 

statistiska testet visar att löntagarna semestrade mer än företagarna även sommaren 2009. 

Också denna skillnad, liksom under sommaren 2008, är starkt signifikant med ett Z-värde 

på -7,481 och en signifikans på 0,000. 

4.5.3 Hypotes; tidsanvändning 

Nollhypoteserna angående respondenternas tidsanvändning kunde båda förkastas till 

fördel för mothypoteserna på en 1 % signifikansnivå, vilket vardagligare uttryckt betyder 

att det finns endast en procents möjlighet att dessa resultat uppnåtts av slumpen. 

Mothypoteserna var som bekant: 

  

H1: µ1 ≥ µ2 Egenföretagarna har längre arbetsveckor än löntagarna 

 

H1: µ1 ≤ µ2 Företagarna tar ut mindre sommarsemester än löntagarna 

 

Medan det inte återfanns någon signifikant skillnad mellan respondenternas 

vintersemestervanor, så skiljde sig deras sommarsemestervanor markant från varandra. 
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4.6 Sammanfattning av undersökningsresultaten 

Resultaten visar att, fastän egenföretagarna har en marginellt bättre möjlighet att använda 

sig av både distansarbete, skiftesarbete, 6+6-modellen och job-sharing enligt enkätsvaren, 

så erhölls de signifikanta skillnaderna på flextid, arbetstidskonto och deltidsarbete, vilka 

löntagarna alltså har signifikant bättre möjlighet att använda sig av. Angående 

användningen av flexibla arbetsarrangemang så skiljer respondenternas svar inte 

märkvärdigt sig från varandra förutom då det gäller användningen av arbetstidskonto. Det 

visar sig att en signifikant andel av löntagarna använder sig av arbetstidskonto jämfört 

med företagarna, och fastän en större del av egenföretagarna använder sig av 

distansarbete jämfört med löntagarna, så är inte den skillnaden signifikant. 

 

Då det gäller tidsanvändningen företagare och löntagare emellan, så visar resultaten att 

företagarna jobbar signifikant längre arbetsveckor än löntagarna. Likaså, så jobbar 

löntagarna mer inom själva hushållet, har mera fritid men också längre nattsömn än 

företagarna. Alla dessa variabler skiljer sig signifikant från varandra. Skillnaderna i 

längden på arbetsresorna var bara marginell och skiljer sig inte signifikant. 

Semesterrutinerna skiljde sig såtillvida grupperna emellan, att löntagarna starkt 

signifikant har längre sommarsemestervanor än företagarna, medan 

vintersemestervanorna inte avviker mycket från varandra. 

 

I välmåendefrågegruppen åskådliggörs vissa skillnader vad gäller frekvensen av negativa 

svar på vissa av frågorna. Frågan om att konstant vara under press har lockat flera 

löntagare att ge ett negativt svarsalternativ på frågan, en skillnad som för övrigt är 

signifikant. Frågorna om att vaka p.g.a. problem samt känna sig nedstämd och olycklig 

hade synbarligen erhållit en större negativ svarsfrekvens på egenföretagarsidan än på 

löntagarsidan, men denna skillnad är inte signifikant ens på en 10 % signifikansnivå 

enligt de statistiska testen. I de övriga nio frågorna i välmåendefrågeserien finns 

synbarligen inga stora skillnader. 
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Stora skillnader syns däremot i den sista frågegruppen angående respondenternas 

arbetstillfredsställelse. Endast på frågan om tillfredsställelse med sina arbetstider så finns 

inga signifikanta skillnader respondenterna emellan. Däremot så finner vi att 

egenföretagare med högre frekvens har angett sig självständigare i sitt arbete, att de får 

utveckla sig själva i sina arbeten, att de är tillfredsställda med själva arbetet samt att de 

själva får påverka innehållet i sina arbeten. Samma resultat visar dock också att fler 

löntagare känner att de får tillbringa tillräckligt med tid med sina närmaste, samt att det 

blir tid över för fritid efter arbetet för löntagarna.  På de negativa frågorna anger en större 

del företagare också att arbetet har en alltför stor roll i deras liv, att arbetslivet och 

familjelivet kolliderar alltför ofta samt att de sällan kan släppa tankarna från jobbet. 
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5 DISKUSSION OM UNDERSÖKNINGSRESULTATEN 

I detta kapitel kommer jag att reflektera över hur dessa resultat förankrar sig i den 

existerande teori som presenterades i slutet av teorikapitlet. Avhandlingen avslutas sedan 

med kapitel sex, som innehåller avhandlingens slutsatser, kritisk diskussion om 

avhandlingen samt förslag på fortsatt forskning. 

5.1 Respondenternas flexibla arbetsarrangemang 

Då ingen tidigare forskning behandlat varken möjligheterna till eller användningen av 

flexibla arbetsarrangemang bland företagare, är denna korta del av undersökningen ny 

information både för läsaren och för undertecknad. Då enkäten framställdes var det redan 

klart att alla de presenterade arbetsarrangemangen inte kommer att vara varken möjliga 

att använda sig av eller använda bland företagarkåren, dock var dessa arrangemang 

nödvändiga att nämna i enkäten då löntagarna som använder sig av dem i övriga fall inte 

hade kunnat relatera till själva undersökningen. Undersökningens resultat visar att, fastän 

tre av fem företagare känner att de har möjlighet att använda sig av flextid, en av fyra har 

möjlighet till distansarbete och en av fem har möjlighet till arbetstidskonto, så används 

endast flextid och distansarbete aktivt bland företagarna. 61,9 % använder 

flextidsarrangemanget och 25 % använder distansarbetesarrangemanget. En intressant 

iakttagelse på företagarsidan är att alla som har rapporterat att de har möjlighet att 

använda sig av både flextid och distansarbete även använder sig av dessa. 

 

På löntagarsidan så meddelar nästan tre av fyra att de har möjlighet att använda sig av 

flextid, medan 66,3 % i verkligheten använder det. Likaså, så meddelar 41 % av 

löntagarna att de har möjlighet att använda sig av arbetstidskonto, medan endast 31 % 

använder sig av det. Det tredje möjligaste arrangemanget hos löntagarna, deltidsarbetet, är 

inom räckhåll för 23,5 % av löntagarna medan 3,6 % använder sig av det. Även 

distansarbetet är möjligt att använda för 22,3 % av löntagarna, men fem procentenheter 

(17,5 %) mindre använder sig av det. Dessa resultat pekar på en intressant detalj i 

resultaten; att de företagare som har möjlighet att använda sig av ett visst arrangemang 

också gör det, medan man på löntagarsidan inte i samma utsträckning använder sig av de 
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arrangemang man har möjlighet till. Jämförelsen grupperna emellan med hjälp av 

statistiska test avslöjar samma detalj; att löntagarna har starkt signifikant bättre 

möjligheter både till arbetstidskonto och deltid, och statistiskt signifikant bättre möjlighet 

till flextid. Ändå är arbetstidskontoarrangemanget det enda arrangemang som skiljer sig 

signifikant till löntagarnas fördel då det kommer till användningen av arrangemangen. 

 

Denna observation kan tolkas som så, att egenföretagarna i större grad jämfört med 

löntagarna, både uppskattar och använder sig av de arrangemang de har tillgång till. 

Löntagarna igen tar inte ut den fulla kapaciteten av arrangemang de har möjlighet till. 

Orsakerna till detta är dock någonting som denna undersökning inte kunde ta ställning till, 

men som kunde vara av intresse att följa upp djupare i fortsatt forskning. 

 

Arrangemang som flera företagare i den öppna delen av frågan svarade att de önskar att 

de hade tillgång till, var komprimerad arbetsvecka. Att få gå ner i timmar var önskvärt av 

flera företagarrespondenter, men samma respondenter konstaterade också att det p.g.a. 

deras ställning och karriärval i praktiken är svårt. Löntagarna presenterade inga 

återkommande önskemål angående önskvärda arrangemang. 

5.2 Analysens förankring till litteraturen 

I delkapitel 2.6 tidigare forskning kring egenföretagares work-life balance presenterades 

den litteratur som närmast nuddar vid syftet och innehållet i denna avhandling. I detta 

delkapitel kommer jag att med ord diskutera hur de resultat denna avhandling kommit 

fram till relaterar till de i litteraturen presenterade resultaten. Eventuella orsaker till att 

litteraturen och mina resultat skiljer sig från varandra kommer även att diskuteras. 

5.2.1 Tidsanvändning och semesterrutiner 

Litteraturen, eller rättare sagt Hyytinen och Ruuskanen (2007), föreslog att 

egenföretagarna jobbar längre effektiva timmar än de som jobbar som löntagare. 

Forskarna kunde också konstatera att egenföretagare har mindre fritid, lägre frånvaro från 

jobbet samt att egenföretagare med småbarn i allt större grad jobbar också efter klockan 
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fem på eftermiddagen då daghemmen stänger. Räknat i arbetstimmar i veckan jobbade 

egenföretagarna 41 timmar och 41 minuter effektivt i veckan, medan motsvarande 

veckoarbetstimmar för löntagarna var 33 timmar och 36 minuter i veckan. 

