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Sammandrag: 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur entreprenöriell passion upplevs av 
entreprenörer och anställda i samma företag samt öka förståelsen för hur passion 
uppstår och sprids från entreprenören till de anställda.  
 
Entreprenöriell passion är det mest observerade fenomenet inom entreprenörskap 
men det finns ännu lite forskning om hur entreprenöriell passion påverkar de 
anställda samt hur de anställda upplever entreprenöriell passion. Nuvarande 
forskning om arbetsengagemang, passionens resultat gällande anställda och 
entreprenörer, samt faktorer som påverkar uppkomsten av passion har endast 
skrapat ytan på forskningsområdet.  
 
Referensramen klargör vad passion och närliggande begrepp innebär, vilka faktorer 
som påverkar uppkomsten av passion, samt med vilka mekanismer nuvarande 
forskning föreslår att entreprenöriell passion kunde spridas till de anställda. 
Metoden är kvalitativ och datan har samlats in med semistrukturerade intervjuer 
som analyserats med öppen kodning.  
 
Resultaten visar att de anställda upplever passion på ett sätt som till sitt innehåll 
liknar entreprenöriell passion och skiljer sig från arbetsengagemang trots att de 
anställda inte grundat företaget, äger aktier, eller är med i optionsprogram. 

Nyckelord: Passion, motivation, småföretag, entreprenör. 
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1 INTRODUKTION  

Passion har alltid varit ett centralt begrepp inom entreprenörskap och innefattar drive, 
framåtanda, drivkraft, emotionell energi, passion och attityd Bird (1989, s 7-8). Medan 
det finns mycket forskning kring olika motivationsfaktorer är passionens nyttor och 
uppkomst betydligt mindre känt. Entreprenöriell passion har tidigare ansetts vara en 
personlig drivkraft som ligger som grund för entreprenörens prestationer. Jag är 
övertygad av att ifall vi kunde förstå passionens uppkomst och framförallt hur den sprids 
i organisationer kunde entreprenörens passion ha en markant påverkan på hela 
personalens passion mot sitt arbete.   

Mitt personliga intresse för passion som fenomen och dess nyttor särskilt i småföretag  
har möjliggjort att denna avhandling kunnat uppstå. Särskilt intresserad är jag av 
huruvida entreprenöriell passion skiljer sig från passion överlag eller den passion som 
de anställda känner mot sitt arbete och särskilt hur den överförs och sprids av 
entreprenören till anställda. Vidare vill jag med denna undersökning ta reda på hur 
entreprenörernas och anställdas uppfattning om passion och dess effekter på bland 
annat arbetsprestationer skiljer sig från varandra och vilka likheter det finns mellan 
dessa grupper. Detta bidrar till att öka förståelsen för hur passion som kraft kunde 
utnyttjas och användas i motivering, eller kanske i framtiden ”passionering” av 
personalen. 

Ämnet har även väckt intresse och passionens nyttor i organisationer har behandlats 
bland annat av Chang, vars bok ”The passion plan at Work” blev en succé redan 2001. 
(Chang, 2001). 

Smilor påstår att passion är det kanske mest observerade fenomenet inom 
entreprenörskap (Smilor, 1997, s.342) och många kända entreprenörer som bland annat 
Richard Branson har sagt att passion är den främsta orsaken till hans framgång som 
entreprenör. Passion förknippas ofta starkt till entreprenörskap och entreprenöriella 
processer. Passion anses ofta vara den främsta förklaringen till varför entreprenörer 
beter sig irrationellt i många avseenden som till exempel bär hög risk utan säkerhet för 
monetära vinster eller arbetar dygnet runt fast samma mängd arbete som anställd skulle 
ge en säkrare och i många fall en större inkomst. Även ihållighet och tapperhet förklaras 
ofta med passion. Passion och särskilt entreprenöriell passion är ändå ett relativt nytt 
område inom entreprenörskapsforskning och dess spridning från entreprenören till de 
anställda finns det tillsvidare endast lite forskning om.  
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Tidigare har entreprenörskapsforskare försökt förklara entreprenörernas framgång med 
att undersöka deras kunnighet och personlighetsdrag. Detta har dock inte kunnat 
förklara varför vissa entreprenörer klarar sig bättre än andra. (Aldrich & Wiedenmayer, 
1993) 
 
Även om entreprenörer samt investerare är benägna att tro att entreprenörernas 
personlighetsdrag har ett klart samband med företagets framgång, finns det endast svaga 
forskningsresultat som stöder detta påstående (Aldrich & Wiedenmayer, 1993). Passion 
har även helt enkelt förklaras vara endast kärlek mot arbetet eftersom den väcker 
positiva och varma känslor mot arbetet (Locke, 2000) 

 
Passion verkar kunna förklara många särdrag i den entreprenöriella processen och 
entreprenörens agerande (Cardon m. fl. 2009).  Forskningsområdet är relativt nytt och 
en stor del av teorierna som jag använder har sitt ursprung inom psykologin vilket ter sig 
naturligt eftersom psykologin överlag ämnar att förklara människans beteende. 
Samtidigt vet vi att passion även uppstår av att entreprenören helt enkelt arbetar hårt 
för att uppnå sina mål (Gielnik m.fl. 2015). Som vi kan konstatera av det ovannämnda 
behövs ännu mycket forskning av entreprenöriell passion och de mekanismer hur den 
uppstår, sprids, vad den påverkas av och vad den påverkar.  

Bakgrunden till passionens roll överlag i arbetslivet kan sägas ha sitt ursprung inom 
positiv arbetspsykologi som kan sägas ha påbörjats av Kahn (Kahn, 1990) fått fart av 
Schaufeli & Backer (Schaufeli & Backer , 2004). 

Traditionellt har psykologin fokuserat sig på problem vilket har medfört att som svar på 
frågor har det ofta förekommit problem.  Enligt Schaufeli & Bakker har till och med 1/15 
av forskningarna fokuserat på negativa fenomen i arbetslivet som till exempel burnout 
och motivation jämfört med positiva forskningar som motivation och passion (Schaufeli 
& Bakker, 2004). Schaufeli och Backer kan sägas ha väckt intresset för positiv 
arbetspsykologi där man istället för att granska problem lägger fokus på positiva 
aspekter som motivation, passion, arbetsengagemang samt hur passion sprider sig i 
organisationer. Arbetsrelaterad passion (eng. work engagement) har sedermera fått 
olika definitioner av vilka Schaufeli & Backers definition Tapperhet, Absorption, 
Dedikation (Eng. Vigor, Absorption, Dedication) är allmänt vedertagen och godkänd. 

Det som dock ännu är outforskat inom området är hur de anställda upplever 
entreprenörens passion och hur passionen påverkar dem. Vi vet inte heller hur den 
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passion som de anställda upplever i ett entreprenöriellt företag till sin karaktär skiljer sig 
från den passion, eller arbetsengagemang, som anställda inom större organisationer 
känner. Således behövs ännu mera empirisk forskning särskilt inom små, 
entreprenöriella företag för att förstå entreprenörens roll i uppkomsten av de anställdas 
passion samt hur denna positiva kraft överförs från entreprenören till de anställda.  

Enligt Stroe vet vi att passion, motivation och kognition påverkar varandra men det är 
fortfarande oklart vilken är orsaken och vilket är resultatet. I nedanstående figur  
illustreras passionens, kognitionens och motivationens förhållande till varandra. (Stroe, 
2007). 

 

 

 

 

 

Figur 1 . Vad vi ännu inte vet om passion inom entreprenörskap. (Stroe, 2017.) 
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1.1 Problemområde 

Passion är en kraft som får människan att nå högre mål, vara mera kreativ, och bidra 
med mera än opassionerade kollegor (Chang, 2001). Problemet är att det tillsvidare finns 
endast lite forskning om entreprenöriell passion överlag och särskilt om hur 
entreprenöriell passion sprids från entreprenören till de anställda. Vi vet även lite om 
hur anställda överlag upplever och påverkas av entreprenöriell passion och hur 
entreprenören påverkar spridningen av passion. Däremot finns det mycket forskning om 
arbetsengagemang och företagsengagemang och passionen utanför som ett psykologiskt 
fenomen. Passion som ämne är mångfacetterat och påverkas av såväl ledarskapsstilar 
som identitet. Även nivån av passion som den anställda har innan den kommer i kontakt 
med entreprenören påverkar hur passion sprids från entreprenören till de anställda 
(Hubner m.fl. 2017). Ifall passionerade entreprenörer skapar effektivare organisationer 
och personalen är en kritisk resurs för företagets framgång följer att, en passionerad 
personal skulle vara något att sträva efter (Cardon, 2008). Eftersom entreprenöriell 
passion som område är relativt nytt finns det ännu mycket att utforska. Entreprenöriell 
passion anses vara ett unikt fenomen och skilja sig från arbetsrelaterad passion (eng. 
work engagement), även om det i många avseenden finns likheter.Den största skillnaden 
är närmast identitetens roll i aktiviteterna och dess påverkan på uppkomsten av 
passionen.  

Även om passion och arbetsengagemang är ett relativt utforskat, men ännu ungt, 
forskningsområde, är resultaten inte som sådana överförbara till 
entreprenörskapsforskning på grund av särdragen i entreprenöriell passion. Detta 
skapar ett behov för mera specifik forskning inom området. Entreprenörer och anställda 
upplever passion på olika sätt och delvis av olika orsaker. Det finns flera faktorer som 
påverkar uppkomsten av entreprenöriell passion. Den viktigaste är den nästan 
obegränsade friheten att själv bestämma och förverkliga sig själv och sina visioner samt 
möjligheterna att göra sådant som stöder och förstärker ens identitet. Detta gäller i regel 
inte de så kallade nödvändighetsdrivna entreprenörerna som inte valt att vara 
entreprenörer eller vars utbildning och kunnande inte möjliggör att arbeta som anställd.  

Vidare finns det oftast en möjlighet till ekonomisk framgång vilket är en yttre 
motivationsfaktor. Eftersom motivation och passion är nära besläktade kan det påverka 
även entreprenörens passion. Vidare finns det också mycket likheter mellan 
entreprenörer och anställda. Även om entreprenörer naturligtvis äger företaget helt eller 
delvis kan även de anställda känna så kallat psykologiskt ägarskap vilket kan ha samma 
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effekter som juridiskt ägarskap. Den största skillnaden mellan entreprenöriell passion 
och vanlig passion för arbetet är identiteten. Entreprenören drar sig mot uppgifter som 
känns meningsfulla och förstärker hans identitet vilket inte en anställd alltid har 
möjligheter att göra. Däremot, ifall den anställda lyckas skapa sig en situation som stöder 
denna process i samma magnitud som entreprenören är kanske inte skillnaderna i detta 
fall mellan entreprenören och den anställda så stora. Generellt sett har entreprenörerna 
helt andra friheter och möjligheter att förverkliga sig själva än vad de anställa har. 

En stor del av artiklarna som berör passion i arbetslivet är teoretiska och grundar sig på 
psykologiska teorier om människans agerande. Empiriska undersökningar finns det 
däremot ännu få. Nuvarande forskning har nått ett stadie där passionens roll i 
entreprenöriella processer är otvivelaktigt men hur den exakt uppstår och vad den leder 
till är ännu oklart. Det som också är outforskat och skulle kräva mera empiri inom 
området är relationen mellan motivation och passion. Eftersom det knappast är möjligt 
att vara passionerad och omotiverad men däremot är det möjligt att vara motiverad men 
inte passionerad måste det finnas ett samband mellan dessa. Även kognitiva processer 
spelar en roll men vi vet inte ännu hur dessa tre moment hänger ihop.  

Likaså passionens koppling till robusta psykologiska aspekter som affekt och kognition 
är ännu ett forskningsområde i sina startgropar.  (Stroe, 2017, s.4). 

Hittills har man antagit att passion är kraften som sätter allt i rörelse och får 
entreprenören att prestera, men modern forskning har visat att det inte är så enkelt. 
Passion kan nämligen även uppstå under processen. Gielnik m.fl. har bevisat att förutom 
att passion är en drivkraft som får människan att arbeta tapprare, mera målmedvetet 
och dedikerat finns det även ett sammanband som fungerar åt andra hållet. Ju mera en 
person arbetar för något, desto mera passionerad känner han sig för det han gör. (Gielnik 
m.fl., 2015).  

Enligt mig är ovanstående framsteg inom forskningen om passion ett bra exempel på hur 
lite vi egentligen ännu vet om passionens nyttor och mekanismer. Jag är övertygad om 
att det ännu finns stora framsteg att göra inom forskningsområdet till vilket denna 
avhandling ämnar att bidra. 
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1.2  Syfte 

Syftet med avhandlingen är att undersöka hur passion påverkar och upplevs av anställda 
och entreprenörer i samma företag och vad den resulterar i samt vilka likheter och 
skillnader det finns mellan entreprenörer och anställda gällande dessa aspekter. Målet 
är att utreda hur entreprenörens passion sprids till de anställda, hur de anställda anser 
att denna passion sprider sig till dem och hur entreprenörens passion påverkar de 
anställda enligt deras egen uppfattning. Det är också möjligt att passion inte endast 
sprids utan även skapas. Med att undersöka samma fenomen sett från ”båda sidorna av 
staketet”, det vill säga ur både de anställdas och entreprenörernas synvinkel och 
kombinerat med nuvarande teoretisk kunskap om hur entreprenöriell passion sprids kan 
forskningen bidra till ämnet och utöka empirin inom området.  

Som slutsats av denna forskning ämnar jag åstadkomma praktiska implikationer för 
både entreprenörer och företagsledare och öka deras förståelse för hur passion som 
fenomen kan styras, ledas och utnyttjas i ledningen av människor i företagsvärlden. 
Enligt min personliga åsikt bör akademisk forskning av ledarskap framförallt stå till 
tjänst för näringslivet och inte endast till den akademiska forskningen. Detta är 
naturligtvis även mitt övergripande syfte med denna avhandling.  

Forskningsområdet är ännu i sin startgrop och vi vet inte så mycket om med vilka 
mekanismer entreprenöriell passion sprids. Vi vet inte heller exakt hur de etablerade 
begreppen till sitt innehåll skiljer sig från varandra eller ifall det så att säga bara är 
gammalt vin i ny flaska. Därför har jag valt att skriva relativt brett om passion samt 
närliggande begrepp i en bredare kontext för att kunna ge läsaren en tillräcklig förståelse 
om vad passion i olika sammanhang innefattar och hur den för tillfället är definierad. 