 

Resultatet från Hyytinens och Ruuskanens studie är konsistent med resultatet i denna 

avhandling. Fastän min avhandling inte har fokuserat på att bestämma de noggranna 

timmarna för gruppernas arbetsvanor, så finns en signifikant skillnad mellan grupperna 

som visar att egenföretagarna jobbar längre veckor än löntagarna. Likaså har 

egenföretagarna mindre fritid räknat i timmar enligt resultaten i min avhandling. Att 

Hyytinen och Ruuskanen också kommit fram till att egenföretagare har lägre frånvaro 

från jobbet i relation till löntagare. Då en företagare tar sjukledigt kostar varje dag hon är 

frånvarande från jobbet skjortan i jämförelse till en sjukskriven löntagare, vilket jag anser 

vara en stor medorsak till Hyytinens och Ruuskanens studieresultat från 2007. 

 

Även resultatet från European Working Condidtions Survey från 2005, som visar att 44 % 

av egenföretagarna jobbar längre än 48 timmar i veckan, stöds starkt av denna 

avhandlings resultat, som alltså visar att 49,4 % av egenföretagarna jobbar över 49 

timmar i veckan. Motsvarande siffra för löntagarna är 9,5 % enligt European Working 

Conditions Survey (2005:19), medan denna avhandlings resultat kommit fram till att 9 % 

av löntagarna jobbar över 49 timmar i veckan. Dessa resultat går förvånansvärt långt hand 

i hand med varandra, med den skillnaden att man i den europeiska studien räknat hur stor 

del av arbetskraften som jobbar över 48 timmar i veckan, medan min undersökning alltså 

var uppspjälkt som så att det framkommer hur stor del jobbar över 49 timmar i veckan 

(svarsalternativen 50-59, 60-69 samt över 70 timmar i veckan). 

 

Företagarna i Finlands undersökning som nämndes i litteraturen visade att företagarna i 

Finland i snitt tar ut 2 veckor sommarsemester per sommar. Undersökningen visade 

ytterligare att 7,5 % av egenföretagarna inte alls tar ut semester. Dock inverkade också 

företagsstorleken på semesterpreferenserna då 9 % av småföretagarna inte alls tog ut 

semester, medan 33 % av de medelstora företagarna tog ut mer än fyra veckor semester. 

Önskemålet bland alla respondenter var att kunna ta ut fyra veckor semester i ett kör. 
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Resultaten i min undersökning visade att medianen bland egenföretagarna låg på 2 veckor 

semester sommaren 2008, men att man förhöll sig mera positiva till semestrande 

sommaren 2009. Medianen låg på 3 veckor semester då det gällde för företagarna att ange 

hur många veckor de skulle semestra sommaren 2009. Min undersökning fann dock inga 

nämnvärda skillnader då det gällde andelen småföretagare som inte alls tar ut semester 

jämfört med företagarna inom medelstora eller stora företag, som litteraturen föreslog. 

Detta resultat kan dock förklaras av de facto att en så liten del av respondenterna i min 

undersökning i själva verket representerade medelstora eller stora företag. Endast tre 

respondenter eller 1,7 % av företagarrespondenterna representerade medelstora företag 

(50-249 anställda) medan inga respondenter representerade storföretag (över 250 

anställda). På basen av tre respondenters svar kan inga statistiskt signifikanta skillnader 

dras angående företagsstorlekens inverkan på egenföretagarnas semestrande. Däremot så 

finns det bevis på att andelen ensamföretagare som inte alls tar ut semester i själva verket 

är mindre än andelen företagare med 2-9 anställda inom gruppen mikroföretagare. Av de 

företagare som i enkäten har svarat att de inte kommer att ta ut semester sommaren 2009, 

så är 61,5 % företagare med 2-9 anställda medan 30,8 % är ensamföretagare. Denna 

skillnad är inte signifikant, men den visar att det kanske inte är relevant att enbart jämföra 

småföretagare mot medelstora och stora företagare liksom Företagarna i Finland har gjort 

då det förekommer såhär stora skillnader inom grupperna. Av intresse vore också att 

jämföra dessa skillnader mellan mikroföretagare, d.v.s. ensamföretagare och företagare 

med 2-9 anställda. 

 

Angående företagares semesterrutiner, eller snarare skillnaderna mellan löntagarnas och 

egenföretagarnas semesterrutiner, så kan det tänkas att det ligger samma orsaker bakom 

resultatet varför företagare mera sällan tar ut sjukledighet som bakom resultatet att 

företagare tar ut mindre semester. En företagares tid i semester är alltid oavlönad tid borta 

från arbetet, vilket säkerligen är en faktor bakom dessa resultat. För övrigt betyder ju 

semester för en företagare med t.ex. 2-9 anställda att denna betalar semesterersättning för 

sina samtliga anställda, vilket ytterligare kan påverka själva företagarens semestrande. En 

ensamföretagare betalar endast för sin egen semester i jämförelse, vilket eventuellt kan 

vara en orsak till de förekomna skillnaderna i mikroföretagares semesterande. 
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5.2.2 Välmående 

Angående litteraturen som handlade om egenföretagares välmående, så behandlades 

ämnet av Chay, Parslow och Jamal. Chay fann att företagarna visade högre 

framgångsförhoppningar jämfört med löntagarna, men också mindre rädsla för 

misslyckande. Chay fann dock inga skillnader i välmående mellan företagare och 

löntagare (1993:285). Parslow et al. (2004) däremot fann skillnader i välmående 

egenföretagare och löntagare emellan. Hennes främsta fynd var att män som jobbar som 

egenföretagare inte erhåller några hälsorelaterade nackdelar jämfört med män som jobbar 

som löntagare. Dock fann Parslow också en signifikant skillnad då en avvikande del av de 

kvinnliga egenföretagarna rapporterade sämre mental hälsa jämfört med de 

organisationellt anställda kvinnorna (2004:242). Som helhet kom Parslows undersökning 

fram till att egenföretagande förknippas med ytterst få fördelar då det gäller välmående, i 

jämförelse med löntagare. Jamal (2007) i sin tur rapporterade att egenföretagare känner 

högre utbrändhet än löntagare, att egenföretagare genomgår högre psykologisk utmattning 

samt större prestationsbrist än de organisationellt anställda. I båda av Jamals 

undersökningsländer (Pakistan och Kanada) så rapporterade också egenföretagarna en 

större avsikt att övergå från företagare till löntagare än vice versa. 

 

Med denna litteratur i bakhuvudet, så kan jag återspegla mina egna undersökningsresultat 

genom Chays, Parslows och Jamals resultat. Chays påstående om att det inte existerar 

skillnader mellan företagares och löntagares välmående får inget understöd enligt mina 

resultat. Chi
2
-oberoendetestet för flervalsfrågor (bilaga 7) som jag genomförde med hjälp 

av SPSS, visar att det finns en signifikant skillnad i välmående mellan löntagare och 

företagare. 

 

Ett mycket intressant fynd i denna avhandling är att det verkligen existerar en skillnad i 

välmående mellan egenföretagarkvinnor och löntagarkvinnor, medan det inte finns en 

skillnad mellan egenföretagarmän och löntagarmän. Parslows resultat får därmed 

understöd av denna avhandling, som visar att skillnaderna mellan dessa två gruppers 

kvinnliga respondenters vålmående är signifikant på en 1 % signifikansnivå med 

signifikansen 0,007. Chi
2
-oberoendetestet för flervalsfrågor (skillnad mellan könen) finns 
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till påseende som bilaga 10. I och med detta fynd kan också skillnaderna i välmående 

mellan löntagarna och egenföretagarna som helhet bero på dessa stora skillnader mellan 

egenföretagarkvinnor och löntagarkvinnor. Skillnaderna i välmående mellan löntagare 

och egenföretagare var som helhet signifikant med signifikansen 0,037, medan 

signifikansen som anger skillnaderna mellan egenföretagarmän och löntagarmän är endast 

0,517, d.v.s. ingen statistisk skillnad förekommer. Då sedan kvinnornas skillnad är såpass 

signifikant som 0,007 beror denna skillnad som helhet på att kvinnornas välmående 

skiljer sig så markant från varandra. Orsakerna till varför så är fallet lämnar jag upp till 

fortsatt forskning. 

 

Angående Jamals studieresultat om att egenföretagare genomgår högre psykologisk 

utmattning samt större prestationsbrist än de organisationellt anställda kan min 

avhandling inte kommentera, eftersom det inte var syftet med denna undersökning att gå 

så djupt ner på välmåendenivå som Jamal gått. Däremot kan denna undersökning 

motverka Jamals resultat om att egenföretagarna har en större avsikt att övergå från 

företagare till löntagare än löntagarna har att övergå till företagare. Denna avhandling 

fann inga skillnader i gruppernas avsikter att sluta som varken företagare eller löntagare 

inom de kommande två åren. Om något, så visar löntagarna en högre frekvens att sluta 

som löntagare (17 respondenter eller 10,2 %) jämfört med företagarna (8 respondenter 

eller 4,5 %). Dock är dessa skillnader inte signifikanta ens på en 10 % signifikansnivå. 

 

Ett fynd i min avhandling som inte tagits upp i litteraturen är att löntagarna känner att de 

på senaste tiden konstant varit under press. Skillnaden mellan företagare och löntagare på 

denna fråga var som bekant starkt signifikant. Att löntagarna känner sig vara under press 

oftare än företagarna kan anses vara ett betydligt fynd inte enbart då det gäller vålmående, 

utan det kan även tänkas vara en delorsak till varför företagarna har en högre 

arbetstillfredsställelse än löntagarna. Mer om detta i följande underkapitel: 

5.2.3 Arbetstillfredsställelse 

Litteraturgenomgången angående egenföretagares arbetstillfredsställelse innehöll studier 

av Parasuraman och Simmers, av Benz och Frey samt av Jamal. Parasuraman och 
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Simmers (2001) resultat visade att egenföretagarna åtnjuter större autonomi samt 

flexibilitet i sina jobb, vilket i sin tur leder till att egenföretagarna är mera belåtna med 

sina arbeten än löntagarna. Dock fann Parasuraman och Simmers ytterligare, att 

egenföretagare uppfattade större nivåer av konflikt mellan arbete och familj än 

löntagarna, samt att egenföretagarna var mindre belåtna med sina familjer än de som 

jobbar som anställda inom en organisation. Benz och Frey (2008) kom fram till att 

egenföretagare åtnjuter högre tillfredsställelse i sitt arbete än löntagare och att detta var 

oberoende av inkomstnivå och arbetstimmar. Jamals studie (2007) gick emot strömmen 

genom att konstatera att egenföretagarna rapporterade en lägre arbetstillfredsställelse än 

löntagarna. 

 

Min avhandling går även den i Parasuramans & Simmers samt Benz & Freys fotspår då 

det gäller arbetstillfredsställelse. Jamals slutsatser om att egenföretagare åtnjuter lägre 

arbetstillfredsställelse än löntagare får inget gehör i mina resultat. Att egenföretagagare 

också uppfattar större konflikt mellan arbetet och familjen som Parasuraman & Simmers 

konstaterat får understöd i denna avhandling, då en signifikant större del av 

egenföretagarna svarat att deras arbets- och familjeliv kolliderar alltför ofta. Intressanta 

fynd angående företagarnas tillfredsställdhet i arbetet och deras tillfredsställdhet i icke-

arbetet är att de, företagarna, uppfattar alla arbetsrelaterade moment som starkare än vad 

löntagarna gör. Däremot så uppfattar företagarna att det är deras familjeliv och personliga 

fritid som lider mest av företagandet i jämförelse med löntagarna. Löntagarna rapporterar 

bättre balans mellan arbetet och fritiden, samt mindre kollision mellan arbetet och 

familjelivet jämfört med företagarna. Ändå är båda grupperna belåtna med sina 

arbetstider, då ingen skillnad åt någotdera hållet går att rapportera angående det. Benz & 

Freys slutsatser om att arbetstimmar inte påverkar arbetstillfredsställelsen får även den 

understöd av denna avhandling, då det redan konstaterats att egenföretagarna jobbar 

signifikant längre arbetstimmar än löntagarna men ändå åtnjuter högre 

arbetstillfredsställelse. Inkomstnivåns inverkan på arbetstillfredsställelsen har inte 

undersökts i min avhandling och kan därmed inte kommenteras. 
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Jag kan enbart spekulera om vilka orsaker som ligger bakom det att egenföretagarna 

känner större tillfredsställelse i sina arbeten. Att egenföretagarna enligt mina resultat 

(samt även större delen av litteraturen) känner sig mera självständiga i sitt arbete, har 

större möjlighet att påverka innehållet i sitt arbete samt har större möjlighet att utveckla 

sig själva i sitt arbete jämfört med löntagarna påverkar onekligen denna belåtenhet till 

företagarnas fördel. Som redan kort nämndes i slutet av förra underkapitlet, angående 

löntagarnas konstanta press i sina arbeten, kan det också tänkas att denna press ligger som 

grund för en lägre arbetstillfredsställelse bland löntagarna. Det som är speciellt intressant 

med detta fynd är ju att företagande ofta förknippas med en hel del personlig press från 

företagarens sida. Då det nu kommer fram att löntagarna känner sig vara mera pressade än 

företagarna läggs dessa stereotyper i skymundan. Att gå djupare in på varför så är fallet 

vore också en intressant studie att fortsätta på. Spekulationer kring varför löntagarna i 

högre grad känner press på sig kan ha att göra med dagens intensiva resultatuppföljningar 

och försäljningsmål inom företagen. Att varken nå sina försäljningsmål eller att konstant 

vara under lupp kan inverka på de facto att löntagarna känner sig konstant pressade i sina 

arbeten. ”Store bror ser dig”-liknande övervakningsmetoder med bland annat Lex Nokia i 

spetsen kan tänkas vara bakgrundsfaktorer till detta fenomen, likaså kan det tänkas att ett 

konstant oroande över ens anställningstrygghet bidrar till denna press. Det ändrar det inte 

på faktumet att även företagare måste uppnå försäljningsresultat för att kunna överleva i 

konkurransen, dock utsätts företagare inte av samma övervakning på arbetsplatsen som 

löntagaren. Likaså, som redan introduktionskapitlet till denna avhandling presenterade 

statistik på, så har den största förändringen i negativ riktning på de finska arbetsplatserna 

sedan 1980-talet varit att både brådskan samt osäkerheten i arbetet har ökat, medan 

gränsen mellan arbete och fritid har suddats ut allt mer (Statistikcentralen
2
 2008 [www]). 

Denna brådska uppfattas ofta som press ur arbetstagarsynvinkel, medan osäkerhet om 

bland annat anställningstrygghet kan driva en anställd till mer press än hon annars skulle 

uppfatta.  
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6 SLUTSATSER 

Denna studie har undersökt huruvida det finns skillnader mellan finska egenföretagares 

och finska löntagares balans mellan arbetslivet och livet utanför arbetet. Syftet med min 

studie var att i första hand att undersöka om det förekommer skillnader mellan finska 

egenföretagares och finska löntagares work-life balance ur arbetstillfredsställelse-, 

välmående- och tidsanvändningsperspektiv, medan bisyftet med studien var att undersöka 

vilka flexibla arbetsarrangemang som används av egenföretagare och löntagare med syftet 

att förbättra balansen mellan arbete och icke-arbete. Avhandlingen ställde upp fyra 

hypoteser, av vilka tre nollhypoteser kunde förkastas på starkt signifikanta grunder och en 

nollhypotes på statistiskt signifikanta grunder. Mothypoteserna, till vilkas fördel 

nollhypoteserna förkastades, utgör grunden för dessa slutsatser. Finska egenföretagare har 

mindre sommarsemester än löntagarna, jobbar längre arbetsveckor än löntagarna, samt 

åtnjuter högre arbetstillfredsställelse än löntagarna. Samtidigt så skiljer sig 

egenföretagarna från löntagarna ur välmåendeaspekten, främst p.g.a. att de kvinnliga 

egenföretagarnas och de kvinnliga löntagarnas rapporterade välmående markant avviker 

sig från varandra. De flexibla arbetsarrangemang som flitigast används av egenföretagare 

för att förbättra balansen mellan arbete och icke-arbete är flextid och distansarbete. På 

löntagarsidan används flextid mest, följt av arbetstidskonto och distansarbete. 

 

Intressanta fynd i undersökningen är att egenföretagarna i större grad, jämfört med 

löntagarna, använder sig av de arrangemang de har tillgång till medan löntagarna igen 

inte tar ut den fulla kapaciteten av de arrangemang de har möjlighet till. Ur 

välmåendesynpunkt så rapporterar löntagarna att de utsätts för högre press i sina arbeten, 

medan egenföretagarna ur arbetstillfredsställdhetssynpunkt rapporterar att balansen 

mellan arbetet och fritiden är sämre än hos löntagarna. De moment inom work-life 

balance som uppfattas som avsevärt sämre bland företagarna än bland löntagarna är den 

personliga fritiden, samt tiden man hinner tillbringa med sin familj. Med andra ord känner 

företagarna att det är livet utanför arbetet som lider av deras företagande. Även resultaten 
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som visar att företagare har signifikant mindre fritid och signifikant kortare nattsömn 

stöder denna observation. Å andra sidan så uppfattar egenföretagarna att de har det bättre 

ställt i alla moment inom arbetet, så som tillfredsställelse och självständighet i arbetet 

samt arbetets innehåll och utvecklingen av sig själv i arbetet. 

6.1 Kritisk diskussion 

Medan min undersökning lyckades med att uppfylla studiens syfte, så förblev dock vissa 

samband och fenomen delvis i skymundan. Då ämnet jag valde att studera är outforskat 

var jag i min avhandling tvungen att pruta på djupet i min analysering till fördel för 

bredden i studien. En djupanalysering av t.ex. egenföretagares välmående är ett såtillvida 

stort forskningsområde att omfattningen av denna avhandling inte kunde täcka allting och 

koncentrerade sig därmed mera på att förevisa skillnader än att analysera varför dessa 

skillnader existerar. En tråkig uppenbarelse angående välmåendemätaren, GHQ-12 

enkäten, visade sig vara att jag nog kan dra generella slutsatser angående om 

respondenternas svar skiljer sig från varandra, men det visade sig att det inte gick att 

statistiskt påvisa vilkendera grupp mår bättre som helhet så att säga. Endast på enskilda 

variabelnivåer kunde man visa att en grupp mår sämre än den andra, som ett exempel från 

avhandlingen; löntagarna som känner större press i sitt arbete. En annan nackdel med 

min avhandling är generaliserbarheten med undersökningen. Jag hade givetvis önskat att 

fler än 17 fackförbund hade kunnat delta i undersökningen, då det finns 75 fackförbund 

totalt i Finland. Då hade sambanden mellan fackförbundligt aktiva löntagare och 

företagare kunnat dras som helhet på nationell nivå. 