Ett brett kunnande inom området hjälper även mig som forskare att välja en metodik 
och skapa en undersökning som på bästa möjliga sätt bidrar till att besvara 
forskningsfrågan. Att känna till de närliggande begreppen och fenomenen är också en 
förutsättning för att jag som forskare skall kunna samla relevant data med hjälp av 
semistrukturerade intervjuer. Även tolkningen av datat i den rätta kontexten kräver ett 
relativt brett kunnande inom området och om hur dessa begrepp och fenomen hänger 
ihop och påverkar varandra.  
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1.3 Avgränsningar  

Denna forskning kommer att behandla hur entreprenöriell passion sprids i småföretag 
från entreprenören till anställda och hur dessa upplever passion och dess påverkningar 
i sitt arbete och sina prestationer. Eftersom passion är ett brett område med många 
närliggande begrepp finns det mycket faktorer som måste iakttas och ännu mera som 
man kunde iaktta. Jag har valt koncentrera mig på de nödvändigaste faktorerna som hur 
passion uppstår, sprids och vad den resulterar i samt olika former av passion som 
harmonisk och obsessiv passion. Jag behandlar även närliggande begrepp som 
motivation och flow samt mekanismerna med vilka passion sprids från entreprenören 
till de anställda.  

Det jag inte kommer att behandla är hur man på ett allmänt plan kan skapa passion med 
till exempel ledarskap eller ökad autonomi eftersom dessa som forskningsområden 
delvis är utforskade och till sin bredd är för stora att behandla grundläggande inom 
denna avhandling.  Jag behandlar inte heller belöningssätt eller lönenivåns påverkan på 
passion eftersom de faller under motivationsfaktorer. Motivation tangeras för att 
förklara det som ett närliggande begrepp och för att den har en koppling till passion. Jag 
har även valt att inte behandla hur den anställdas upplevda passion eventuellt har 
påverkat rekryteringen och valet av den anställda eftersom det inte tangerar hur 
entreprenöriell passion sprids och påverkar de anställda utan snarare hur potentiella 
arbetstagares passion påverkar entreprenören. Vidare behandlar denna avhandling inte 
heller hur passionen eventuellt fluktuerar inom en viss tidsperiod eller hur den tid som 
en person varit anställd korrelerar med den upplevda passionen. Undersökningen 
begränsar sig även till att endast behandla passion inom redan etablerade småföretag 
som är drivs av entreprenören.  

Denna undersökning behandlar inte heller kortvariga känslor som humör eller dess 
spridning inom organisationen eftersom passion per definition alltid är en långvarig 
känsla.  

Det är känt att transformativt ledarskap kan påverka passionen av de anställda.  I denna 
avhandling har jag dock velat hålla fokus på just entreprenören och hans  påverkan och 
därför kommer jag inte att specifikt behandla transformativt ledarskap. Detta dels för att 
det som problemområde som sådant skulle vara mer än tillräckligt för en avhandling, 
och dels för att området redan har forskats. Frågan om hur entreprenören påverkar de 
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anställda håller jag öppen och ifall de det kommer fram aspekter som tangerar 
ledarskapsstilen kommer jag att överväga ovanstående val. 

 

1.4 Struktur 

I detta kapitel kommer jag att redogöra för avhandlingens struktur. Referensramen 
börjar med en inblick i hurdan påverkning passion har på en organisation och vilka 
nyttor en ökad nivå av passion medför samt vilken potential ökad förståelse för passion 
har. Referensramen fortsätter med en inblick i de väsentligaste begreppen samt 
närliggande begrepp varefter följer en inblick i arbetsengagemang (eng. Work 
engagement och employee engagement) ur den anställdas synvinkel. Eftersom 
arbetsrelaterad passion och burnout är nästan motsatta fenomen tangerar jag även 
burnout. Sedan följer genomgången av närliggande begrepp som Flow, Harmonisk och 
obsessiv passion. Begreppen inom detta område är liknande till sitt innehåll och kan 
delvis ha samma resultat vilket skapar ett behov av en grundlig genomgång. Vid detta 
stadie anser jag att läsaren redan har en inblick i ämnet varefter det är naturligt att 
fortsätta med att behandla entreprenöriell passion och dess koppling till entreprenöriell 
identitet. För att förstå hur passion uppstår och sprids samt varför detta inte i alla 
situationer händer behandlas Självbestämmandeteori, Behovuppfyllningsteori och 
Psykologiskt ägarskap och det vi vet om hur entreprenöriell passion sprids och lyfter 
fram mekanismer som social jämförelse och emotionellt härmande samt påpekar att 
passion inte enbart påverkar prestationer utan även prestationer påverkar passionen.  
 
Efter referensramen i tredje kapitlet följer metodbeskrivningen samt argumentationen 
för den valda metoden, analysmetoden och datainsamlingen. Jag beskriver även datat. 
 
I fjärde kapitlet går jag igenom analysen av datan och för en diskussion om fynden. 
 
I det sista kapitlet presenterar jag resultaten, implikationerna, kritiserar mitt egna arbete 
samt ger förslag på fortsatt forskning, 
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1.5 Definitioner 

 

Entreprenör 

”En person som startar ett företag särskilt för att den märker en möjlighet” (Cambridge 
Dictionary.) 

 

 

Entreprenöriell passion 

”Konstant tillgängliga positiva intensiva känslor som uppstår av engagemang i 
entreprenöriella aktiviteter associerade med roller som är meningsfulla och viktiga för 
entreprenörens självsyn och identitet.” (Cardon m.fl., 2009) 

 

Motivation 

”Motivation är de psykologiska kännetecken som ger en organism drivkraft det vill säga 
väcker den till handling mot ett önskat mål och lockar fram, kontrollerar, och 
upprätthåller vissa målinriktade handlingar. Det är den inre drivkraften bakom 
beteenden som vilka val man väljer, hur lång tid man tar på sig innan man kommer igång, 
hur stort engagemang och uthållighet man har, samt hur man känner och tänker under 
aktivitetens utförande.” (Woolfolk m.fl. 2013) 

 
  
 
Arbetsengagemang (eng. Work Engagement) 
 
 
Personens förhållande till sitt arbete.  
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Företagsengagemang (Eng. Employee engagement) 
 
Personens förhållande till sitt arbete och organisationen.  
 
 
 
Flow 
Ett mentalt tillstånd där personen som utför en uppgift eller aktivitet upplever djup 
koncentration, energisitet, full sysselsättning och njutning i det den gör. Ofta leder 
detta tillstånd till en känsla av absorption mot uppgiften kan även innefatta att 
personen tappar tidsuppfattningen. Flow är till sin karaktär ett kortvarigt tillstånd vars 
topp nås snabbt till exempel under en idrottsprestation. (Csikszentmihalyi, 1990). 
 
 
Psykologiskt ägarskap 
Med psykologiskt ägarskap menas känslan av att ”äga” något som man de facto inte 
äger eller som det inte ens är möjligt att äga. Känslan av att något ändå känns som eget. 
Psykologiskt ägarskap kan innefatta även abstrakta objekt. (Pierce m.fl. 2001). 
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2 REFERENSRAM 

För att besvara forskningsfrågan fungerar denna referensram som en teoribakgrund för 
avhandlingens empiriska del.  

Jag börjar med att behandla passionens nytta i organisationer samt närliggande begrepp. 
Sedan behandlar jag vad passion är, och hur entreprenöriell passion och arbetspassion 
har behandlats i tidigare forskning samt vilka förutsättningar behövs för att passion skall 
kunna uppstå. Jag avslutar med att behandla hur nuvarande forskning anser att 
entreprenöriell passion sprids från entreprenören till de anställda samt de mekanismer 
med vilka denna passion kunde spridas.  

2.1 Passionens nytta i organisationer 

Enligt Chang har passionerade organisationer betydliga konkurrensfördelar gentemot 
organisationer där organisationskulturen inte är särskilt passionerad. Många företag har 
liknande produkter, resurser och kunnighet men passionen är den som gör störst 
skillnad i det långa loppet. Detta beror på att passionen är en inspirerande kraft som 
inspirerar även kunder och samarbetspartners och får personalen att prestera bättre, 
med färre svårigheter och smidigare än konkurrerande organisationer som saknar 
passion. (Chang 2001, s5).  

Enligt Chang är passionen den största enskilda faktorn som påverkar organisationens 
framgång. Att en passion, som i grund och botten är en känsla, kan ha så pass markant 
betydelse kan låta häpnadsväckande till en början. Förklaringen är dock logisk; 
Företaget drivs alltid sist och slutligen av människor och kan klara sig endast om dessa 
presterar bra och ifall det finns tillräckligt med kunder som vill ha de produkter och den 
service som företaget skapar. Passionen påverkar även kunderna.  (Chang, 2001).  

Eftersom passion är en känsla kan det finnas risk för att dess nyttor i organisationen inte 
tas på lika stort allvar som mera konkreta konkurrensfördelar som till exempel 
marknadsposition, produktdesign eller patent.  Chang understryker dock att passionen 
har flera konkreta och mätbara nyttor. En passionerad organisation har lättare att 
definiera den strategiska riktningen och målet mot vilket organisationen bör sträva till. 
Ledarskapet kan definiera stegen och de taktiska svängarna och kan variera från individ 
till individ och över en tid men passionen och den riktning passionen skapar är enligt 
Chang  konstant och stabil. Nya strategiska val kommer att övervägas mot passionen och 
organisationen kommer att överväga och välja endast sådant alternativ som är i linje med 
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organisationens passion vilket vidare påverkar organisationens prestationer. (Chang, 
2001).  

 

2.1.1 Närliggande begrepp 

För att vara helt exakt börjar jag med att skilja mellan två begrepp som ofta används 
synonymt men som till sin innebörd inte är det, nämligen Arbetsengagemang (Eng. work 
engagement) och Företagsengagemang (Eng.employee engagement). 
Arbetsengagemang innefattar en persons relation till sitt arbete medan 
Företagsengagemang är bredare och innefattar personens relation förutom till sitt arbete 
även till företaget (Schaufeli, 2013).  

Eftersom begreppen ändå ofta används synonymt anser jag att det inte i denna forskning 
är nödvändigt att skilja på dem. Eftersom Arbetsengagemang verkar vara det som i 
litteraturen används betydligt oftare än Företagsengagemang, har valt att använda 
begreppet Arbetsengagemang.  

 

2.1.2 Arbetsengagemang  

Arbetsengagemang är en positiv, långvarig känsla som ger mening och innehåll till 
(förvärv)arbetet. Personer som känner sig engagerade i sitt arbete är entusiastiska, 
energiska och involverade i sitt arbete på en djupare nivå än personer som inte är 
engagerade. Endast engagemang är dock inte ett tillräckligt mått för att mäta huruvida 
en person är passionerad eller inte. Engagemanget riktar sig ofta mot arbetet på en 
kortare tidsperiod och påverkas starkt av bland annat motivation och situationella 
faktorer i motsats till passion som kännetecknas av långvarighet och varaktighet. 
(Bakker m.fl., 2008).  

Arbetsengagemang kan även ses som en motsats till burnout eftersom burnoutens 
kännetecken är de motsatta till det som passionerade personer känner. Schaufeli & 
Bakker märkte att work engagement har en tendens att neutralisera den psykiska bördan 
som krävande arbetsuppgifter medför och således kan den ses som en positiv form av 
burnout. (Schaufeli & Bakker, 2004) 
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Maslach & Leiter anser att arbetsengagemang är en direkt motsats till burnout (Maslach 
& Leiter, 1997, ) medan Schaufeli & Bakker menar att det inte behöver vara motsatser till 
varann utan enskilda fenomen, men negativt korrelerande. (Schaufeli & Bakker 2004) 

I nedanstående bild illustreras Schaufeli & Bakkers motivationsprocessen och de 
faktorer som påverkar arbetsengagemanget samt dess relation till burnout.  

 

 

Figur 2 Motivationsprocessen (Schaufeli m.fl 2004, s.297) 

 

Det ter sig självklart att en person inte kan vara ytterst passionerad och känna sig fylld 
av iver och positiva känslor mot arbetet och samtidigt lida av burnout relaterade 
symptom. Man bör dock inte dra slutsatsen att till och med en total avsaknad av passion 
skulle automatisk innebära ens lindriga burnoutsymptom. Arbetsengagemang kan anses 
vara motsatsen till att helt enkelt ha trist på jobbet, jobbtristhet (Eng.Job boredom). Att 
ha trist innebär att personen är trött och le på sitt jobb, vilket kan anses vara motsatsen 
till energisitet, engagemang och även professionell stolthet eller självkänsla (Schaufeli 
m.fl. 2004, s. 308-309, (Maslach & Leiter, 1997). Hakanen har föreslagit i sin forskning 
att professionell självkänsla (Fin. ammatillinen ylpeys) de facto kunde vara att fjärde 
element som kompletterar Schaufelis definition på uthållighet, tapperhet och dedikation 
(Hakanen 2004, s. 268) 
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I psykologin och litteraturen har burnout behandlats betydligt mångsidigare än passion 
och Arbetsengagemang och överlag har forskningen, särskilt i psykologin, koncentrerat 
sig mera på problem än möjligheter. (Bakker & Demerouti, 2008).  

 

2.2.2 Flow 

Flow har jag valt att ta med som ett närliggande begrepp för att kunna förstå ifall det 
eventuellt finns ett samband mellan passion, arbetsengagemang och flow i form av att 
den ena resulterar i eller stöder det andra. Eftersom flow och passion till sin natur är 
nära besläktade även om flow är kortvarigt i motsats till passion som är långvarigt, har 
jag också velat öka min förståelse för att bättre kunna analysera den data jag samlar in.  

Arbetsengagemang har definitivt element som är nära besläktade med Flow. Begreppet 
beskriver ett tillstånd som innefattar koncentration utan svårigheter, närvaro, klart 
sinne, en sammanslutning av kropp och själ, ett tappande av tidsuppfattningen samt en 
känsla av nöje eller njutning. Även om denna beskrivning av ett flowtillstånd kan verka 
något överdriven är flow ändå ytterst nära förknippat med absorption, känslan av att 
arbetet drar en till sig.  

Csikszenmihaily beskriver även Flowtillståndet som en energivåg där verksamheten och 
medvetenheten blir samman. Denna beskrivning låter säkerligen bekant ifall man känt 
passion gentemot sitt arbete. (Csikszentmihaly, 1990). 