6.2 Förslag till fortsatt forskning 

I denna avhandling har jag för läsaren presenterat en första anblick om i vilka aspekter 

företagare skiljer sig från löntagare då det gäller work-life balance. Det finns flera 

intressanta fenomen som kommit fram under denna studies lopp som kunde användas 

som grund för fortsatt forskning, eller som kompletterande element till denna studie. 
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Mina förslag till fortsatt forskning inom ämnet är de följande; det vore av stort intresse att 

forska i varför de kvinnliga respondenternas svar skiljer sig så markant mellan företagare 

och löntagare då det gäller välmående. Då de manliga företagarnas och löntagarnas svar 

inte nämnvärt avviker sig från varandra lär det finnas en bakomliggande orsak till detta 

fenomen. Fortsatt forskning kunde också djupare gå in på ämnet varför löntagare känner 

en större press på sig än företagare. Då företagandet allmänt ses som ett yrke som sätter 

stor press på sin utövare vore det av intresse att forska i om det är just resultatmål och 

konstant övervakning på arbetsplatsen som sätter press på löntagaren, eller om även den 

rådande ekonomiska recessionen kan tänkas resultera i att löntagarna känner större hot 

om uppsägning än tidigare. 

 

En dylik djupdykning i framtiden, som inte skulle koncentrera sig endast på skillnaderna 

mellan grupperna företagare och löntagare, utan som skulle gå ner på genusnivå och 

forska djupare i skillnaderna mellan könen samt dessa skillnaders orsaker vore av stort 

intresse inte endast för genren work-life balance, utan även för genren jämställdhet. 
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Bilaga 1 – Följebrev 

 
Sida 1 / 2 

 

Arvoisa yrittäjä, 

 

Tämä sähköposti on lähetetty Suomen Yrittäjät ry:n sisällä 500. yrittäjälle. Suomen 

Yrittäjien jäsenmäärähän on yli 106 000, mutta silti tämä sähköposti saapui juuri sinulle. 

Toivoisin sinulla olevan aikaa lukea tämä lyhyt sähköposti loppuun asti. Suomen Yrittäjät 

ry:n lisäksi tutkimukseen osallistuu 17 palkansaajajärjestöä. 

 

Nimeni on Pontus Sjöström, viimeisen vuoden kauppakorkeakoulu Hankenin opiskelija. 

Kirjoitan tutkielmaa, joka käsittelee suomalaisten yrittäjien ja suomalaisten palkansaajien 

tasapainoilua työn ja vapaa-ajan välillä. Tutkielmassa suomalaisia yrittäjiä ja palkansaajia 

tutkitaan mm. ajankäyttö-, hyvinvointi- ja työtyytyväisyysnäkökulmista. 

 

Toivon että sinulla olisi 5-6 minuuttia aikaa vastata kyselyyni; siihen vastaaminen ei 

todistetusti kestä sitä pidempään. Kyselyä testanneessa 20. hengen paneelissa yksikään 

vastaaja ei käyttänyt kyselyyn kuutta minuuttia enempää, ja normivastausaika oli viisi 

minuuttia. 

 

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan R-kioskin jäätelölahjakortteja tulevan kesän 

helteitä odotellessa. Kyselyyn vastaaminen on täysin luottamuksellista, ja halutessasi voin 

myös lähettää sinulle tutkimustulokset niitten valmistuttua. Tutkimukseen voi osallistua 

30.4 asti. 

 

Kyselyyn pääset alla olevaa linkkiä klikkaamalla: 

https://www.webropol.com/P.aspx?id=306050&cid=85060407 

 

 

 

Kiitos ajastasi, ilman sinun apuasi tätä kyselyä ei olisi voitu toteuttaa! 

 

Tutkija     Ohjaaja 

Pontus Sjöström    Pernilla Gripenberg 

Kauppatieteiden yo    KTT, v.t. yliassistentti 

Hanken Svenska handelshögskolan  Hanken Svenska handelshögskolan 

  

https://www.webropol.com/P.aspx?id=306050&cid=85060407
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Sida 2 / 2 

 

Arvoisa vastaanottaja, 

 

Tämä sähköposti on lähetetty sinulle seitsemäntoista ammattiliiton kesken yhteensä 500. 

vastaanottajalle. Näiden ammattiliittojen yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 300 000, mutta 

silti tämä viesti saapui juuri sinulle. Toivoisin sinulla olevan aikaa lukea tämä lyhyt 

sähköposti loppuun. Ammattiliittojen lisäksi tutkimukseen osallistuu Suomen Yrittäjät ry. 

 

Nimeni on Pontus Sjöström, viimeisen vuoden kauppakorkeakoulu Hankenin opiskelija. 

Kirjoitan tutkielmaa, joka käsittelee suomalaisten yrittäjien ja suomalaisten palkansaajien 

tasapainoilua työn ja vapaa-ajan välillä. Tutkielmassa suomalaisia yrittäjiä ja palkansaajia 

tutkitaan mm. ajankäyttö-, hyvinvointi- ja työtyytyväisyysnäkökulmista. 

 

Toivon että sinulla olisi 5-6 minuuttia aikaa vastata kyselyyni; siihen vastaaminen ei 

todistetusti kestä sitä pidempään. Kyselyä testanneessa 20. hengen paneelissa yksikään 

vastaaja ei käyttänyt kyselyyn kuutta minuuttia enempää, ja normivastausaika oli viisi 

minuuttia. 

 

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan R-kioskin jäätelölahjakortteja tulevan kesän 

helteitä odotellessa. Kyselyyn vastaaminen on täysin luottamuksellista, ja halutessasi voin 

myös lähettää sinulle tutkimustulokset niitten valmistuttua. Tutkimukseen voi osallistua 

30.4 asti. 

 

Kyselyyn pääset alla olevaa linkkiä klikkaamalla: 

https://www.webropol.com/P.aspx?id=306050&cid=85060407 

 

 

 

Kiitos ajastasi, ilman sinun apuasi tätä kyselyä ei olisi voitu toteuttaa! 

 

Tutkija     Ohjaaja 

Pontus Sjöström    Pernilla Gripenberg 

Kauppatieteiden yo    KTT, v.t. yliassistentti 

Hanken Svenska handelshögskolan  Hanken Svenska handelshögskolan 

  

https://www.webropol.com/P.aspx?id=306050&cid=85060407
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Bilaga 2 – Utskickad enkät 
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Bilaga 3 – Traditionell GHQ-12 enkät 
 

General Health Questionnaire 

 

Name  

 

Date 

Please consider the last four weeks and answer the following questions by selecting and 

circling one of the four answer options. 

Question 1 2 3 4  

1. Been able to concentrate on 

what you’re doing 

Better than 

usual 

Same as 

usual 

Less than 

usual 

Much less 

than usual 

2. Lost much sleep over worry Not at all No more 

than usual 

Rather more 

than usual 

Much more 

than usual 

3. Felt you were playing a 

useful part in things 

More so 

than usual 

Same as 

usual 

Less useful 

than usual 

Much less 

useful 

4. Felt capable of making 

decisions about things 

More so 

than usual 

Same as 

usual 

Less useful 

than usual 

Much less 

useful 

5. Felt constantly under strain Not at all No more 

than usual 

Rather more 

than usual 

Much more 

than usual 

6. Felt you couldn’t overcome 

your difficulties 

Not at all No more 

than usual 

Rather more 

than usual 

Much more 

than usual 

7. Been able to enjoy your 

normal day-to-day activities 

More so 

than usual 

Same as 

usual 

Less useful 

than usual 

Much less 

useful 

8. Been able to face up to your 

problems 

More so 

than usual 

Same as 

usual 

Less useful 

than usual 

Much less 

useful 

9. Been feeling unhappy and 

depressed  

Not at all No more 

than usual 

Rather more 

than usual 

Much more 

than usual 

10. Been losing confidence in 

yourself 

Not at all No more 

than usual 

Rather more 

than usual 

Much more 

than usual 

11. Been thinking of yourself 

as a worthless person. 

Not at all No more 

than usual 

Rather more 

than usual 

Much more 

than usual 

12. Been feeling reasonably 

happy, all things considered 

More so 

than usual 

About the 

same as 

usual 

Less so than 

usual 

Much less 

than usual 
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Bilaga 4 – Chi
2
-oberoendetest (möjlighet till flexibla arbetsarrangemang) 

 

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Möjlighet till flextid 0 Ingen möjlighet till flextid Count 70 48 118 

% within Möjlighet till flextid 59,3% 40,7% 100,0% 

1 Möjlighet till flextid Count 106 118 224 

% within Möjlighet till flextid 47,3% 52,7% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Möjlighet till flextid 51,5% 48,5% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 4,456
a
 1 ,035   

Continuity Correction
b
 3,988 1 ,046   

Likelihood Ratio 4,477 1 ,034   

Fisher's Exact Test    ,041 ,023 

Linear-by-Linear Association 4,443 1 ,035   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 57,27. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Möjlighet till arbetstidskonto 0 Ingen möjlighet till 
arbetstidskonto 

Count 143 98 241 

% within Möjlighet till 
arbetstidskonto 

59,3% 40,7% 100,0% 

1 Möjlighet till arbetstidskonto Count 33 68 101 

% within Möjlighet till 
arbetstidskonto 

32,7% 67,3% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Möjlighet till 
arbetstidskonto 

51,5% 48,5% 100,0% 

 

 



 

xvii 
 

 

 
Chi-Square Tests 

 Value df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-sided) 

Pearson Chi-Square 20,256
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 19,203 1 ,000   

Likelihood Ratio 20,544 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 20,197 1 ,000   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 49,02. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,009
a
 1 ,923   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,009 1 ,923   

Fisher's Exact Test    1,000 ,513 

Linear-by-Linear Association ,009 1 ,923   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 37,37. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 