 I motsats till passion är flow till sin natur ett kortvarigt tillstånd vars topp man når 
snabbt och som till sin natur är snabbt förbigående. Eftersom Flowtillståndet endast 
innefattar känslan av att arbetet drar till sig och är till sin natur kortvarigt och snabbt 
förbigående kan de inte anses vara synonymt med passion även om flow och passion ofta 
används felaktigt synonymt. Däremot är Flow närmare arbetsengagemang än passion. 
Begreppet används ofta även av idrottare och artister för att förklara deras tillstånd 
under en lyckad prestation (Csikszentmihaly, 1990). 

I sin senare forskning beskriver Csikszentmihaly Flow som ett fenomen som är 
förknippat med människans livsglädje och möjligheter att klara sig i livet och som har en 
stark korrelation till dennes personliga karaktärsdrag. Detta avviker något av resultatet 
på hans tidigare forskning som beskriver flow som ett kortvarigt fenomen vars topp nås 
snabbt (Csikszentmihaly, 2007) 
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Överlag ser han på Flow som ett brett fenomen som har kopplingar till människans liv 
som helhet och inte endast arbetetet eller prestationer. Karaktärsdrag har ofta lyfts fram 
även av forskare insatta i passion och arbetsengagemang Konkreta nyttor med personer 
som lyckas känna Flow är att de trivs bättre bland sina arbetsuppgifter och använder 
mera tid till att slutföra dem. Schaufeli & Bakker (2004) granskade Flow ur ett snävare 
perspektiv och kom till den slutsatsen att flow egentligen innebär endast att man har 
benägenheten att fördjupa sig i sitt arbete och således är flow bara en del av den redan 
tidigare nämnda absorptionen som är den del av arbetsengagemang enligt Schaufelis 
definition.  

Enligt min uppfattning är det möjligt att Csikszentmihaly i sin forskning har påbörjat ett 
forskningsområde som senare evolverats till det som vi idag vet om arbetsengagemang 
och dess påverkan på de anställda.  

Schindehutte anser att flow kan till och med vara orsaken till framgång och att 
entreprenörens framgång kan markant påverkas av dennes benägenhet att känna flow 
och hållas i ett tillstånd av flow betydligt längre än andra entreprenörer. Detta kunde 
förklara varför vissa lyckas under en längre tidsperiod vara kreativa och skapa innovativa 
lösningar på konkurrerande marknader. (Schindehutte m.fl. 2003)  

Eftersom flow tillståndet i likhet med passion kan ha en markant betydelse för individens 
prestation och arbetsinsatsens resultat är dess koppling till passion en intressant fråga.  

 

2.1.3 Motivation 

Även om denna undersökning inte har som syfte att kartlägga motivationsfaktorer eller 
undersöka motivationens påverkan på de anställda är det skäl att förstå motivationens 
påverkan och relation till passion. Jag har valt att behandla motivation även för att skilja 
mellan resultat som kan ha orsakats av kontrollerad motivation eller yttre motivation, 
strävan efter till exempel monetär framgång. 

Gällande motivation har forskningen före Socialbestämmandeteorin (Eng.Social 
Determination Theory) koncentrerat sig närmast på mängden motivation. 
Socialbestämmandeteorin ändrade på synsättet så att det inte längre var relevant att 
endast se på mängden motivation, utan istället typen av motivation. Teorin delar 
motivationen till autonomisk motivation och kontrollerad motivation. Den autonomiska 
motivationen uppstår enligt teorin av aktiviteter som stöder personens identitet och 
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innefattar både inre motivationen och de delar av den yttre motivationen som personen 
känner värdefull till och med till den grad att de känner att aktiviteten är en del av dem. 
(Gagne m.fl., 2005). 

Här kan man dra paralleller till entreprenöriella identiteter där entreprenören starkt 
känner att han inte endast har en identitet utan är lika med sin identitet, till exempel en 
uppfinnare.  

Kontrollerad motivation härstammar från någon slags tvång att utföra aktiviteten där 
negativa känslor och följder resulterar ifall man inte får uppgiften gjord. Exempel på 
negativa följder är till exempel olika straff, negativ feedback eller skam för dålig 
prestation. Dessa faktorer får personen att ändra sitt beteende så att beteendet stöder att 
personen i fråga blir lättare accepterad och undviker straff. Detta minimerar personens 
fria, naturliga beteende vilket byts ut till ett beteende som uppfyller de förväntningar 
som personen känner sig behöva uppfylla. I motsats till att personen är omotiverad, får 
både automatisk och kontrollerad motivation personen att prestera, endast på olika sätt 
och av olika orsaker. Automatisk och kontrollerad motivation resulterar i olika slags 
agerande. Det är känt att automatisk motivation ökar persistensen och stöder långvarigt 
arbete starkare än kontrollerad motivation som närmast för personen att hoppa från 
uppgift till uppgift. Gagne m.fl. använder begreppet automatisk motivation av fenomenet 
där inre motivationen och yttre motivationen tillsammans blir något som de kallar för 
automatisk motivation.  Enligt SDT är automatisk motivation den starkaste formen av 
självstyrning. (Gagne m.fl., 2005). 

 

2.1.4 Entreprenöriell passion  

Entreprenöriell passion är ett fenomen som länkas starkt till all entreprenöriell 
verksamhet. Entreprenöriell identitet kan delas i tre olika typer enligt Cardon m.fl. 
(2009). Den första typen är uppfinnaridentitet (eng. inventive identity) där personen 
drivs av glädjen och utmaningen att söka, hitta och skapa nya möjligheter. Den andra 
typen av passion är grundaridentitet (eng. founder identity) där personen är passionerad 
över att samla ihop de resurser som behövs för att få igång verksamheten. Entreprenörer 
med grundarpassion är ofta aktivast i ett tidigt skede av grundandet av företag men 
lämnar ofta företaget.  Den tredje typen av entreprenöriell identitet är vårdarpidentitet 
(eng. nurture identity) vilket innebär att entreprenören är passionerad över att få 
företaget att växa och vill så att säga ta hand om det möjligast bra. Passion är alltså 
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förknippat med företagarens personliga identitet. Många entreprenörer upplever alla 
typer av ovannämnda identiteter men vissa bara en. Av de entreprenörer som upplever 
flera typer av entreprenöriell identiteter upplever de oftast en typ av identitet starkare 
än de andra. Ofta engagerar sig entreprenörerna i de aktiviteter som ger dem mest 
tillfredsställelse på en emotionell nivå vilket vidare förstärker den ledande eller starkaste 
identiteten. (Cardon m.fl., 2009) 

Det är något oklart varför personer inte upplever passion på samma sätt i olika delar av 
verksamheten. Tidigare forskning har försökt hitta samband mellan personlighetsdrag 
och val av en entreprenöriell karriär men resultaten som understryker detta samband är 
ytterst svaga (Aldrich & Wiedenmayer, 1993). Denna syn kallas fritt översatt för 
egenskapssynsättet (Eng. Traits approach). Istället för att granska personliga 
karaktärsdrag har Cardon m.fl. (2009) definierat entreprenöriell passion som en 
motivationsprocess som innehåller en positiv kraft som stärker entreprenörens identitet. 
Entreprenöriell passion kan alltså förstärka identiteten med att företagaren har 
möjlighet att via entreprenörskapet förstärka sin identitet och således känna att arbetet 
drar denne till sig på ett liknande sätt som arbetsengagemang enligt Schaufelis definition 
gör (Cardon m.fl. 2009: 525).  

Enligt Cardon m.fl. (2009) kan passionen slockna ifall verksamheten ändras på ett sätt 
som inte längre förstärker identiteten. Till exempel en person med stark 
uppfinnaridentitet kan vilja sälja sitt företag då det börjar växa eftersom den fasen av 
företagens tillväxt inte längre stöder grundarens identitet. Både Schaufeli m.fl. (2004) 
och Cardon m.fl. (2009) lyfter personens identitet som en central del av passionen av 
vilket man kan dra slutsatsena att Schaufelis definition på arbetsengagemang och 
Cardon m.fl. definition på entreprenöriell passion egentligen är frågan om samma 
identitetsförstärkande fenomen.  
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Figur 3 Identiteter som är meningsfulla för entreprenörer innefattar Uppfinnaridentitet, 
Grundaridentitet och Utvecklaridentitet. Modifierad av Cardon m.fl. (2009). 

 

 
Passion är inte enbart en drivkraft som resulterar i högre målorientering och dedikerat 
arbete utan att processen fungerar även tvärtom. Ju mera entreprenören arbetar för sitt 
mål, desto mera känner han passion för det han gör. Passion är alltså inte endast en orsak 
bakom mödan och besväret utan även ett resultat av detta. Enligt dem är dock både fri 
vilja och framsteg i entreprenöriella verksamheten krav på att passionen skall uppstå 
som ett resultat av arbetet. Vidare påverkas även entreprenörens känslor av passionen. 
Ju mera konkreta framsteg som sker, desto mera uppstår positiva känslor. Tidigare har 
forskningen ansett att positiva känslor är en av orsakerna till passion men även denna 
mekanism fungerar även åt motsatt håll.  (Hubner m.fl 2017) 
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2.1.5 Den dualistiska passionsmodellen 

Passion kan delas i två huvudtyper av passion, harmonisk passion och obsessiv passion 
som i detta sammanhang kan anses vara synonymt med arbetsnarkomani. Harmonisk 
passion uppstår när individen självmant och utan att blivit tvingad tar sig an en uppgift 
som känns viktigt för den och utförandet av uppgiften skapar positiva känslor. 
Utförandet av den valda uppgiften bidrar till att skapa en motivationell kraft som är till 
nytta när uppgiften skall genomföras.  (Vallerand m.fl. 2007). 

Det är dock viktigt att inse skillnaden mellan harmonisk passion och extern motivation. 
Bra exempel på ren harmonisk passion som säkerligen inte påverkas av andra faktorer 
är till exempel en musikalisk hobby där personen har en passion för att bemästra ett 
instrument. En arbetsnarkoman däremot funktionerar obsessivt och känner starkt att 
denne inte har möjligheter att låta bli att jobba. I motsats till en passionerad person som 
också känner sig energisk och är aktiv på sin fritid, är en arbetsnarkoman endast effektiv 
i arbetsrelaterade ärenden. (Vallerand m.fl. 2007) 

 

I nedanstående figur har jag illustrerat begreppens förhållande till varandra.  

 

Figur 4 Entreprenöriell passion, flow, arbetsengagemang, harmonisk och obsessiv passion. 
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2.6 Förutsättningar för att passion skall kunna uppstå  

Detta kapitel presenterar grundläggande faktorer som behövs för att passion skall kunna 
uppstå samt faktorer som stöder uppkomsten av passion. Jag anser att en inblick i 
psykologin inom området bidrar till att öka förståelsen av vad passion är och vilka 
faktorer som ligger i grunden för dess uppkomst. 

Enligt Kahn (1990) behövs det tre element för att arbetsengagemang skall kunna uppstå. 
Meningsfullhet (meaningfulness), psykologisk säkerhet (psychological safety) och 
tillgänglighet (availability).  Meningsfullhet innebär att känna att de egna satsningarna 
på arbetet bär frukt och är lönsamma med tanke på uppgiften i fråga. I talspråk kunde 
man säga att det är frågan om att lämna sitt handavtryck på uppgiften och inte göra 
onödigt arbete som inte har någon nytta med tanke på resultatet. (Kahn, 1990) 

Kahns syn på passion är brett och utgår ifrån att människan uttrycker sig psykiskt, 
kognitivt, emotionellt och mentalt medan denne utför sin arbetsuppgift. Enligt Kahn är 
alltså arbetet ett sätt för individen att uttrycka sig och arbetet kan således anses uppfylla 
behov på olika psykiska plan. (Kahn, 1990) 

Psykologisk säkerhet betyder att man har möjlighet att förverkliga sig själv utan att 
behöva känna rädsla för eventuella negativa konsekvenser. Detta är i stort sett samma 
som att ha friheten och tilliten att utföra arbetsuppgifterna på det som personligen 
verkar det mest ändamålsenliga.  

En motsats till psykologisk säkerhet kunde enligt mig uppstå till exempel när ens chef 
eller förman har en tendens att mikromanagera även de minsta arbetsuppgifter. I en 
sådan situation vore det säkerligen svårt att känna någon form av psykologisk säkerhet, 
snarare tvärtom. 

 Enligt Kahn påverkas den psykologiska säkerheten av ledarskapssättet, sociala normer 
på arbetsplatsen, personliga relationer mellan kollegor och gruppdynamiken. (Kahn, 
1990). 

 I detta sammanhang där entreprenören i praktiken är sin egen chef och har en stor frihet 
i valet av kollegor och  partners kan man anta att företagarna i regel känner sig psykiskt 
trygga eller åtminstone inte lider av förhållanden som typiskt sett rubbar personens 
psykiska trygghet.  
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Tillgänglighet (eng. availability) innebär känslan att man besitter den kunskap och de 
resurser som behövs för klara av uppgiften. Den påverkas av de personliga resurserna 
som till exempel psykisk energi. (Kahn, 1990). 

 I denna kontext där forskningens målgrupp är entreprenörer som själv grundat sitt 
företag kunde man anta att de anser sig ha den kunskap och de personliga resurserna 
som behövs för att bedriva vinstskapande verksamhet eftersom det kunde anses vara en 
nödvändighet vid grundandet av företaget. Man kunde tänka sig att entreprenören 
kunde kompensera den kunskap han inte själv har med att samla ihop ett team eller 
komplettera sin egen kunskap med att välja en lämplig partner till sitt företag. Däremot 
är det inte självklart att arbetstagarna besitter eller anser sig besitta de förutsättningar 
som är grunden till att passion skall kunna uppstå. 

Teorin har testats i praktiken av bland annat May m.fl. (2004) med ett sampel bestående 
av till största delen kvinnliga chefer inom försäkringsbranschen under ett 
”sommarläger” (engl. Summer camp). Den starkast korrelerande faktorn med 
arbetsengagemang var meningsfullhet men även psykologisk säkerhet och tillgänglighet 
hade en markant korrelation med arbetsengagemang. Resultaten kan anses vara 
tillämpbara även i andra kontexter även om respondenterna till största delen var kvinnor 
(86,7%) chefer inom försäkringsbranschen. (May m.fl. 2004). 