 

Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Möjlighet till distansarbete 0 Ingen möjlighet till 
distansarbete 

Count 136 129 265 

% within Möjlighet till 
distansarbete 

51,3% 48,7% 100,0% 

1 Möjlighet till distansarbete Count 40 37 77 

% within Möjlighet till 
distansarbete 

51,9% 48,1% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Möjlighet till 
distansarbete 

51,5% 48,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,020
a
 1 ,889   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,020 1 ,889   

Fisher's Exact Test    1,000 ,512 

Linear-by-Linear Association ,019 1 ,889   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 19,42. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Möjlighet till 6+6-modellen 0 Ingen möjlighet till 6+6-
modell 

Count 168 162 330 

% within Möjlighet till 6+6-
modellen 

50,9% 49,1% 100,0% 

1 Möjlighet till 6+6-modell Count 8 4 12 

% within Möjlighet till 6+6-
modellen 

66,7% 33,3% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Möjlighet till 6+6-
modellen 

51,5% 48,5% 100,0% 

 

 

 

 

Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Möjlighet till skiftesarbete 0 Ingen möjlighet till 
skiftesarbete 

Count 155 147 302 

% within Möjlighet till 
skiftesarbete 

51,3% 48,7% 100,0% 

1 Möjlighet till skiftesarbete Count 21 19 40 

% within Möjlighet till 
skiftesarbete 

52,5% 47,5% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Möjlighet till 
skiftesarbete 

51,5% 48,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,151
a
 1 ,283   

Continuity Correction
b
 ,607 1 ,436   

Likelihood Ratio 1,176 1 ,278   

Fisher's Exact Test    ,382 ,219 

Linear-by-Linear Association 1,148 1 ,284   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 5,82. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Möjlighet till jobsharing 0 Ingen möjlighet till 
jobsharing 

Count 171 162 333 

% within Möjlighet till 
jobsharing 

51,4% 48,6% 100,0% 

1 Möjlighet till jobsharing Count 5 4 9 

% within Möjlighet till 
jobsharing 

55,6% 44,4% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Möjlighet till 
jobsharing 

51,5% 48,5% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,062
a
 1 ,803   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,062 1 ,803   

Fisher's Exact Test    1,000 ,536 

Linear-by-Linear Association ,062 1 ,804   

N of Valid Cases 342     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 4,37. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,894
a
 1 ,005   

Continuity Correction
b
 7,115 1 ,008   

Likelihood Ratio 7,976 1 ,005   

Fisher's Exact Test    ,007 ,004 

Linear-by-Linear Association 7,871 1 ,005   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,12. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

Chi
2
-oberoendetest (använder flexibla arbetsarrangemang) 

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Använder flextid 0 Använder inte flextid Count 67 56 123 

% within Använder flextid 54,5% 45,5% 100,0% 

1 Använder flextid Count 109 110 219 

% within Använder flextid 49,8% 50,2% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Använder flextid 51,5% 48,5% 100,0% 

 

 

Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Möjlighet till deltidsarbete 0 Ingen möjlighet till 
deltidsarbete 

Count 155 127 282 

% within Möjlighet till 
deltidsarbete 

55,0% 45,0% 100,0% 

1 Möjlighet till deltidsarbete Count 21 39 60 

% within Möjlighet till 
deltidsarbete 

35,0% 65,0% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Möjlighet till 
deltidsarbete 

51,5% 48,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,697
a
 1 ,404   

Continuity Correction
b
 ,521 1 ,470   

Likelihood Ratio ,697 1 ,404   

Fisher's Exact Test    ,431 ,235 

Linear-by-Linear Association ,694 1 ,405   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 59,70. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 
 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 33,729
a
 1 ,000   

Continuity Correction
b
 32,137 1 ,000   

Likelihood Ratio 35,702 1 ,000   

Fisher's Exact Test    ,000 ,000 

Linear-by-Linear Association 33,631 1 ,000   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31,06. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Använder arbetstidskonto 0 Använder inte 
arbetstidskonto 

Count 164 114 278 

% within Använder 
arbetstidskonto 

59,0% 41,0% 100,0% 

1 Använder arbetstidskonto Count 12 52 64 

% within Använder 
arbetstidskonto 

18,8% 81,2% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Använder 
arbetstidskonto 

51,5% 48,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,885
a
 1 ,089   

Continuity Correction
b
 2,454 1 ,117   

Likelihood Ratio 2,905 1 ,088   

Fisher's Exact Test    ,113 ,058 

Linear-by-Linear Association 2,877 1 ,090   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35,43. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Använder skiftesarbete 0 Använder inte skiftesarbete Count 165 157 322 

% within Använder 
skiftesarbete 

51,2% 48,8% 100,0% 

1 Använder skiftesarbete Count 11 9 20 

% within Använder 
skiftesarbete 

55,0% 45,0% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Använder 
skiftesarbete 

51,5% 48,5% 100,0% 

Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Använder distansarbete 0 Använder inte distansarbete Count 132 137 269 

% within Använder 
distansarbete 

49,1% 50,9% 100,0% 

1 Använder distansarbete Count 44 29 73 

% within Använder 
distansarbete 

60,3% 39,7% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Använder 
distansarbete 

51,5% 48,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,106
a
 1 ,744   

Continuity Correction
b
 ,009 1 ,924   

Likelihood Ratio ,107 1 ,744   

Fisher's Exact Test    ,820 ,463 

Linear-by-Linear Association ,106 1 ,745   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 9,71. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,855
a
 1 ,091   

Continuity Correction
b
 1,231 1 ,267   

Likelihood Ratio 4,011 1 ,045   

Fisher's Exact Test    ,248 ,135 

Linear-by-Linear Association 2,846 1 ,092   

N of Valid Cases 342     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,46. 

b. Computed only for a 2x2 table     

Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Använder 6+6-modellen 0 Använder inte 6+6-modellen Count 173 166 339 

% within Använder 6+6-
modellen 

51,0% 49,0% 100,0% 

1 Använder 6+6-modellen Count 3 0 3 

% within Använder 6+6-
modellen 

100,0% ,0% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Använder 6+6-
modellen 

51,5% 48,5% 100,0% 
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Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Använder jobsharing 0 Använder inte jobsharing Count 172 165 337 

% within Använder jobsharing 51,0% 49,0% 100,0% 

1 Använder jobsharing Count 4 1 5 

% within Använder jobsharing 80,0% 20,0% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Använder jobsharing 51,5% 48,5% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,654
a
 1 ,198   

Continuity Correction
b
 ,698 1 ,403   

Likelihood Ratio 1,780 1 ,182   

Fisher's Exact Test    ,372 ,204 

Linear-by-Linear Association 1,650 1 ,199   

N of Valid Cases 342     

a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,43. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Använder deltidsarbete 0 Använder inte deltidsarbete Count 164 160 324 

% within Använder 
deltidsarbete 

50,6% 49,4% 100,0% 

1 Använder deltidsarbete Count 12 6 18 

% within Använder 
deltidsarbete 

66,7% 33,3% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Använder 
deltidsarbete 

51,5% 48,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,758
a
 1 ,185   

Continuity Correction
b
 1,175 1 ,278   

Likelihood Ratio 1,796 1 ,180   

Fisher's Exact Test    ,229 ,139 

Linear-by-Linear Association 1,753 1 ,185   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8,74. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Bilaga 5 – Mann Whitneys U test (tidsanvändning) 
 
Mann-Whitney Test 
 

Ranks 

 Företagare eller Löntagare N Mean Rank Sum of Ranks 

Arbetstimmar i veckan 1 Företagare 176 211,47 37219,50 

2 Löntagare 166 129,12 21433,50 

Total 342   

Arbetsresor till dagen i timmar 1 Företagare 174 167,44 29134,50 

2 Löntagare 164 171,69 28156,50 

Total 338   

Mängd hushållsarbete i timmar 1 Företagare 174 159,36 27729,00 

2 Löntagare 165 181,22 29901,00 

Total 339   

Fritid i timmar 1 Företagare 176 157,65 27747,00 

2 Löntagare 166 186,18 30906,00 

Total 342   

Nattsömn i timmar 1 Företagare 176 148,32 26105,00 

2 Löntagare 166 196,07 32548,00 

Total 342   

Semester förra sommaren 1 Företagare 174 135,39 23557,50 

2 Löntagare 166 207,30 34412,50 

Total 340   

Semester förra vintern 1 Företagare 172 160,56 27615,50 

2 Löntagare 161 173,89 27995,50 

Total 333   

Semester i sommar 1 Företagare 167 125,51 20960,50 

2 Löntagare 157 201,84 31689,50 

Total 324   
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Test Statistics

a
 

 
Arbetstimmar 

i veckan 

Arbetsresor 
till dagen i 

timmar 

Mängd 
hushållsarbete 

i timmar 
Fritid i 
timmar 

Nattsömn 
i timmar 

Semester 
förra 

sommaren 

Semester 
förra 

vintern 
Semester 
i sommar 

Mann-
Whitney 
U 

7572,500 13909,500 12504,000 12171,000 10529,000 8332,500 12737,500 6932,500 

Wilcoxon 
W 

21433,500 29134,500 27729,000 27747,000 26105,000 23557,500 27615,500 20960,500 

Z -7,998 -,654 -2,485 -2,825 -4,852 -6,883 -1,327 -7,481 

Asymp. 
Sig. (2-
tailed) 