I nedanstående figur illustreras de faktorer som enligt May m.fl. bidrar till att passion 
uppstår.  
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Figur 5 Faktorer som bidrar till att arbetsengagemang uppstår. May m.fl. (2004). 
Modifierad.  

 

 

 

2.2 Resultat av passion 

I detta kapitel går jag igenom vad arbetsengagemang eller passion för arbetet resulterar 
i för de anställda.  

Hakanen m.fl (2008, s.  87-88) lyfter fram tre viktiga resultat som en hög nivå av passion 
resulterar i.  

1. En passionerad person utnyttjar effektivare sina personliga resurser.  

2. Passion går hand i hand med positiva känslor vilket medför att en passionerad 
person är mera benägen att observera omgivningen och märka svaga signaler 
vilket förbättrar problemlösningsförmågan.  
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3. Den positiva spiralen som uppstår av personliga resurser, engagemang och 
initiativtagande stöder och skapar innovativitet.  

På en individuell nivå har passionen en inspirerande och energiserande påverkan som 
även stöder och skapar kreativitet. Passionerade individer känner sig fulla av energi och 
orkar bättre nå uppsatta mål utan att bli utmattade även under en större arbetsbörda. 
(Hakanen, 2008).  
 
Chang argumenterar att passionen stöder kreativiteten genom att öka engagemanget, 
intresset och energin och således fäller barriärerna som står i vägen för kreativiteten. 
Eftersom passionen korrelerar med ökad energi, fokus och kreativitet förbättrar en hög 
nivå av passion individuella prestationer både kvalitativt och kvantitativt. Som en följd 
av ovan nämnda positiva effekter ökar även förmågan att göra beslut. En situation där 
ledarna inte lyckas göra snabba och säkra beslut kan ha en invalidiserande påverkan på 
organisationen genom att göra den långsam och obenägen att reagera på ändringar. 
Passionen får ledarna att ta till åtgärder istället för att bolla av och an med alternativen. 
(Chang, 2001) 

Även Hubner m.fl (2017) har kommit fram till motsvarande slutsats som Hakanen 
(2008). Enligt dem resulterar en hög nivå av passion till att den anställda är mera 
dedikerad att nå målen och arbetar tapprare för att nå dem. Enligt deras resultat har 
passionen även en positiv korrelation till kreativiteten som korrelerar med 
passionsnivån. (Hubner m.fl. 2017). 

Xanthopoulou m.fl. kom fram till liknande resultat som Hakanen. De undersökte hur 
arbetsengagemanget påverkar företagets resultat och kom fram till att en hög nivå av 
arbetsengagemang påverkar arbetsgruppernas prestanda positivt samt förbättrar 
resultatet. (Xanthopoulou m.fl., 2007). 

 

2.3 Mekanismerna bakom spridning av entreprenöriell passion till de 
anställda 

För att förstå hur passion sprids eller kan spridas från entreprenören är det skäl att förstå 
de grundläggande mekanismerna som psykologin har identifierat. Emotionellt 
härmande (Eng. Primitive Emotional mimicry) och social jämförelse  (Social 
Comparison). I följande kapitel beskriver jag dessa teorier noggrannare samt diskuterar 
deras roll i processen.  
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Med emotionellt härmande menas att en persons beteende börjar likna en annan persons 
beteende. Eftersom beteendet skapar känslor och observerandet av beteendet kan skapa 
likadana känslor anses det att känslor kan smitta med emotionellt härmande. Till 
exempel om en person är glad och ler kan det leda till att även en annan person börjar le 
vilket i sin tur leder till att denna person börjar känna sig glad. Tonen i talet, ordvalen 
och kroppsspråket ger både medvetna och omedvetna signaler som påverkar den som 
observerar dem. (Hatfield m.fl.1993).  

Emotionellt härmande har ansetts vara en faktor som påverkar spridningen av 
entreprenöriell passion.  Logiken bakom tanken är att eftersom passion är en känsla och 
vi vet att känslor sprids via emotionellt härmande kan vi utgå ifrån att även passion 
sprids delvis kunde spridas via denna mekanism. (Cardon, 2008). 

Enligt Neumann & Starck (2000) väcker entreprenörens passionerade känslor liknande 
känslor hos personalen eller åtminstone ett liknande beteende som hos entreprenören. 
Det talar dock mera om humör (eng. mood) vilket kan ha nyansskillnader till känslor 
även om det i princip är samma mekanism de diskuterar. Även om det till en början kan 
vara frågan endast om enkelt härmande utvecklas äkta känslor senare, både negativa och 
positiva.  Detta gäller dock endast känslor och inte till exempel identitet som inte smittar 
enligt samma mekanismer av den enkla orsaken att passion är en känsla och identitet 
syftar på sättet som en person ser sig själv. (Neumann & Starck, 2000) 
 
Cardon har kommit till slutsatsen att entreprenöriell passion som helhet inte smittas via 
känslor och emotionellt härmande även om passionen kan ha varit orsaken till att 
positiva känslor har uppstått hos entreprenören. Cardon anser att primitivt emotionellt 
härmande har en påverkan på de anställda. Tanken är att positivt kroppsspråk och 
ansiktsuttryck som de anställda observerar både medvetet och undermedvetet har en 
påverkan på dem. Cardon påpekar dock att denna mekanism inte ensam kan föra över 
entreprenöriell passion. Detta beror på att passion är en långvarig känsla som inte 
markant påverkas av dessa förbigående stunder där emotionellt härmande sker. 
Visserligen kan deras beteende påverkas av dessa men effekten är kortvarig och 
försvinner samtidigt som entreprenören som orsakade dessa går utom synhåll. Vidare 
anser Cardon att även om känslor i princip kan smitta, kan inte identiteten och 
meningsfullheten som entreprenören känner smitta med samma mekanismer. Eftersom 
de är en stor del av entreprenöriell passion är det inte möjligt att passion som helhet 
skulle smitta endast med denna mekanism. Enligt Cardon beror det på entreprenörens 
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öppenhet hur mycket hans känslor påverkar de anställda. Enligt Cardon visar öppna 
entreprenörer mera positiva känslor för de anställda än stängda entreprenörer. (Cardon, 
2008) 
 
Social jämförelse syftar till att människan har ett behov av att jämföra sig socialt och 
positionera sig i förhållande till andra sociala varelser.  
 
I nedanstående bild illustreras den mekanism med vilken entreprenöriell passion enligt 
Cardon sprids från entreprenören till de anställda. (Cardon, 2008) 
 

 
 
 

 
Figur 6 Hur entreprenöriell passion sprids från entreprenören till de anställda. (Cardon, 
2008). 

 
Hubner m.fl anser att entreprenöriell sprids via de känslor och den identiteten som 
entreprenören med sitt agerande visar. Logiken är motsvarande som i Social Jämförelse 
men effekten starkare eftersom de anställdas uppfattning om entreprenörens identitet 
och inte endast känslor startar en rationaliseringsprocess om varför entreprenören beter 
sig som han gör vilket sedan leder till spridning av passion Hubner m.fl. (2017).   
I denna modell är entreprenörens identitet och framförallt visandet och 
kommunicerandet av den en central faktor som påverkar spridningen av passionen till 
de anställda. Hubner m.fl. kom fram till den slutsatsen att då entreprenören visar känslor 
eller sin entreprenöriella identitet har det en påverkan på hur entreprenörens passion 
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sprids till de anställda. Mest effektivt sprids passionen till de anställda ifall 
entreprenören visar både positiva känslor och sin entreprenöriella identitet men i 
motsats till Cardons teori om hur passion sprids är enligt Hubner m.fl. uppvisandet av 
känslor till de anställda inte en förutsättning för att passion skall spridas, även om det 
påverkar. (Hubner m.fl. 2017).  
 
 
I nedanstående bild illustreras den ovannämnda mekanismen genom vilken Hubner 
m.fl. anser att entreprenöriell passion sprids till de anställda.  
 

 

Figur 7 Hur entreprenöriell passion sprids från entreprenören till de anställda. (Hubner 
m.fl. 2019)  

 

2.4 Psykologiskt ägarskap 

Enligt Pierce m.fl. (2001) innebär psykologiskt ägarskap att en person känner att något 
som han inte äger ändå delvis känns som eget och därför ökar i betydelse. Ägarskap 
överlag är naturligt för människan och kan innefatta såväl fysiska som icke-fysiska 
objekt. Psykologiskt ägarskap har vida påverkningar och kan påverka såväl attityd, 
känslor och beteende. För att ta reda på i vilken grad en person känner psykologiskt 
ägarskap kan man ställa frågan ”I vilken grad känns denna organisation som egen”. 
Psykologiskt ägarskap är nära besläktat men skiljer sig ändå från engagemang som 
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frågan ”Borde jag fortsättningsvis vara en del av organisationen” skulle ge svar på. Pierce 
m.fl (2001). 

Även om de anställda inte har grundat företaget kan de även vara delaktiga i 
entreprenöriella aktiviteter vilket bidrar till att de känner sig som en viktig del av 
organisationen eller känner att företaget betyder mera för dem än endast en arbetsplats.  
Detta påverkar markant de anställdas uppfattning om deras roll överhuvudtag i företaget 
och utgör skillnaden mellan att vara ”endast anställd” eller att känna djupare mening 
och samhörighet med företaget och via det dela känslan av entreprenöriell passion med 
entreprenören.  (Hubner m.fl., 2017). 

I detta kapitel har jag definierat de begrepp som används i denna forskning. Jag har även 
gått igenom närliggande begrepp för att klargöra deras koppling, likheter och skillnader 
till arbetsengagemang och entreprenöriell passion.  Vidare har jag redogjort för vilka 
nyttor den upplevda passionen för arbetet har för organisationer, vad 
arbetsengagemang, företagsengagemang och entreprenöriell passion. Kapitlet avslutas 
med olika syner på de mekanismer genom vilka nuvarande forskning anser att 
entreprenöriell passion kunde spridas från entreprenören till de anställda. 
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3 METODOLOGI 

I detta kapitel presenterar jag metodvalet samt argumenterar för varför den valda 
metoden passar bäst för att uppnå syftet på min forskning. Eftersom passion är en känsla 
är det väldigt personligt hur passion upplevs och troligen finns det även skillnader 
mellan entreprenörer och anställda i hur den uppstår och hur den påverkar dessa två 
grupper. Metodvalet, datainsamlingsmetoden och analysmetoden bör alltså väljas så att 
den tar i beaktande dessa grundläggande karaktärsdrag som utgör ramen för min 
forskning.  

 
I mitt arbete ansåg jag det ändamålsenligt att utnyttja en flexibel forskningsdesign. 
Skrivandet av teoridelen, formulerandet av forskningsfrågan, datainsamlingen, analysen 
och tilläggen till teoridelen sker oftast i stadier och därför valde jag att inte ”spika fast” 
någon del av avhandlingen utan låta de olika skeden påverka varandra.  Därför har jag 
strukturerat arbetet så att jag började med grundforskning och skrivandet av 
litteraturöversikten med ett brett fokus för att säkert ha med det mesta som är relevant 
för forskningen. Lika viktigt som att ha med det mest relevanta var även att välja bort 
sådana teorier som antagligen inte stöder besvarandet av forskningsfrågan.  Eftersom 
ämnet var relativt obekant för mig ville jag med en bred grundforskning nå en viss 
allmänbildning för att kunna reflektera över den mera exakta informationen som 
relaterar sig till rubriken och forskningsfrågan. Därefter specificerade jag ännu 
noggrannare forskningsfrågan och gick tillbaka till teoridelen för att ta bort delar som 
jag ansåg att inte bidrog till syftet. Vidare utvidgade jag sådana delar av referensramen 
som efter analysen av datat verkade vara mera relevanta än jag hade insett då jag skrev 
referensramen.   

 

3.1 Forskningsuppgift och angrepssätt 

Syftet med denna undersökning är att öka förståelsen för hur entreprenöriell passion 
sprids eller smittar från entreprenören till anställda och bidra med empiri till ett relativt 
nytt forskningsområde. Undersökningen utfördes med hjälp av en kvalitativ metod och 
datan samlades in med semistrukturerade intervjuer. En kvalitativ metod lämpar sig 
bäst för att uppnå syftet eftersom den ger forskaren friheten att röra sig mellan teori och 
empiri. Saaranen-Kauppinen & Puusniekka citerar Töttö (2004) och beskriver att 
kvalitativa undersökningar grundar sig på 1) det vi redan vet om ämnet i form av tidigare 
undersökningar, 2) empiriskt data och 3) slutsatser som forskaren drar av sina 
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observationer. Med att välja en kvalitativ metod är det möjligt att iaktta fenomenet 
helhetsmässigt och få en djup insyn i ämnet vilket är meningen med denna forskning. 
(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka, 2006) 

Fyra företagare och en av deras anställda intervjuades för att få en tillräcklig insyn på 
fenomenet.  

Utförandeforskning kunde ha varit ett alternativ eftersom det används i fall där det finns 
endast lite eller ingen förkunskap alls om ämnet. Detta är till viss del sant i mitt fall 
eftersom forskingsområdet är relativt nytt och de flesta akademiska artiklarna gällande 
hur passion sprids har uppkommit inom psykologin och saknar empiris undersökning 
av hur fenomenet fungerar i småföretag. Jag valde att använda mig av det beskrivande 
synsättet eftersom det finns psykologisk forskning om passion och närastående begrepp 
samt hur till exempel känslor smittar. Således ansåg jag mig besitta en slags förkunskap 
om ämnet även om en stor del av forskningsresultaten inte rakt är överförbara till denna 
kontext som jag forskar. 