,000 ,513 ,013 ,005 ,000 ,000 ,185 ,000 

a. Grouping Variable: Företagare 
eller Löntagare 
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Bilaga 6 – Chi
2
-oberoendetest (välmående) 

 
 

Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,174
a
 1 ,676   

Continuity Correction
b
 ,082 1 ,774   

Likelihood Ratio ,174 1 ,676   

Fisher's Exact Test    ,697 ,387 

Linear-by-Linear Association ,174 1 ,677   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 36,40. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Kunnat fatta beslut - 
frågeserie 

0 positiv Count 147 147 294 

% within Kunnat fatta beslut - 
frågeserie 

50,0% 50,0% 100,0% 

1 negativ Count 29 19 48 

% within Kunnat fatta beslut - 
frågeserie 

60,4% 39,6% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Kunnat fatta beslut - 
frågeserie 

51,5% 48,5% 100,0% 

 

Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Kunnat koncentrera mig på 
arbetsuppgifterna - 
frågeserie 

0 positiv Count 139 128 267 

% within Kunnat koncentrera 
mig på arbetsuppgifterna - 
frågeserie 

52,1% 47,9% 100,0% 

1 negativ Count 37 38 75 

% within Kunnat koncentrera 
mig på arbetsuppgifterna - 
frågeserie 

49,3% 50,7% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Kunnat koncentrera 
mig på arbetsuppgifterna - 
frågeserie 

51,5% 48,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,792
a
 1 ,181   

Continuity Correction
b
 1,400 1 ,237   

Likelihood Ratio 1,806 1 ,179   

Fisher's Exact Test    ,213 ,118 

Linear-by-Linear Association 1,787 1 ,181   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 23,30. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Kunnat möta mina 
svårigheter - frågeserie 

0 positiv Count 156 149 305 

% within Kunnat möta mina 
svårigheter - frågeserie 

51,1% 48,9% 100,0% 

1 negativ Count 17 16 33 

% within Kunnat möta mina 
svårigheter - frågeserie 

51,5% 48,5% 100,0% 

Total Count 173 165 338 

% within Kunnat möta mina 
svårigheter - frågeserie 

51,2% 48,8% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,002
a
 1 ,968   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,002 1 ,968   

Fisher's Exact Test    1,000 ,557 

Linear-by-Linear Association ,002 1 ,968   

N of Valid Cases 338     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,11. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Känt mig själv nedstämd och 
olycklig - frågeserie 

0 positiv Count 122 125 247 

% within Känt mig själv 
nedstämd och olycklig - 
frågeserie 

49,4% 50,6% 100,0% 

1 negativ Count 54 41 95 

% within Känt mig själv 
nedstämd och olycklig - 
frågeserie 

56,8% 43,2% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Känt mig själv 
nedstämd och olycklig - 
frågeserie 

51,5% 48,5% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,524
a
 1 ,217   

Continuity Correction
b
 1,241 1 ,265   

Likelihood Ratio 1,529 1 ,216   

Fisher's Exact Test    ,229 ,133 

Linear-by-Linear Association 1,520 1 ,218   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 46,11. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Vakat p.g.a. problem - 
frågeserie 

0 positiv Count 136 138 274 

% within Vakat p.g.a. 
problem - frågeserie 

49,6% 50,4% 100,0% 

1 negativ Count 40 27 67 

% within Vakat p.g.a. 
problem - frågeserie 

59,7% 40,3% 100,0% 

Total Count 176 165 341 

% within Vakat p.g.a. 
problem - frågeserie 

51,6% 48,4% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 2,184
a
 1 ,139   

Continuity Correction
b
 1,800 1 ,180   

Likelihood Ratio 2,198 1 ,138   

Fisher's Exact Test    ,173 ,090 

Linear-by-Linear Association 2,178 1 ,140   

N of Valid Cases 341     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 32,42. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Mist mitt självförtroende - 
frågeserie 

0 positiv Count 156 152 308 

% within Mist mitt 
självförtroende - frågeserie 

50,6% 49,4% 100,0% 

1 negativ Count 19 14 33 

% within Mist mitt 
självförtroende - frågeserie 

57,6% 42,4% 100,0% 

Total Count 175 166 341 

% within Mist mitt 
självförtroende - frågeserie 

51,3% 48,7% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,572
a
 1 ,449   

Continuity Correction
b
 ,329 1 ,566   

Likelihood Ratio ,575 1 ,448   

Fisher's Exact Test    ,470 ,284 

Linear-by-Linear Association ,571 1 ,450   

N of Valid Cases 341     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 16,06. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Konstant varit under press - 
frågeserie 

0 positiv Count 147 119 266 

% within Konstant varit under 
press - frågeserie 

55,3% 44,7% 100,0% 

1 negativ Count 28 46 74 

% within Konstant varit under 
press - frågeserie 

37,8% 62,2% 100,0% 

Total Count 175 165 340 

% within Konstant varit under 
press - frågeserie 

51,5% 48,5% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 7,038
a
 1 ,008   

Continuity Correction
b
 6,357 1 ,012   

Likelihood Ratio 7,081 1 ,008   

Fisher's Exact Test    ,009 ,006 

Linear-by-Linear Association 7,017 1 ,008   

N of Valid Cases 340     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35,91. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Känt mig värdelös som 
människa - frågeserie 

0 positiv Count 158 147 305 

% within Känt mig värdelös 
som människa - frågeserie 

51,8% 48,2% 100,0% 

1 negativ Count 16 15 31 

% within Känt mig värdelös 
som människa - frågeserie 

51,6% 48,4% 100,0% 

Total Count 174 162 336 

% within Känt mig värdelös 
som människa - frågeserie 

51,8% 48,2% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,000
a
 1 ,984   

Continuity Correction
b
 ,000 1 1,000   

Likelihood Ratio ,000 1 ,984   

Fisher's Exact Test    1,000 ,566 

Linear-by-Linear Association ,000 1 ,984   

N of Valid Cases 336     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14,95. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Klarar inte av mina 
svårigheter - frågeserie 

0 positiv Count 150 147 297 

% within Klarar inte av mina 
svårigheter - frågeserie 

50,5% 49,5% 100,0% 

1 negativ Count 26 19 45 

% within Klarar inte av mina 
svårigheter - frågeserie 

57,8% 42,2% 100,0% 

Total Count 176 166 342 

% within Klarar inte av mina 
svårigheter - frågeserie 

51,5% 48,5% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,828
a
 1 ,363   

Continuity Correction
b
 ,562 1 ,453   

Likelihood Ratio ,831 1 ,362   

Fisher's Exact Test    ,425 ,227 

Linear-by-Linear Association ,825 1 ,364   

N of Valid Cases 342     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 21,84. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Känt att jag har en 
betydande roll i saker och 
ting- frågeserie 

0 positiv Count 156 138 294 

% within Känt att jag har en 
betydande roll i saker och 
ting- frågeserie 

53,1% 46,9% 100,0% 

1 negativ Count 20 27 47 

% within Känt att jag har en 
betydande roll i saker och 
ting- frågeserie 

42,6% 57,4% 100,0% 

Total Count 176 165 341 

% within Känt att jag har en 
betydande roll i saker och 
ting- frågeserie 

51,6% 48,4% 100,0% 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square 1,792
a
 1 ,181   

Continuity Correction
b
 1,396 1 ,237   

Likelihood Ratio 1,794 1 ,180   

Fisher's Exact Test    ,210 ,119 

Linear-by-Linear Association 1,786 1 ,181   

N of Valid Cases 341     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 22,74. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Kunnat njuta av mina dagliga 
förehavanden - frågeserie 

0 positiv Count 140 137 277 

% within Kunnat njuta av 
mina dagliga förehavanden - 
frågeserie 

50,5% 49,5% 100,0% 

1 negativ Count 34 27 61 

% within Kunnat njuta av 
mina dagliga förehavanden - 
frågeserie 

55,7% 44,3% 100,0% 

Total Count 174 164 338 

% within Kunnat njuta av 
mina dagliga förehavanden - 
frågeserie 

51,5% 48,5% 100,0% 
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Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,540
a
 1 ,462   

Continuity Correction
b
 ,352 1 ,553   

Likelihood Ratio ,542 1 ,462   

Fisher's Exact Test    ,482 ,277 

Linear-by-Linear Association ,539 1 ,463   

N of Valid Cases 338     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 29,60. 

b. Computed only for a 2x2 table     

 
Crosstab 

   Företagare eller Löntagare 

   1 Företagare 2 Löntagare Total 

Känt mig lycklig - frågeserie 0 positiv Count 147 141 288 

% within Känt mig lycklig - 
frågeserie 

51,0% 49,0% 100,0% 

1 negativ Count 28 22 50 

% within Känt mig lycklig - 
frågeserie 

56,0% 44,0% 100,0% 

Total Count 175 163 338 

% within Känt mig lycklig - 
frågeserie 

51,8% 48,2% 100,0% 

 

 
Chi-Square Tests 

 
Value df 

Asymp. Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (2-
sided) 

Exact Sig. (1-
sided) 

Pearson Chi-Square ,419
a
 1 ,517   

Continuity Correction
b
 ,244 1 ,621   

Likelihood Ratio ,421 1 ,517   

Fisher's Exact Test    ,543 ,311 

Linear-by-Linear Association ,418 1 ,518   

N of Valid Cases 338     

a. 0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 24,11. 

b. Computed only for a 2x2 table     
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Bilaga 7 - Chi
2
-oberoendetest för flervalsfrågor (välmående) 

 

 



 

xxxvii 
 

 
 

Pearson Chi-Square Tests 

  Välmående som 
helhet 

Företagare eller Löntagare Chi-square 22.019 

df 12 

Sig. .037
*
 

Results are based on nonempty rows and columns in each 
innermost subtable. 

*. The Chi-square statistic is significant at the 0.05 level. 
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Comparisons of Column Proportions
a
 

  Välmående som helhet 

  

Kunnat 

koncentrer

a mig på 

arbetsupp

gifterna - 

frågeserie 

Kunn

at 

fatta 

beslut 

- 

fråge

serie 

Kunna

t möta 

mina 

svårig

heter - 

fråges

erie 

Känt 

mig 

själv 

nedst

ämd 

och 

olyckl

ig - 

fråge

serie 

Vakat 

p.g.a. 

probl

em - 

fråge

serie 

Mist mitt 

självförtr

oende - 

frågeseri

e 

Konst

ant 

varit 

under 

press 

- 

fråge

serie 

Känt 

mig 

värde

lös 

som 

männ

iska - 

fråge

serie 

Klarar 

inte av 

mina 

svårig

heter - 

fråges

erie 

Känt 

att jag 

har en 

betyd

ande 

roll i 

saker 

och 

ting- 

fråges

erie 

Kunnat 

njuta av 

mina 

dagliga 

förehav

anden - 

frågeser

ie 

Känt 

mig 

lyckli

g - 

fråge

serie 

  (A) (B) (C) (D) (E) (F) (G) (H) (I) (J) (K) (L) 

Företa

gare 

eller 

Lönta

gare 

Företa

gare 
    G        

Lönta

gare 
      E      

Results are based on two-sided tests with significance level 0.05. For each significant pair, 

the key of the category with the smaller column proportion appears under the category with 

the larger column proportion. 

  

a. Tests are adjusted for all pairwise comparisons 

within a row of each innermost subtable using the 

Bonferroni correction. 
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Bilaga 8 - T-test för oberoende grupper (arbetstillfredsställelse) 

 
 

Group Statistics 

 Företagare 
eller 
Löntagare N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 

Känner sig självständig i 
arbetet? 

Företagare 176 6.3580 1.15251 .08687 

Löntagare 166 5.3012 1.26237 .09798 

Möjlighet att utveckla sig 
själv i sitt arbete? 

Företagare 176 6.2386 1.02533 .07729 

Löntagare 166 5.1446 1.41106 .10952 

Tillfredställd med sitt arbete? Företagare 176 5.8011 1.09032 .08219 

Löntagare 166 5.0663 1.41479 .10981 

Kan själv påverka innehållet i 
sitt arbete? 

Företagare 176 6.0057 1.17350 .08846 

Löntagare 166 4.5422 1.63152 .12663 

Bra balans mellan arbete 
och fritid? 

Företagare 176 4.2614 1.74352 .13142 

Löntagare 166 4.7651 1.48495 .11525 

Arbetet har en för stor roll i 
mitt liv? 

Företagare 176 4.6364 1.86199 .14035 

Löntagare 166 3.9157 1.70351 .13222 

Mitt arbets- och familjeliv 
kolliderar ofta? 

Företagare 176 3.8977 1.83328 .13819 

Löntagare 166 3.2530 1.65030 .12809 

jag känner dagligen 
frustration över mitt arbete? 

Företagare 176 2.5000 1.53064 .11538 

Löntagare 166 2.8735 1.63734 .12708 

Jag kan sällan släppa 
tankarna från jobbet, ens på 
min fritid? 

Företagare 176 4.0966 2.09129 .15764 

Löntagare 166 3.0602 1.77422 .13771 

Efter arbetsdagen kan jag 
tillbringa tillräckligt med tid 
med mina närmaste? 

Företagare 176 4.0284 1.76126 .13276 

Löntagare 166 4.6807 1.62570 .12618 

Det blir tid över för fritid och 
motionering efter 
arbetsdagen? 

Företagare 176 3.9716 1.91961 .14470 

Löntagare 166 4.6687 1.66383 .12914 

Jag är tillfredställd med mina 
arbetstider? 

Företagare 176 4.9716 1.62280 .12232 

Löntagare 166 5.1024 1.63903 .12721 
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Independent Samples Test 

  Levene's 
Test for 

Equality of 
Variances t-test for Equality of Means 

  

F Sig. t df 

Sig. 
(2-

tailed) 
Mean 

Difference 
Std. Error 
Difference 

95% Confidence 
Interval of the 

Difference 

  Lower Upper 

Känner sig 
självständig i 
arbetet? 

Equal 
variances 
assumed 

2.404 .122 8.092 340 .000 1.05675 .13060 .79987 1.31363 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
8.070 332.597 .000 1.05675 .13095 .79916 1.31434 

Möjlighet att 
utveckla sig själv 
i sitt arbete? 

Equal 
variances 
assumed 

12.791 .000 8.236 340 .000 1.09406 .13284 .83278 1.35534 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
8.162 300.090 .000 1.09406 .13404 .83027 1.35784 

Tillfredställd med 
sitt arbete? 

Equal 
variances 
assumed 

8.467 .004 5.398 340 .000 .73487 .13614 .46709 1.00265 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
5.358 309.934 .000 .73487 .13716 .46499 1.00475 

Kan själv 
påverka 
innehållet i sitt 
arbete? 

Equal 
variances 
assumed 

29.257 .000 9.563 340 .000 1.46351 .15303 1.16251 1.76452 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
9.475 298.337 .000 1.46351 .15447 1.15953 1.76749 

Bra balans 
mellan arbete 
och fritid? 

Equal 
variances 
assumed 

5.934 .015 
-

2.868 
340 .004 -.50370 .17562 -.84913 -.15826 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-

2.882 
336.556 .004 -.50370 .17480 -.84754 -.15986 

Arbetet har en 
för stor roll i mitt 
liv? 

Equal 
variances 
assumed 

2.352 .126 3.728 340 .000 .72070 .19332 .34044 1.10096 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
3.738 339.689 .000 .72070 .19282 .34142 1.09998 
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Mitt arbets- och 
familjeliv 
kolliderar ofta? 

Equal 
variances 
assumed 

1.362 .244 3.411 340 .001 .64472 .18900 .27296 1.01647 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
3.422 339.271 .001 .64472 .18842 .27409 1.01534 

jag känner 
dagligen 
frustration över 
mitt arbete? 

Equal 
variances 
assumed 

2.320 .129 
-

2.180 
340 .030 -.37349 .17131 -.71045 -.03654 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-

2.176 
334.703 .030 -.37349 .17164 -.71113 -.03586 

Jag kan sällan 
släppa tankarna 
från jobbet, ens 
på min fritid? 

Equal 
variances 
assumed 

15.722 .000 4.928 340 .000 1.03635 .21032 .62266 1.45004 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
4.951 336.293 .000 1.03635 .20931 .62462 1.44808 

Efter 
arbetsdagen kan 
jag tillbringa 
tillräckligt med tid 
med mina 
närmaste? 

Equal 
variances 
assumed 

.607 .437 
-

3.553 
340 .000 -.65231 .18359 -1.01342 -.29121 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-

3.562 
339.844 .000 -.65231 .18316 -1.01258 -.29205 

Det blir tid över 
för fritid och 
motionering efter 
arbetsdagen? 

Equal 
variances 
assumed 

6.668 .010 
-

3.579 
340 .000 -.69708 .19475 -1.08015 -.31401 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-

3.594 
337.624 .000 -.69708 .19394 -1.07857 -.31560 

Jag är 
tillfredställd med 
mina 
arbetstider? 

Equal 
variances 
assumed 

.000 .989 -.741 340 .459 -.13082 .17643 -.47785 .21622 

Equal 
variances 
not 
assumed 

  
-.741 338.406 .459 -.13082 .17648 -.47796 .21632 
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Bilaga 9 - Hotelling’s T
2
 (arbetstillfredsställelse) 

 
 

Between-Subjects Factors 

  Value Label N 

Företagare eller Löntagare 1 Företagare 176 

2 Löntagare 166 

 

 
Box's Test of Equality of 

Covariance Matrices
a
 

Box's M 152.507 

F 1.883 

df1 78 

df2 362511.172 

Sig. .000 

Tests the null hypothesis 
that the observed 
covariance matrices of the 
dependent variables are 
equal across groups. 

a. Design: Intercept + 
foretagarelontagare 

 
Multivariate Tests

b
 

Effect Value F Hypothesis df Error df Sig. 

Intercept Pillai's Trace .988 2.351E3 12.000 329.000 .000 

Wilks' Lambda .012 2.351E3 12.000 329.000 .000 

Hotelling's Trace 85.740 2.351E3 12.000 329.000 .000 

Roy's Largest Root 85.740 2.351E3 12.000 329.000 .000 

foretagarelontagare Pillai's Trace .338 13.987
a
 12.000 329.000 .000 

Wilks' Lambda .662 13.987
a
 12.000 329.000 .000 

Hotelling's Trace .510 13.987
a
 12.000 329.000 .000 

Roy's Largest Root .510 13.987
a
 12.000 329.000 .000 

a. Exact statistic      

b. Design: Intercept + foretagarelontagare     
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Levene's Test of Equality of Error Variances

a
 

 F df1 df2 Sig. 

Känner sig självständig i 
arbetet? 

2.404 1 340 .122 

Möjlighet att utveckla sig 
själv i sitt arbete? 

12.791 1 340 .000 

Tillfredställd med sitt arbete? 8.467 1 340 .004 

Kan själv påverka innehållet i 
sitt arbete? 