För att uppnå syftet använder jag mig av ett induktivt tillvägagångssätt. Enligt den 
induktiva metoden skapas kunskap genom att forskaren har en uppfattning om det 
fenomen som han iakttar och han ökar sin kunskap genom sina iakttagelser. Detta bildar 
en förförståelse vilket leder till en oändligt pågående spiral. Således är den sanning som 
skapas inte absolut utan ökar och utvecklas i och med att nya forskare ökar sin förståelse 
och gör sina iakttaganden. (Alvesson & Sköldberg, 1994) 
 

 

3.2 Val av vetenskaplig ansats  

I detta kapitel presenterar jag de tre vetenskapliga ansatserna och argumenterar för valet 
av ansatsen. Gemensamt med dessa ansatser är att de strävar efter att behandla 
förhållandet mellan teori och empiri. Ansatserna är deduktion, abduktion och induktion.  
(Alvesson & Sköldberg, 1994) 

Det deduktionella angreppssättet utgår från teorin och det som är känt. Forskaren gör 
en hypotes som han sedan testar med sin forskning. Man kan säga att teori testas mot 
empiri. Eftersom mitt forskningsområde är relativt nytt finns det inte tillräckligt med 
teori tillgängligt vilket inte stöder valet av en deduktiv ansats. Den induktiva ansatsen 
utgår från observationerna och undersökningen av enskilda händelser och ämnar skapa 
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teori eller grundläggande principer på basis av undersökningens observationer. Den 
abduktiva ansatsen kan anses vara en mix av deduktion och induktion där forskaren rör 
sig mellan empiri och teori och kan ha antingen teori eller empiri som utgångspunkt. 
Empiri kombinerar teorin och slutresultatet växer fram under forskningens gång. 
(Alvesson & Sköldberg 1994, s 42).  

Syftet på min forskning är just att skapa förståelse i form av grundläggande principer 
eller som jag kallat dem tidigare, mekanismer, genom vilka passion smittar och sprids 
från entreprenören till anställda samt att vidare öka förståelsen för hur passion upplevs 
av entreprenörer och anställda.  

3.3 Vetenskaplig metod 

Det finns två olika generella metoder inom samhällsvetenskaperna, kvalitativa metoder 
och kvantitativa metoder. Dessa metoder kallas även för vetenskapliga angreppssätt. 
Den kvalitativa metoden härstammar från hermeneutiken medan den kvantitativa har 
sitt ursprung inom positivismen. (Holme & Solvang, 1997) 

3.3.1 Den kvantitativa metoden 

Den kvantitativa eller numeriska metoden kännetecknas av att undersökningen är 
formell, styrd och väl strukturerad. Metoden förutsätter objektivitet samt ett tillräckligt 
stort sampel av populationen för att resultaten skall vara tillförlitliga. Syfter är göra 
tillförlitliga mätningar som sedan sammanställs till siffror och bearbetas vidare till 
statistisk data. Ett krav för att metoden skall kunna användas är att det man undersöker 
är mätbara enheter och att man har tillgång till ett tillräckligt stort sampel av 
populationen för att det slutliga datat skall vara statistiskt starkt. Kvantitativa 
forskningar strävar till att förklara och beskriva resultaten  (Holme och Solvang, 1997, s. 
78). Däremot passar de alltså inte för ändamål där syftet är att uppnå en förståelse får 
hur fenomenet upplevs av de anställda och entreprenörerna. 

3.3.2 Den kvalitativa metoden 

Enligt Holme och Solvang (1997) förutsätter den kvalitativa metoden forskarens närhet 
till det som forskas, subjektet. Detta betyder i praktiken att undersökningen görs verbalt 
och i aktivt samarbete med respondenterna (Holme & Solvang 1997, 78). Kvalitativa 
undersökningar ämnar att ”gå på djupet” av ämnet och ger mycket information trots ett 
litet antal respondenter. Typiskt för den kvalitativa metoden är att den ämnar 
åstadkomma förklaringar till fenomen med unika kombinationer av kvaliteter. Metoden 
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lämpar sig väl för att undersöka hur människor reagerar och agerar i olika sammanhang 
och situationer (Holme & Solvang, 1997) 

Visserligen finns det beprövade metoder att mäta passion som bland annat Utrecht Work 
Engagement Scale (UWES) som är ett standardiserat formulär. Schaufeli m.fl (2006). 

Eftersom passion kan iakttas i kroppsspråk och beteende skulle man kanske kunna 
använda sig av sensorer och artificiell intelligens för att dra slutsatser av det iakttagna 
kroppsspråket. Alternativt kunde man till exempel filma de anställda och 
entreprenörerna i samma utrymme dra slutsatser gällande hur entreprenörens beteende 
påverkat de anställda.  

Kvalitativ undersökning med semistrukturerade intervjuer har den nyttan att 
intervjuobjekten ”säger saken som den är”. Motsvarande information kunde vara svårt 
att få fram i ett numeriskt format (kvantitativ). Med en kvalitativ undersökning undviker 
jag även problem som har att göra med hur passion upplevs och tolkas av 
respondenterna. Processen är viktig att förstå, inte endast resultatet. 

Passion är en känsla vilket medför att den upplevs personligt. Därför utgör 
intervjuobjektens syn på fenomenet grunden för min forskning vilket gör att en kvalitativ 
metod passar bäst för min forskning. Enligt Maxwell (2008) lämpar sig en kvalitativ 
studie för att förstå hur aktörerna som observeras upplever situationerna erfarenheterna 
som de är involverade i. I en kvalitativ undersökning strävar man inte endast till att 
observera vad som sker, utan hur aktörernas förståelse påverkar det som sker och hur de 
själva upplever fenomenet. Aktörerna ses som en del av den sanning som forskaren 
försöker utreda och den sanningen antas påverka hur aktörerna reagerar. (Maxwell, 
2008) 

Den kvalitativa metodens styrkor är även att öka förståelsen för hur processen som leder 
till det som iakttas fungerar. I motsats till kvantitativa metoder som närmast 
koncentrerar sig på resultatet kan kvalitativa metoder bättre beskriva hur resultatet 
uppstod.  (Maxwell, 2008).  
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3.4 Gioia metodiken 

Induktiva undersökningar har den svagheten att de för ofta saknar kvalitativ stränghet 
(Eng. Qualitative Rigor) för att övertyga läsaren om att observationerna är tolkade 
korrekt och slutsatserna är korrekta. Samtidigt har induktiva metoder den otvivelaktiga 
nyttan av att potentiellt kunna kreativt upptäcka nya fenomen. Denna frågeställning är 
central i Gioia metodiken som strävar till att maximera möjligheterna till att finna och 
skapa nytt på ett sätt som läsaren kan anse vara trovärdigt. Alltför ofta resulterar 
induktiva undersökningar i att man egentligen bara utökar den existerande kunskapen 
med att bygga på det man redan vet om ämnet för att teorin styr upptäckandet. Detta 
tillvägagångssätt är visserligen användbart men stöder inte till fullo kreativiteten och 
skapandet av helt ny information eftersom forskarna alltför ofta lägger fokus på att utöka 
de konstruktioner som redan är kända. (Gioia, m.fl. 2013). 

Corley & Gioia menar att istället för att vässa de verktyg vi redan har, skulle det vara 
mera ändamålsenligt att hitta nya verktyg, som Corley och Gioia beskriver som nya 
koncept. Corley & Gioia citerar Einstein: ”Not everything that can be counted counts, and 
not everything that counts can be counted”. Nyckeln till att finna nya koncept är att lägga 
fokus på a) hur människorna upplever fenomenen och b) göra detta på ett sätt som är 
tillfredsställande med tanke på vetenskapen överlag. (Corley & Gioia 2011). 

Metodiken utgår från antagandet att aktörerna är vad författarna kallar för ”kunniga 
agenter (Eng. knowledgeable agents) vilket betyder att de har en uppfattning av varför 
de agerar som de agerar och är själv bäst på att beskriva deras tankar, intentioner och 
förfaringssätt. Forskarens uppgift blir således att rapportera det som agenterna förklarar 
om sitta agerande. (Gioia m.fl., 2013). 

Gioia metodiken kan sägas lyfta fram agenten som oftast även är intervjuobjektet kanske 
även på bekostnad av forskaren. Logiken är hållbar. Eftersom agenten är bäst på att 
förklara sitt agerande bör värde ges åt dennes förklaring om sitt egna agerande. 
Forskaren gör sig själv en tjänst med att inte använda förankrade uttryck eller 
antaganden till exempel vid formulerandet av intervjufrågorna för att inte dessa skall 
påverka eller snedvrida respondenternas svar. (Gioia m.fl., 2013). 

Detta upplevelsebetonade synsättet till induktiv metodologi bestyrker mitt metodval 
eftersom passion och spridning av passion från en människa (entreprenören) till en 
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annan (anställda) inte bör alltför mycket tolkas utan mekanismerna förklaras bäst av 
personerna, eller agenterna, själva. 

 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Lundahl och Skärvad (1999) lyfter fram fyra generella datainsamlingsmetoder. 
Intervjuer, direkta observationer, sekundärdata och internet. Av dessa var intervjuer ett 
enkelt val och den enda möjliga metoden som kunde förklara varför entreprenörer agerar 
som de gör.  Intervjuerna kan delas i två typer av intervjuer. Standardiserade eller 
strukturerande och semistandardiserade eller semistrukturerade intervjuer. 
Standardiserade intervjuer följer som namnet säger samma standard medan 
semistandardiserade lämnar möjligheten för forskaren att ställa tilläggsfrågor. (Lundahl 
& Skärvad, 1999) 

Datainsamlingen började i november 2019 med att söka potentiella entreprenörer som 
hade en anställd som ville ställa upp och utfördes i Januari 2020. 

Datainsamlingen skedde med semistrukturerade intervjuer som styr intervjuernas gång.  
Det semistrukturerade sättet att göra intervjuer stöder mitt val av den induktiva och 
metoden och bidrar till att med hjälp av tilläggsfrågor komma på djupet på hur 
intervjuobjekten själva anser att det undersökta fenomenet ter sig. Därför var det ett 
medvetet val att göra djupgående och högklassiga intervjuer istället för mera ytliga och 
flera i antal.  

Det var även ett medvetet val att utföra intervjuerna på ett lugnt ställe utan yttre 
störningar i en så avslappnad miljö som möjligt för att intervjuobjekten inte skulle 
påverkas av miljön.  

3.6 Beskrivning av samplet 

Lifted Oy erbjuder skolningar och tjänster inom välmående till företagskunder. Det är 
grundat 2014 och omsatte 318.000 € under räkenskapsåret 2018. Företaget drivs av två 
entreprenörer som har grundat företaget tillsammans. I intervjun deltog endast den ena 
entreprenören. Företaget är entreprenörernas första företag. Före grundandet av 
företaget arbetade entreprenören som intervjuades som controller på ett börsbolag.  
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Flou Oy erbjuder konsultering inom stadsplanering och trafikplanering. Det är grundat 
2015 och omsatte 307.000€ under räkenskapsperioden 2018. Företaget är 
entreprenörens första företag. Före grundandet av företaget arbetade entreprenören 
som sakkunnig inom samma bransch. 
 
Ehaven Oy (Spot A Shop) har skapat en digital plattform som hjälper konsumenterna att 
hitta produkter i olika nätbutiker. Det är grundat 2015 och omsatte 1.3M€ 
räkenskapsåret 7/2018. Företaget drivs av två entreprenörer. I intervjun deltog endast 
den ena entreprenören. Företaget är entreprenörernas första företag. Före grundandet 
arbetade entreprenören som försäljningsdirektör inom dagligvaruhandeln. 
 
Navture Apps Oy (Proximi.io) har skapat en digital plattform med vilken man kan 
kombinera olika teknologier inom inomhuspositionering. Det är grundat 2014 och 
omsatte 155.000€ räkenskapsåret 12/2014. Företaget leds av två entreprenörer som har 
grundat företaget. Företaget är den intervjuade entreprenörens första företag.  
 
De anställda jag intervjuat har arbetat 2,5-5år på företaget. 

 
 
 

 

Tabell 1  Intervjuobjekten. 

 

3.7 Val av undersökningsobjekt 

 Undersökningens målgrupp (sampel, n) är 4 företag varav vilka jag intervjuade både 
entreprenören och en anställd dvs. jag utförde sammanlagt 8 intervjuer. Efter att ha 
intervjuat personerna transkriberade jag inspelningarna som resulterade i sammanlagt 
291 minuter intervjuer. Jag gick igenom transkriberingarna för att se om datan 
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konvergerar och till vilken mån svaren avviker från varandra. Eftersom skillnaderna i 
entreprenörernas svar var relativt små och även de anställdas svar var stort sett nära 
varandra och inga motsatta svar upptäcktes ansåg jag att ett femte och sjätte företag 
knappast skulle bidra avsevärt till min data. Företagen var valda så att de är av ungefär 
samma ålder och storleksklass när det gäller antalet anställda. Kriteriet var att företaget 
i fråga skall vara vara minst tre år gammalt och sysselsätta minst tre personer på heltid. 
Kriteriet på företagets ålder beror på antagandet att personer i en start-up kan i början 
vara ytterst passionerade på grund av att affärsverksamhetens realiteter ännu inte 
påverkat dem negativt. Antagligen har nygrundade företag inte heller hunnit stöta på 
hinder eller orsaker varför deras affärsidé eventuellt inte kommer att lyckas. Kriteriet på 
antalet anställda uppstod av behovet att kunna generalisera resultaten till småföretag 
överlag. Jag antog att dynamiken mellan en anställd och en företagare skiljer sig från 
dynamiken mellan till exempel 5 anställda och en entreprenör.  

Datan samlades med hjälp av semistrukturerade som har en koppling till litteraturen och 
avhandlingens teoretiska referensram. Nyttan med semistrukturerade intervjuer är att 
intervjuerna i stort sett har samma struktur vilket underlättar analyserandet och 
intervjuaren har en möjlighet att ställa tilläggsfrågor mellan frågorna och således samla 
mera nyanserade svar. En semistrukturerad intervju som metod har även den fördelen 
att det insamlade datat är tillräckligt brett för att täcka forskningsfrågan men också 
tillräckligt djupgående. När intervjufrågorna blev färdiga utförde jag en testintervju för 
att testa intervjufrågorna och säkerställa mig om att teoridelen som intervjufrågorna 
grundar sig på är tillräckligt bred och framförallt relevant för att det data som insamlas 
är relevant och tillräckligt för att besvara forskningsfrågorna. Jag använde testintervjun 
i datainsamlingen för att dess resultat uppfyllde de krav som jag hade ställt och jag ansåg 
det inte nödvändigt att göra större ändringar till frågorna.  Detta tillvägagångssätt gav 
mig även möjligheten att analysera mig själv som intervjuare med att analysera min roll 
när jag transkriberade testintervjun och således förbättra även den delen av 
intervjuprocessen.  

Det samlade datat är naturligtvis ett litet sampel av populationen eftersom intervjuandet 
av hela populationen skulle vara omöjligt.  

Resultaten kommer att uppstå av en diskussion som sammanknyter entreprenörernas 
syn på sin passion och vad den resulterar i samt vad som påverkar den positivt och 
negativt och jämför detta med de anställdas syn på sin passion och diskuterar 
skillnader och likheter med en koppling till referensramen. 
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3.8 Intervjuguide 

Målsättningen med intervjuerna var att erhålla så mycket användbart data som möjligt. 
I enighet med metodvalet var mitt mål att gå på djupet med intervjuobjekten för att 
verkligen kunna skapa en förståelse av hur de ser på passion och dess påverkan samt 
relation till närliggande begrepp. 
 
För att säkerställa mig om att alla intervjuer går att jämföra med varandra och för att 
innehållet i det data jag samlat i det stora hela skall ha en koppling till den teoretiska 
referensramen använde jag mig av en intervjuguide (Bilaga 1). För att inte påverka 
respondenternas svar åt något håll ställde jag frågorna så öppna som möjligt och 
fortsatte med tilläggsfrågor för att få så rika svar som möjligt. Jag började sessionerna 
med att gå igenom huvudbegreppen för att intervjuobjekten skulle få en uppfattning om 
ämnet och förstå skillnaden mellan begreppen. Jag berättade att min undersökning 
handlar om passion och förklarade att med passion menas en långvarig, positiv känsla 
mot något objekt och de andra begreppen gås igenom för att inte blanda passion med till 
exempel motivation. Det jag inte berättade om passion var att det har även en koppling 
till identitet eftersom jag inte ville att min fråga om identitet skulle påverkas av denna 
information. Jag valde även att inte berätta min forskningsfråga eller syftet med min 
undersökning.  I enlighet med Gioia metoden ville jag hålla diskussionen så öppen som 
möjligt men ifall jag märkte att den hamnat på tydliga sidospår och inte alls mera handlar 
om ämnet styrde jag diskussionen mot passion fortsatte med nästa semistrukturerade 
intervjufråga. Jag ämnade att skapa en diskussion med intervjuobjekten och ansåg att 
en så fri diskussion som möjligt skulle stöda detta mål. Mot slutet av intervjuerna kollade 
jag ännu på intervjuguiden och ställde oftast någon tilläggsfråga om något delområde 
som inte ännu hade behandlats djupgående eller vars svar jag tyckte att verkade ytligt. 
En annan orsak varför jag använde en intervjuguide och ett möjligast öppet 
tillvägagångssätt överlag var att få reda på hur passion och dess följder upplevs men även 
för att öka förståelsen för varför de anser att de gör som de gör. Detta verkade vara en 
bra strategi eftersom jag tydligt märkte att frågan upplevdes som svår att besvara och 
respondenterna funderade noga varför de kommit till denna slutsats. Ofta insåg de också 
att de hade något att tillägga till de föregående frågorna vilket förstärkte min bild över 
att den data jag kommer att erhålla faktiskt var rik och således 
användbar. Intervjuobjekten intervjuades en gång och tilläggsfrågor ställdes efter 
analysen per telefon får att säkerställa att jag förstått rätt det som de menade och för att 



37 
  

klargöra vissa motstridigheter som till exempel avvikande svar på nästan samma fråga 
som ställdes på ett annorlunda sätt- 
 
 

3.9 Analysmetod och strategi för analysering av data 

Eftersom mitt forskningsområde är relativt nytt och det ännu inte finns så mycket teori 
om hur särskilt entreprenöriell passion påverkar de anställda är Grundad teori en ytterst 
användbar analysmetod (Suddaby, 2006).  

Den utgår från datan och har som mål att skapa ny teori från de observationer och 
anteckningar som forskaren gjort. Forskaren söker trender i den samlade datan och 
kategoriserar dem enligt koder, koncept och kategorier.  Kategorierna var inte bestämda 
i förväg utan de formades under processens gång. Under transkriberingsfasen skrev jag 
ner kommentarer gällande trender och koncept bredvid raderna. Detta var till stor nytta 
under processen och hjälpte till att nå en känsla för datat. (Suddaby, 2006).  

Som det framgått av detta arbete har jag utgått ifrån teori och begrepp som är nära 
relaterade till ämnet men även behandlat de få teorier och undersökningar som är 
publicerade om hur entreprenöriell passion sprids till de anställda. Detta har varit ett 
medvetet val som grundar sig på att följa den valda analysmetoden och således dra nytta 
av dess styrkor.  

Det finns två olika inriktningar av grundad teori som dess skapare Strauss och Glaser 
har varit oense om från första början ända sedan första artikeln om grundad teori 
publicerades. Jag har valt att använda det Straussiska synsättet eftersom det är mera 
systematiskt och minskar således på risken att mina egna antaganden skulle ha en för 
stor påverkan på analysen. Det Straussiska synsättet utgår även ifrån att forskaren bör 
ha någon förkunskap om ämnet medan det Glaserska synsättet utgår ifrån att ju mindre 
forskaren vet om ämnet på förhand desto bättre. Jag har även antecknat mina egna 
tolkningar om intervjuerna både under intervjuerna samt under 
transkriberingsprocessen vilket är typiskt för det Straussiska synsättet. Man kan även 
säga att jag har fört en dialog mellan teori och data vilket även det är typiskt för det 
Straussiska synsättet. I praktiken har detta skett med att bland annat analysera 
innehållet av den första intervjun och jämföra dess resultat med min referensram för att 
säkerställa mig om att jag har ställt ett tillräckligt antal tilläggsfrågor samt att innehåller 
av intervjuerna i tillräckligt hög grad tangerar referensramen.  
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 Jag har använt mig av öppen kodning vilket innebär att jag analyserat de transkriberade 
texterna rad för rad. Öppen kodning har den fördelen att den kan bryta gamla 
antaganden och skapa ny teori om ämnet i likhet med Gioia metodiken. I praktiken 
betyder detta att forskaren analyserar datan rad för rad och söker betydelsefulla 
meningar och i vissa fall även händelser. Eftersom datainsamlingen skedde med 
intervjuer och inte observationer har jag inte antecknat självobserverade händelser med 
nog händelser som intervjuobjekten lyfte fram som exempel på vad de menade med sina 
svar. 

Till öppen kodning hör att forskaren sedan frågar sig vad dessa händelser betyder och 
innebär i en bredare kontext. (Corbin & Strauss,1990).  

Detta har jag i praktiken utfört bland annat med att analysera även vad intervjuobjekten 
inte svarat på frågorna och varför de inte lyft fram till exempel entreprenörens påverkan 
även om det enligt mig inte skulle ha varit alls förvånande att de skulle ha gjort det. 
Vidare har jag även uppmärksammat hur länge det tar för respondenterna att svara och 
dragit slutsatser om svaret var självklart eller ifall det hamnade fundera på det. Jag har 
antagit att snabba svar antagligen är mera valida eftersom det finns en risk att när inte 
intervjuobjektet kan svara på frågan hittar han på ett svar istället för inte svara något 
alls.   

Jag har gett alla svar lika tyngdvikt i analysen eftersom ämnet berör intervjuobjekten 
personligt och alla intervjuobjekten är arbetsmässigt i liknande situation. De har bland 
annat arbetat redan en tid på företaget, är inte med i optionsprogram och är inte i 
förmansställning. Detta var även ett krav för valet av intervjuobjekten för att tyngdvikten 
på svaren skulle kunna anses vara lika.  
 
Jag bad intervjuobjekten beskriva konkreta händelser och situationer där de ansåg att 
deras passion var som högst eller lägst. Jag bad dem även berätta var och när dessa 
händelser skedde.  
 
Med denna intervjuteknik får man noggrannare och pålitligare svar eftersom den 
aktiverar det episodiska minnet, även kallat för händelseminnet, vilket bidrar till att 
svaren inte endast behandlar händelserna i stora drag utan även på en detaljnivå 
förklarar vad som hände och hur händelsen kändes. (Tulving, 2002). 
 



39 
  

3.10 Validitet och reliabilitet 

Forskningens tillförlitlighet kan bestämmas med utgående från dess validitet och 
reliabilitet. Inre validitet betyder intervjuobjektens förmåga att svara på min 
forskningsfråga. Den inre validiteten anser jag att är ytterst hög eftersom jag ville 
undersöka hur de anställda och företagarna upplever passion. Således har de den 
information som jag som forskare är intresserad av. (Lundahl & Skärvad, 1999).  

Med konvergering menas att svaren påminner om varandra. Eftersom datan 
konvergerades och svaren påminde om varandra anser jag att den inre validiteten i min 
forskning är hög.  

Den yttre validiteten mäter i vilken mån intervjuobjekten talar sanning eller ljuger 
(Lundhal & Skärvad, 1999). Den är alltså hög då när de talar sanning och låg när de 
ljuger. Med tanke på forskningsfrågan och det faktum att alla respondenter var frivilliga 
att ställa upp har jag inte orsak att anta att de inte skulle ha talat sanning. Eftersom jag 
även träffade nästan alla intervjuobjekt personligen kunde jag av deras kroppsspråk även 
bedöma att deras svar inte avvek från deras kroppsspråk. Jag informerade även 
intervjuobjekten om att deras svar är konfidentiella. Med detta ville jag minimera risken 
för att särskilt de anställda tänker igenom sitt svar för att det skulle finnas risk för att 
deras chef skulle få tag på svaret och bedöma deras motivation därefter.  

Jag anser att reliabiliteten av denna avhandling är hög. Detta betyder att oberoende vem 
som utför intervjuerna och var de utförs varierar inte intervjuernas innehåll avsevärt. 
Passion är som det tidigare kommit fram en långvarig känsla och jag anser att 
intervjuobjekten kan beskriva den på ett sätt som inte varierar även om intervjuerna 
skulle utföras pånytt av en annan forskare.  

I detta kapitel har jag beskrivit forskningsuppgiften samt det sätt som jag hanterar denna 
uppgift i min avhandling. Kapitlet har även klargjort för hur jag samlat in datat, hur 
undersökninsobjekten är valda, samt analysmetoden och dess lämplighet och 
tillförlitlighet till denna studie.  

I nästa kapitel analyserar jag det insamlade datat och presenterar studiens resultat.  
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel kommer jag att gå igenom analysen av det insamlade datat och de 
slutsatser jag dragit och format till resultat. Eftersom intervjuobjekten bestod av två olika 
grupper, entreprenörer och anställda, en av båda per företag, kommer jag att diskutera 
skillnader och likheter av dessa grupper.  

Jag kommer att citera intervjuobjekten för att klargöra mina påståenden. Jag har 
anonymiserat respondenterna och ordnat dem i en blandad ordning och numrerat de 
anställda från 1-4 och entreprenörerna från 1-4.  

Nedanstående bild beskriver de kategorier som uppstod under analysprocessen som 
gjordes med öppen kodning. Kategorierna har uppkommit av koncept som har bildats av 
koder i datat.  

 

 

Figur 8 Koder, koncept och kategorier som den öppna kodningen resulterat i 
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4.1 Entreprenörernas syn på entreprenöriell passion 

Entreprenörernas syn på sin egen passion kan sägas vara i enlighet med det som tidigare 
kommit fram i referensramen, dvs. att entreprenören väljer aktiviteter som stöder sin 
identitet och som känns meningsfulla.  Gemensamt med alla intervjuade entreprenörer 
var att de ansåg att passionen var den främsta orsaken till att de orkat gå över hinder och 
tåla osäkerhet. De ansåg att deras agerande inte helt kan förklaras rationellt utan ansåg 
att passionen var den kraft som hade fått dem att prestera. 

Passionen var dock inte orsaken till att företaget överlag grundats i något av de fyra 
fallen. Detta är intressant eftersom alla fyra entreprenörer berättade att de känner att en 
stor del av deras identitet är att vara entreprenör men när de berättade om hur företaget 
kommit till och grundats nämndes inte entreprenöriell passion eller entreprenöriell 
identitet som en av orsakerna.  

Frihet och självbestämmande var orsaker som bidrog till att företaget grundades och 
även förutsättningar för att entreprenörerna kunde känna sig passionerade. Samma 
faktorer saknades i entreprenörernas föregående arbete. Av detta kunde man dra den 
slutsatsen att frihet och självbestämmande är faktorer som överlag stöder passionen.  

Även om frihet och entreprenörskap ofta går hand i hand kan till exempel krav av 
finansiärer eller myndigheter vara faktorer som minskar på friheten och 
självbestämmande. En förklaring till att entreprenörer i regel är mera passionerade än 
arbetstagare kunde således vara att de utsätts för endast minimal kontroll eller i många 
fall av ingen kontroll alls. En vidare fråga som kunde diskuteras är att i vilken mån skiljer 
sig individens känslighet för straff och belöningar och kunde detta vara en förklaring till 
varför vissa är mera passionerade än andra? Det är trots allt ett faktum att människor 
upplever straff och belöningar på olika sätt. 

Även om de inte ansåg att deras entreprenöriella karriär började med entreprenöriell 
passion kunde man anse att de har valt sådana arbetsuppgifter som känns meningsfulla 
för dem och stöder deras identitet. Detta är i linje med bland annat Cardon m.fl. (2009) 
och bevisas av att alla fyra kände att ”entreprenör” är en del av deras identitet. Detta 
verkar således vara en starkare kraft än möjligheten till ekonomisk framgång eller andra 
rationella nyttor som grundandet av ett företag kan medföra.  
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”Det som är riktigt säkert är att jag inte skulle ha kommit såhär långt 
utan passion”  

Entreprenör 2. 

 

”Faktum är ju att det är totalt irrationellt att vara företagare på min 
bransch. Man måste helt enkelt vara passionerad!”  

Entreprenör 4. 

 
 
4.2 Kopplingen mellan passion och motivation 

För att gå tillbaka till Stroes fråga om sambandet mellan passion, motivation och 
kognition var det svårt att dra några entydiga slutsatser. Det som dock kom fram var att 
passionen ansågs påverka arbetsinsatsen i de båda grupperna så att resultatet blev bättre 
och prestationen så bra som möjligt när den utan passion skulle enligt respondenterna 
optimeras på en nivå som är tillräcklig men inte bättre än det. Om vi speglar detta mot 
definitionen på automatisk motivation som enligt författarna är den högsta nivån av 
självstyrning verkar det som om det är passionen som stöder eller skapar motivation. 
Analysen av datan stöder detta antagandet eftersom intervjuobjekten i båda grupperna 
ansåg att det var just passion som resulterade i det som även kunde kallas för automatisk 
motivation eller hög grad av självstyrning. Det är svårt att säga med säkerhet ifall ökad 
motivation är ett resultat av passion även om svaren tyder på att detta kunde vara fallet.  