29.257 1 340 .000 

Bra balans mellan arbete 
och fritid? 

5.934 1 340 .015 

Arbetet har en för stor roll i 
mitt liv? 

2.352 1 340 .126 

Mitt arbets- och familjeliv 
kolliderar ofta? 

1.362 1 340 .244 

jag känner dagligen 
frustration över mitt arbete? 

2.320 1 340 .129 

Jag kan sällan släppa 
tankarna från jobbet, ens på 
min fritid? 

15.722 1 340 .000 

Efter arbetsdagen kan jag 
tillbringa tillräckligt med tid 
med mina närmaste? 

.607 1 340 .437 

Det blir tid över för fritid och 
motionering efter 
arbetsdagen? 

6.668 1 340 .010 

Jag är tillfredställd med mina 
arbetstider? 

.000 1 340 .989 

Tests the null hypothesis that the error variance of the dependent variable is 
equal across groups. 

a. Design: Intercept + foretagarelontagare   

 
Tests of Between-Subjects Effects 

Source Dependent Variable 
Type III Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 

Corrected Model Känner sig självständig i arbetet? 95.398
a
 1 95.398 65.474 .000 

Möjlighet att utveckla sig själv i sitt 
arbete? 

102.253
b
 1 102.253 67.835 .000 

Tillfredställd med sitt arbete? 46.134
c
 1 46.134 29.138 .000 

Kan själv påverka innehållet i sitt 
arbete? 

182.973
d
 1 182.973 91.460 .000 

Bra balans mellan arbete och fritid? 21.674
e
 1 21.674 8.226 .004 

Arbetet har en för stor roll i mitt liv? 44.372
f
 1 44.372 13.897 .000 

Mitt arbets- och familjeliv kolliderar 
ofta? 

35.508
g
 1 35.508 11.636 .001 

jag känner dagligen frustration över 
mitt arbete? 

11.917
h
 1 11.917 4.754 .030 

Jag kan sällan släppa tankarna från 
jobbet, ens på min fritid? 

91.750
i
 1 91.750 24.281 .000 
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Efter arbetsdagen kan jag tillbringa 
tillräckligt med tid med mina 
närmaste? 

36.350
j
 1 36.350 12.625 .000 

Det blir tid över för fritid och 
motionering efter arbetsdagen? 

41.511
k
 1 41.511 12.812 .000 

Jag är tillfredställd med mina 
arbetstider? 

1.462
l
 1 1.462 .550 .459 

Intercept Känner sig självständig i arbetet? 11612.591 1 11612.591 7970.068 .000 

Möjlighet att utveckla sig själv i sitt 
arbete? 

11069.411 1 11069.411 7343.503 .000 

Tillfredställd med sitt arbete? 10088.952 1 10088.952 6372.236 .000 

Kan själv påverka innehållet i sitt 
arbete? 

9504.353 1 9504.353 4750.785 .000 

Bra balans mellan arbete och fritid? 6960.270 1 6960.270 2641.721 .000 

Arbetet har en för stor roll i mitt liv? 6247.880 1 6247.880 1956.875 .000 

Mitt arbets- och familjeliv kolliderar 
ofta? 

4368.140 1 4368.140 1431.442 .000 

jag känner dagligen frustration över 
mitt arbete? 

2466.654 1 2466.654 983.949 .000 

Jag kan sällan släppa tankarna från 
jobbet, ens på min fritid? 

4375.587 1 4375.587 1157.963 .000 

Efter arbetsdagen kan jag tillbringa 
tillräckligt med tid med mina 
närmaste? 

6479.543 1 6479.543 2250.448 .000 

Det blir tid över för fritid och 
motionering efter arbetsdagen? 

6377.476 1 6377.476 1968.294 .000 

Jag är tillfredställd med mina 
arbetstider? 

8669.591 1 8669.591 3260.265 .000 

foretagarelontagare Känner sig självständig i arbetet? 95.398 1 95.398 65.474 .000 

Möjlighet att utveckla sig själv i sitt 
arbete? 

102.253 1 102.253 67.835 .000 

Tillfredställd med sitt arbete? 46.134 1 46.134 29.138 .000 

Kan själv påverka innehållet i sitt 
arbete? 

182.973 1 182.973 91.460 .000 

Bra balans mellan arbete och fritid? 21.674 1 21.674 8.226 .004 

Arbetet har en för stor roll i mitt liv? 44.372 1 44.372 13.897 .000 

Mitt arbets- och familjeliv kolliderar 
ofta? 

35.508 1 35.508 11.636 .001 

jag känner dagligen frustration över 
mitt arbete? 

11.917 1 11.917 4.754 .030 

Jag kan sällan släppa tankarna från 
jobbet, ens på min fritid? 

91.750 1 91.750 24.281 .000 

Efter arbetsdagen kan jag tillbringa 
tillräckligt med tid med mina 
närmaste? 

36.350 1 36.350 12.625 .000 

Det blir tid över för fritid och 
motionering efter arbetsdagen? 

41.511 1 41.511 12.812 .000 

Jag är tillfredställd med mina 
arbetstider? 

1.462 1 1.462 .550 .459 

Error Känner sig självständig i arbetet? 495.389 340 1.457   
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Möjlighet att utveckla sig själv i sitt 
arbete? 

512.507 340 1.507   

Tillfredställd med sitt arbete? 538.311 340 1.583   

Kan själv påverka innehållet i sitt 
arbete? 

680.199 340 2.001   

Bra balans mellan arbete och fritid? 895.815 340 2.635   

Arbetet har en för stor roll i mitt liv? 1085.547 340 3.193   

Mitt arbets- och familjeliv kolliderar 
ofta? 

1037.533 340 3.052   

jag känner dagligen frustration över 
mitt arbete? 

852.343 340 2.507   

Jag kan sällan släppa tankarna från 
jobbet, ens på min fritid? 

1284.756 340 3.779   

Efter arbetsdagen kan jag tillbringa 
tillräckligt med tid med mina 
närmaste? 

978.936 340 2.879 
  

Det blir tid över för fritid och 
motionering efter arbetsdagen? 

1101.635 340 3.240   

Jag är tillfredställd med mina 
arbetstider? 

904.117 340 2.659   

Total Känner sig självständig i arbetet? 12275.000 342    

Möjlighet att utveckla sig själv i sitt 
arbete? 

11756.000 342    

Tillfredställd med sitt arbete? 10722.000 342    

Kan själv påverka innehållet i sitt 
arbete? 

10453.000 342    

Bra balans mellan arbete och fritid? 7861.000 342    

Arbetet har en för stor roll i mitt liv? 7414.000 342    

Mitt arbets- och familjeliv kolliderar 
ofta? 

5468.000 342    

jag känner dagligen frustration över 
mitt arbete? 

3323.000 342    

Jag kan sällan släppa tankarna från 
jobbet, ens på min fritid? 

5793.000 342    

Efter arbetsdagen kan jag tillbringa 
tillräckligt med tid med mina 
närmaste? 

7472.000 342 
   

Det blir tid över för fritid och 
motionering efter arbetsdagen? 

7496.000 342    

Jag är tillfredställd med mina 
arbetstider? 

9576.000 342    

Corrected Total Känner sig självständig i arbetet? 590.787 341    

Möjlighet att utveckla sig själv i sitt 
arbete? 

614.760 341    

Tillfredställd med sitt arbete? 584.444 341    

Kan själv påverka innehållet i sitt 
arbete? 

863.173 341    
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Bra balans mellan arbete och fritid? 917.488 341    

Arbetet har en för stor roll i mitt liv? 1129.918 341    

Mitt arbets- och familjeliv kolliderar 
ofta? 

1073.041 341    

jag känner dagligen frustration över 
mitt arbete? 

864.260 341    

Jag kan sällan släppa tankarna från 
jobbet, ens på min fritid? 

1376.506 341    

Efter arbetsdagen kan jag tillbringa 
tillräckligt med tid med mina 
närmaste? 

1015.287 341 
   

Det blir tid över för fritid och 
motionering efter arbetsdagen? 

1143.146 341    

Jag är tillfredställd med mina 
arbetstider? 

905.579 341    

a. R Squared = ,161 (Adjusted R Squared = ,159) 
b. R Squared = ,166 (Adjusted R Squared = ,164) 
c. R Squared = ,079 (Adjusted R Squared = ,076) 
d. R Squared = ,212 (Adjusted R Squared = ,210) 
e. R Squared = ,024 (Adjusted R Squared = ,021) 
f. R Squared = ,039 (Adjusted R Squared = ,036) 
g. R Squared = ,033 (Adjusted R Squared = ,030) 
h. R Squared = ,014 (Adjusted R Squared = ,011) 
i. R Squared = ,067 (Adjusted R Squared = ,064) 
j. R Squared = ,036 (Adjusted R Squared = ,033) 
k. R Squared = ,036 (Adjusted R Squared = ,033) 
l. R Squared = ,002 (Adjusted R Squared = -,001) 
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Bilaga 10 – Chi
2
-test för flervalsfrågor (skillnader mellan könen) 
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Pearson Chi-Square Tests 

    skillnad i 
välmående 

mellan könen 

Kön 1 kvinna Företagare eller Löntagare Chi-square 27,315 

df 12 

Sig. ,007
*
 

2 man Företagare eller Löntagare Chi-square 11,144 

df 12 

Sig. ,517 

Results are based on nonempty rows and columns in each innermost subtable. 

*. The Chi-square statistic is significant at the 0.05 level. 

 

 