 Det som verkar säkrare är att motivation inte skapar passion. Detta antagande bestyrks 
av de anställdas svar på frågan om hur arbetet skulle kännas ifall passionen en dag skulle 
försvinna? Svaren kretsade ofta kring att motivation är det som blir kvar eller att då 
borde man försöka finna motivationsfaktorer för att arbetet igen skulle kännas 
meningsfullt eller intressant. Av detta kunde man dra slutsatsen att passion är en 
starkare kraft än motivation och att den eventuellt kunde bygga på motivation. Ifall 
motivation är det som blir kvar när passion försvinner skulle det betyda att de är skilda 
fenomen och att passion eventuellt kunde bygga på motivation. Denna tankegång kunde 
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man fortsätta med att fråga ifall motivation som en svagare kraft än passion kunde vara 
ett förstadie till passion?  

Nedan citerar jag två anställda som svarar på frågan om hur deras arbete skulle kännas 
ifall de inte alls kände passion för vad de gör. 

”Ja… då borde man säkert försöka hitta motivationsfaktorer och på 
andra sätt försöka motivera sig själv. Kanske då målen och 

uppnående av försäljningsresultaten skulle kunna kompensera?” 
Anställd 1. 

 

”Nu är lönen inte det avgörande och jag vet att jag säkert skulle 
kunna tjäna mera med att arbeta på ett annat företag. Ifall passionen 

skulle försvinna skulle jag nog satsa på att höja min 
levnadsstandard” 

 Anställd 4. 

 

Med tanke på att passion är en långvarig känsla som delvis kan resultera i samma resultat 
som en stark inre eller autonomisk motivation är det inte enkelt att skilja på i hurdan 
proportion dessa har påverkat slutresultatet. Eftersom motivation inte per definition 
behöver vara något långvarigt i motsats till passion har jag dragit den slutsatsen att 
passion inte är en förutsättning för att motivation skall existera. Däremot anser jag det 
möjligt att motivation särskilt ifall den är autonomisk och självstyrande eventuellt kunde 
leda till passion ifall motivationen inte förblir kortvarig. 

Oberoende blev det klart att passion ansågs vara en starkare känsla än motivation bland 
såväl de anställda som entreprenörerna.  

Yttre motivationsfaktorernas påverkan på passion är avgränsade från denna avhandling 
men för att inte dessa aspekter skulle påverka resultaten av min forskning frågade jag de 
anställda ifall de har optioner eller aktier i företaget. Slutsatsen av att lönenivån inte var 
betydligt hög gjorde jag på basen av de anställdas arbetsuppgifter vars lönenivå jag 
kontrollerade för att kunna vara säker på att inte yttre motivationsfaktorer skulle 
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påverka resultatet. Således kunde jag utesluta att den passion de kände för sitt arbete 
inte berodde på yttre motivationsfaktorer.  

Entreprenörerna ansåg inte att motivationen skulle bli kvar ifall passionen skulle 
försvinna. I entreprenörernas fall var motivation och passion mera sammankopplade 
och svårare att skilja på. Detta kom fram av att de hade lätt att tänka sig att de är 
motiverade och passionerade men de kunde inte föreställa sig en situation där de skulle 
vara motiverade men inte passionerade. Däremot kunde de anställda tänka att de skulle 
vara motiverade men inte passionerade. 

 

4.3 Meningsfullhet, tillgänglighet och säkerhet 

Med hänvisning till de tre grundläggande elementen meningsfullhet 
(eng.meaningfulness), psykologisk säkerhet (Psychological security) och befintlighet 
(availability) som tillsammans skapar utgår grunden för engagemang (Kahn, 1990) kom 
det fram i analysen en klar skillnad mellan entreprenörer och anställda. För de anställda 
verkade säkerhet vara en förutsättning för att de skulle kunna känna sig engagerade. 
Detta kom fram genom att osäkerhet var en betydande faktor som bidrog till att deras 
passion var på en låg nivå. Med säkerhet menas bland annat att företaget är i ett 
finansiellt stadigt läge och att deras arbetsplats således är säkrad även i framtiden. 
Osäkerhet om företagets framtid minskade på de anställdas passion och alla negativa 
signaler från entreprenören ansågs bidra till ökad osäkerhet och därmed minskad 
passion.  

Skillnaden mellan entreprenörerna och anställda var att entreprenörerna kunde känna 
sig passionerade även vid tillfällen där motsvarande saknad av säkerhet påverkade de 
anställdas passion på ett negativt sätt. Entreprenöriell passion kan alltså sägas 
kompensera för säkerhet när det gäller entreprenörerna. För entreprenörerna var det 
viktigt att de visste vart de som företagare var påväg och att riktningen var rätt. Ifall de 
antog att de gjorde rätta beslut påverkade inte osäkerheten deras passion.  

När man tänker på följderna av en möjlig konkurs är det trots allt entreprenören som 
säkerligen drabbas mest men ändå påverkade osäkerheten om framtiden de anställda 
men inte entreprenören. 

Det som var gemensamt med de båda grupperna var att tron på framtiden och företagets 
riktning samt allt som signalerar detta var faktorer som ökade passionen hos båda 
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grupperna. Signaler för att det går bra var bland annat situationer då framsteg togs eller 
saker och ting for mot rätt riktning. 

Av detta kan man konstatera att entreprenöriell passion är ett unikt fenomen som inte 
går att förklara med modeller som grundar sig på data som samlats av anställda.  

Nedan citerar jag en företagare som förklarar i hurdana situationer han känner att hans 
passion är låg. 

 

”Företagarens viktigaste egenskap är att ta emot skit. Det hör till 
saken men endast om jag är osäker på ifall det är nån vits med hela 

verksamheten känner jag mig opassionerad”.  

Entreprenör 2. 

 
Nedan citerar jag en anställd som berättar om sin passion och när den är som lägst. 
 

”Jag kan tåla motgångar med det vi gör, men ibland har jag orsak att 
vara orolig över mitt arbete och företagets finansiella situation och 

då är det nog liksom omöjligt för mig att känna passion”  

Anställd 4. 

 
Det blev ännu obekräftat ifall saknaden av meningsfullhet också kunde kompletteras 
med entreprenöriell passion men mitt antagande på basen av intervjuernas helhetsbild 
är att meningsfullhet är ett krav för att entreprenöriell passion skall kunna uppstå, även 
om säkerhet och kunnighet inte nödvändigtvis krävs. Kunnighet är något som kanske en 
stark vision kompenserar för? Med bristen på kunnighet menar jag att entreprenören 
kan kompensera för den kunskap han saknar med att lära sig under processens gång 
samtidigt när han litar på sin vision och till exempel öka företagets kunnande med 
lämpliga rekryteringar. När det gäller anställda är det enklare att mäta deras kunnande 
och kompetens och de har inte heller lika stort spelrum för att kompensera för eventuella 
brister i sin kompetens. 
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Likaså kunde jag inte dra några slutsatser av hur entreprenörernas passion skulle 
påverkas ifall de saknade två av eller till och med tre av dessa element som tillsammans 
skapar engagemang.  

4.4 Arbetsengagemang och passion 

Båda grupperna använde sig av liknande uttryck där det flera gånger förekom särskilt 
tapperhet och dedikation när jag ställde dem frågan hur passion påverkar dem. Både 
entreprenörerna och anställda ansåg också att passion har en påverkan på slutresultatet 
av deras arbetsprestation som de ansåg vara högre än utan passion. Med detta menade 
de att resultatet var bättre än det nödvändigtvis behövde vara och två av entreprenörerna 
påpekade särskilt att de presterar så bra som de bara kan även om de nog vet att aningen 
mindre skulle räcka precis lika bra. Detta har jag tolkat som ett resultat av ökad 
dedikation till arbetsuppgiften. I enlighet med min tidigare slutsats om att 
Arbetsengagemang och entrepreneuröriell passion skiljer sig närmast när det gäller 
identiteten bestyrks detta påstående i min analys. Alla intervjuobjekt i båda grupperna 
nämnde att passionens resultat är att de arbetar tapprare och mera ihålligt med sina 
arbetsuppgifter. Av detta kan man dra slutsatsen ett entreprenöriell passion innefattar 
även arbetsengagemang. 

I nedanstående citat svarar en av entreprenörerna vad passion resulterar i. 

”Passionen för det jag gör får mig helt enkelt att liksom göra allt så 
bra som det bara möjligt att göra. Inte skulle jag göra det om jag inte 

var passionerad.”  

Entreprenör 2. 

Schaufeli & Bakkers tredje element av Arbetsengagemang, Absorption, dvs känslan att 
arbetet suger en mot sig eller att man nästan tappar tidsuppfattningen nämndes endast 
en gång under de åtta intervjuerna. Både dedikation och tapperhet ansågs vara resultat 
av passion i alla fallen. Eftersom det inte fanns skillnad mellan svaren i någondera 
gruppen anser jag att Arbetsengagemang är något som både entreprenörer och de 
anställda upplever på ett liknande sätt.  
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4.5 Identitetens påverkan på passion 

Enligt Cardon m.fl. (2009) söker entreprenörer sig mot sådana uppgifter som känns 
betydelsefulla och förstärker deras identitet. 

Identitetens koppling till passionen skilde sig mellan entreprenörer och anställda på ett 
tydligt sätt. Entreprenörerna var mera passionerade för att överlag bedriva sin 
affärsverksamhet och få sitt företag att växa. Intervjuerna skapade som helhet en bild av 
att arbetet betyder mera för entreprenörerna än det betyder för de anställda även om alla 
fyra anställda ansåg att de yrkesmässigt har lyckats nå en position som är meningsfull 
för dem och stöder deras personliga mål och identiteter. Skillnaden var att de anställda 
talade om att vissa händelser har en koppling till deras identitet medan entreprenörerna 
verkade dagligen kunna göra sådant som stöder deras identitet som entreprenör. För att 
de anställda skulle känna att uppgifter som är kopplade och stöder deras identitet och 
förstärker deras passion krävdes alltid att de konkret lyckas med något som 
identitetsmässigt känns betydelsefullt. Som exempel kan nämnas möjligheten att hjälpa. 

Däremot räckte det inte för de anställda att de arbetade med att t.ex. sälja även om de 
nämnde att de ansåg sig vara till exempel ”Försäljare”, ”Kodare” och ”Stadsplanerare”. 
Detta kunde förklaras med att entreprenören anser att det han gör är mera betydelsefullt 
för honom än vad arbetet som anställd är för den anställda eftersom kopplingen till 
entreprenörens identitet är starkare.  

Vidare kunde man diskutera ifall det var passionen för den aktiviteten som skapade 
identiteten eller var det identiteten som låg i grunden till att det uppstod entreprenöriell 
passion? Kanske de tillsammans utgjorde en slags positiv spiral där passionen skapar 
identitet och identitet skapar passion? Oberoende hur fallet är, är det klart att det finns 
en stark korrelation mellan en identitetsskapande eller identitetsförstärkande aktivitet 
och passion i likhet med vad annat Cardon m.fl. (2009) lyfter fram. 

”Jag har försökt lära mig att inte alltid berätta vad som händer på 
företaget när nån frågar hur det går så visst kan man säga att 

entreprenör är en stor del av mig.”  

Entreprenör 1. 
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4.6 Vad resulterar passion i? 

Det som entreprenörerna och anställda hade gemensamt gällande hur passion påverkade 
dem var framförallt tron på sig själv och sina personliga resurser samt 
arbetsprestationernas kvalitet. Det är naturligt att en entreprenör stöter på hinder och 
flera entreprenörer undertecknar att den viktigaste förmågan för framgång är att kunna 
tåla dessa motgångar. Motgångarna var visserligen faktorer som påverkade passionen 
negativt men ingen av entreprenörerna ansåg att motgångarna skulle ha berott på att de 
saknar kunskap eller förmåga. Sett från en neutral och objektiv synvinkel är det ändå 
självklart att dessa entreprenörer, trots sin framgång hittills, knappast besitter en såda 
mängd kunskap och förmåga att en ökning av dessa inte skulle hjälpa dem på vägen. 
Ändå var det ingen som önskade sig vara skickligare, mera kunnig eller erfaren för att 
klara av de svårare tiderna.  

Passionen verkade också bidra till att företagarna arbetade mera långsiktigt eftersom två 
av dem ansåg att utan passion skulle de gå efter snabba vinster. Långsiktighet kan 
visserligen i detta fall vara helt enkelt synonymt med dedikation. 

Enligt Hakanen  (2008) leder passion till ökad innovativitet och en förmåga att observera 
miljön på ett sätt som hjälper en att finna lösningar på uppstående problem.  Detta kunde 
även vara en del av entreprenöriell passion.   

Nedanstående citat beskriver entreprenörens förhållande till problem.  

”Visst har jag stött på motgångar men det har berott på marknaden 
eller sådant som man liksom inte kan påverka själv”  

Entreprenör 3. 

 
 

4.7 Koppling mellan passion och kontribution 

Typiskt för båda grupperna var att framstegen påverkade passionen markant även om 
det i alla fall inte alls var frågan om stora framsteg. Även om man kunde tro att passionen 
skulle vara som högst då när konkreta mål nås var det varken entreprenörer eller 
anställda som upplevde att dessa situationer var kopplade med känslor av hög passion. 
Det räckte alltså med att framsteg mot målet skedde, inte att uppnå själva målet.  
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För de anställda räckte det att någon i teamet noterade deras kontribution som en orsak 
till framstegen för att passionen stundvis ansåg vara på toppen. Fortsättningsvis ansåg 
båda grupperna att sådana arbetsprestationer som hade en konkret effekt för företagets 
framgång höjde deras passion. Det samma gällde även det motsatta; då 
arbetsuppgifterna ansågs vara sådana att de inte påverkar företagets framgång var 
passionen ofta låg. Som exempel kunde nämnas rutinmässiga uppgifter vars skötande är 
ett måste eller projekt vars innehåll inte ansågs gynna kunden i den mån som kunden 
själv ansåg att projektet kommer att göra.  

Eftersom vi vet att entreprenören drar sig mot uppgifter som känns meningsfulla och 
stöder dennes identitet, kunde man anse att dessa uppgifter var av den motsatta sorten 
och därför var deras påverkan på passionen negativ. En alternativ förklaring kunde vara 
brist på frivillighet och autonomi vilket får stöd av att entreprenörerna ofta använde sig 
av ordval som syftar på att dessa uppgifter måste skötas.  

Gemensamt med grupperna var att tron på att företaget kommer att lyckas var en 
förutsättning för att passion kunde kännas. Den främsta källan för information gällande 
företagets framgång för de anställda var företagaren själv. Hans bristande tro påverkade 
de anställda omedelbart negativt vilket inte kunde kompenseras med rationella 
antaganden och egen uppfattning om att entreprenören eventuellt kunde ha kommit till 
fel slutsats gällande chanserna att lyckas. Av detta kunde man dra den slutsatsen att tron 
på framgång är en gemensam nämnare för båda gruppernas passion och att 
entreprenöriell passion kan spridas med en gemensam uppfattning om framtiden. Även 
entreprenören påverkades av de anställdas tro på företaget i positiv bemärkelse men 
betydligt mindre i negativ bemärkelse. De sade bland annat att stämningen på företaget 
är bra för att alla tror på gemensamma målen men de nämnde inte att de anställdas 
bristande tro på företaget skulle ha påverkat dem.  

Det ovanstående kunde förklaras med Social jämförelse där de anställda anser att 
entreprenören har orsak att känna som han gör och att det således finns skäl även för 
dem att tro på företagets framgång. Under intervjuerna blev det tydligt att ju mera de 
anställda talade om ”teamet”, ”Oss”, och sig själv som en del av företaget i den 
bemärkelsen att företaget var mera än en arbetsplats, desto mera korrelerade deras 
uppfattning om att gemenskap var en källa till deras passion. Även detta är i enlighet 
med Social jämförelse där passion sprids ifall de anställda anser sig ”vara i samma båt” 
som entreprenören.  
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Ett vidare bevis för att detta fungerar i praktiken var att alla anställda berättade att deras 
passion var på hög nivå då när företaget eller teamet lyckats och dessa nämndes oftare 
betydligt oftare än personliga vinster. Det verkade inte vara skillnad på ifall framgången 
berodde på deras personliga prestation eller någon annans prestation eftersom de kände 
att de så att säga spelade i samma lag. Man kunde alltså säg att framstegen påverkar 
gruppens passion via gemenskapen och en tillhörighet till teamet.  

En annan faktor som tangerar ovanstående och som de båda grupperna har gemensamt 
var känslan av att ens prestation har betydelse för företagets framgång.”. Med betydelse 
menas i detta sammanhang att prestationens resultat är något sådant som känns 
betydelsefullt för den som utför prestationen. Att till exempel kunna hjälpa (kunden) 
eller förbättra något som kunde vara bättre var faktorer som varenda anställd och 
entreprenör ansåg att höjde deras känslor av passion. I vissa fall var även detta kopplat 
till deras identiteter som kunde vara till exempel ”hjälpare” eller ”planerare”. Betydelse 
och effekt av arbetsinsats användes nästan synonymt i intervjuerna. 

”Det är viktigt för mig att andra märker att jag spelar en roll och att 
det noteras av mina kolleger”  

Anställd 3. 

 

”Oberoende om vi som företag tar stora eller små framsteg känns de 
ändå lika bra”  

Entreprenör 1. 

 
 

4.8 Emotionellt härmande 

Emotionellt härmande var en teori som inte fick stöd av undersökningens resultat. Jag 
fann inte resultat som skulle stöda antagandet att det ens i liten grad skulle ha en 
påverkan. Jag frågade de anställda bland annat när och i vilka situationer är deras 
passion på högre eller lägre nivå än vanligtvis och även mer specifikt ifall det fast under 
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veckan eller månaden sker något som påverkar deras passion. Tanken bakom dessa 
frågor var att se ifall de anställda nämner entreprenören som en källa till ökad eller 
minskad passion. Ifall emotionellt härmande skulle vara en mekanism via vilken 
entreprenöriell passion sprids, vore det logiskt att de anställda skulle nämna att deras 
passion är på högre nivå till exempel då när hela personalen träffas under veckomötet 
eller då när de råkar vara i kontakt med entreprenören. Eftersom entreprenörens 
närvaro inte på något sätt nämndes som en faktor som påverkar passionen kom jag till 
den slutsatsen att passion inte i detta fall sprids med emotionellt härmande. 

Antagligen är innehållet i det som entreprenören kommunicerar minst lika viktigt om 
inte viktigare än det sättet och tonen som det kommuniceras med. Ifall inte innehållet i 
kommunikationen är trovärdigt och realistiskt kan inte glädje, passion och självsäkerhet 
kompensera för det.  

Detta fynd är delvis i linje med bland annat Cardons (2008) forskning som inte heller 
påstår att Emotionellt härmande ensam är mekanismen bakom hur entreprenöriell 
passion sprids. Däremot har Cardon (2008) antagit att det är en faktor som påverkar 
spridningen av passion från entreprenören till de anställda. I min undersökning kom det 
inte rakt fram att emotionellt härmande skulle ha haft någon som helst påverkan på de 
anställda eller deras passion även om de dagligen var i kontakt med entreprenören.  

Jag skulle ändå vara försiktigt med att helt förkasta emotionella härmandets påverkan 
på spridning av passion. Det är trots allt möjligt att det sker antingen undermedvetet 
eller indirekt. Ifall den skulle ske undermedvetet är det logiskt att inte de anställda lyckas 
nämna den som en specifik faktor som påverkar dem. Det är även möjligt att den 
övergripande positiva tonen i det sättet som de anställda talade om deras arbetsuppgift 
och roll i företaget kan ha påverkats av emotionellt härmande. Det kan även hända att 
entreprenörens karaktärsdrag påverkar hur effektivt emotionellt härmande i praktiken 
fungerar.  

På basen av intervjuernas helhetsbild är min tolkning att entreprenörens negativa 
känslor skulle ha nämnts som en faktor som påverkar passionen negativt ifall de 
anställda skulle ha bevittnat sådana. Detta kan bero på att entreprenören antingen inte 
upplevde negativa känslor när han var i kontakt med de anställda eller att han inte visade 
dem. Överlag är det känt att negativa känslor  och negativt uppförande sprider 
negativitet mera än vad motsvarande positivt agerande gör.  
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De anställda berättade att passion är orsaken till att de trivs med sina arbetsuppgifter 
och att de gärna kommer på jobb på morgonen. Passionen verkar alltså vara orsaken till 
positiva känslor. Ingen av de anställda kunde berätta att en ”bra dag” på jobbet skulle ha 
resulterat i att de kände sig mera passionerade. Inte heller kom det fram att negativa 
känslor överlag skulle ha en påverkan på passionen även om passionen naturligtvis inte 
var konstant lika stark. Dessa iakttagelser bekräftar enligt mig att passion inte smittar 
via humör eller känslor. Detta kan bero på att känslor och humör till sin natur är 
kortvariga och passionen per definition är en långvarig känsla.  

Däremot kunde entreprenörerna nog nämna att bevittnande av de anställdas negativa 
känslor hade en mild negativ påverkan på deras passion.  

Även om entreprenörerna inte ansåg att de anställdas positiva känslor påverkade dem 
kan man inte utesluta att så inte skulle ha hänt. Det faktum att de ansåg att de påverkades 
av anställdas negativa känslor bevisar ändå att bevittnande av andras känslor kan ha en 
påverkan på passionen och att känslor överlag har en tendens att sprida sig på 
arbetsplatsen. 

”Nu märker jag om inte folk trivs och nu påverkar det ju mig” 
Entreprenör 4. 

 

4.9 Psykologiskt ägarskap 

Som tidigare nämnts menas med psykologiskt ägarskap att något som inte är eget ändå 
känns som eget (Pierce, 2001).  Denna aspekt var intressant särskilt när det gällde de 
anställdas intervjuer. För att ta reda på i vilken mån de anställda kände psykologiskt 
ägarskap av företaget frågade jag dem helt enkelt ”Hur mycket av denna organisation 
känns som egen?”. Svaren var relativt entydiga när det gällde tre anställda som alla ansåg 
att företaget på en viss nivå nog känns som något betydligt mera än bara en arbetsplats 
och att det faktum att alla målen är gemensamma bidrar till att även organisationen till 
en del känns som egen. Däremot hade de svårt att noggrannare specificera hur mycket 
av den som känns som egen. Fyra anställda förklarade att de känner att de har en 
emotionell koppling till organisationen som de inte förr upplevt.  

Vidare kunde man diskutera ifall psykologiskt ägarskap medför en emotionell koppling 
eller ifall en emotionell koppling resulterar i psykologiskt ägarskap. Detta kunde de 
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anställda inte tydligt svara på. Det är även möjligt att den ena stöder den andra vilket 
mycket väl kan vara deras förhållande till varandra även om det på basen av analysen 
endast är en spekulation.  

Jag fann inte heller ett sammanband mellan hur länge de anställda arbetat på företaget 
och hur starkt de kände psykologiskt ägarskap. Slutsatsen kunde således vara att 
psykologiskt ägarskap antingen skapar passion eller att passion skapar psykologiskt 
ägarskap. Oberoende, verkar de ha en koppling. 

”Ja inte har jag på länge tänkt att dethär skulle bara vara en 
arbetsplats.  Nu är det ju på nåt sätt mera än det” 

Anställd 1. 

 

”Inte är dethär ju mitt företag på nåt vis liksom sådär påriktigt 
påriktigt men nu känns det ju kärt för det! Lite som systerspojken!”  

Anställd 3. 

 
4.10 Flow 

Flow och dess koppling till passion antingen som en bidragande faktor eller som ett 
resultat fick inte stöd i denna undersökning. Endast en entreprenör nämnde kopplingen 
mellan sin passion och flow. I likhet med min kritik tidigare om att flow egentligen lika 
bra kunde vara absorption som är en av tre delar i arbetsengagemang kom det inte fram 
att flow skulle ha varit ett skilt fenomen. Även om jag specifikt inte ämnade att undersöka 
flow så gör jag här det antagandet att ifall det skulle ha varit en faktor som skulle ha haft 
betydelse, skulle intervjuobjekten ha beskrivit uppkomsten eller resultaten av sin 
passion med sådana termer av vilka man kunde dra paralleller till flowtillståndet. 
Exempel på en sådan term kunde ha varit absorption eller tappande av 
tidsuppfattningen. 
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4.11 Yrkesstolthet 

Enligt Hakanens förslag om att yrkesstolthet kunde vara en fjärde dimension till 
arbetsengagemangets absorption, tapperhet och dedikation frågade jag intervjuobjekten 
om deras yrkesstolthet. Gällande entreprenörerna kände tre av fyra stolthet för att vara 
entreprenörer och den fjärde stolthet för det han åstadkommit som entreprenör. Av detta 
kunde man eventuellt dra den slutsatsen att yrkesstolthet är ett resultat av passion. Det 
var klart att entreprenörerna upplevde betydligt starkare yrkesstolthet än de anställda. 
Detta framgick av att entreprenörerna inte tänkte länge förrän de kunde nämna känslan 
av yrkesstolthet medan de anställda i regel tänkte betydligt längre på ifall de känner 
motsvarande yrkesstolthet. Således kan man anta att yrkesstoltheten korrelerar med 
passion. 

I enlighet med Hakanens antagande att branschen kan påverka yrkesstoltheten är det 
klart att ingen av de anställda arbetade på en bransch eller inom ett yrke som typiskt 
anses korrelera starkt med kallelse. Typiska sådana branscher är till exempel 
vårdbranschen och försvarsmakten.  

 

Yrkesstolthet? Klart som fan att jag har det! 

 Entreprenör 3. 
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5 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

I detta kapitel kommer jag att lyfta fram de mest markanta fynden i min undersökning. 
Eftersom min forskningsfråga var hur passion upplevs av anställda och entreprenörer i 
samma företag kommer jag att jämföra likheter och skillnader nedan. 

 

5.1 Hur upplevs passion? 

Det blev klart att entreprenörerna upplever sin passion starkt och att deras passion är ett 
krav för att de kan driva sitt företag. För dem resulterar passionen i högre prestanda, får 
dem att prestera bättre än nödvändigt och kompenserar för osäkerhet och hinder. Ifall 
passionen skulle försvinna skulle de knappast fortsätta med sitt företag. För 
entreprenörerna räckte det inte att vara motiverade, utan de behövde känna sig 
passionerade.  

De anställda upplevde i regel inte arbetsrelaterad passion, eller arbetsengagemang lika 
starkt som entreprenörerna men nog på ett liknande sätt. För dem var passion något som 
var närmast en starkare form av motivation eller något som motivation bygger på. 
Jämfört med tidigare definitioner på arbetsengagemang eller företagsengagemang 
skiljde sig de anställdas passion mot sitt arbete i detta sammanhang. De anställdas 
passion påminde tydligt om entreprenörernas passion och de anställda talade om sin 
passion på ett liknande sätt som entreprenörerna beskrev sin passion. Båda grupperna 
nämnde även att deras passion är som högst av samma orsaker, t.ex. framsteg och 
identitetsförstärkande verksamhet.  

Gemensamt för båda grupperna var att arbetsengagemangets definition absorption, 
ihållighet och dedikation var ett resultat av passion, även om ihållighet och dedikation 
var dominerande. 

Skillnaden mellan entreprenörer och anställda var att entreprenörerna i regel kände sig 
passionerade för att de fick vara entreprenörer och driva sitt företag och lyckades med 
det. Däremot räckte det inte för de anställda att de utförde sin arbetsuppgift och nådde 
utsatta mål. Detta trots att alla anställda nog ansåg att deras titel var en del av deras 
identitet. Den entreprenöriella passionen är alltså starkare än den passion som de 
anställda känner för sitt arbete.  
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5.2 Hur uppstår passion? 

Gemensamt med de anställdas och entreprenörernas passion för sitt arbete var att 
framsteg ökade deras passion. En annan gemensam faktor som påverkade båda 
gruppernas passion var känslan av att ens prestation har en påverkan på företagets 
framgång och att den egna insatsen har betydelse. Överlag verkade framsteg och positiva 
signaler höja passionen i de båda grupperna mera än vad nående av målsättningar 
gjorde. Detta var intressant eftersom de anställda i detta sammanhang talade om de 
faktorer som påverkar deras passion på ett nästan identiskt sätt som entreprenörerna 
gjorde. Vidare likheter var att passionen ökade i de båda grupperna då när personerna 
ansåg att deras uppgift stöder deras identitet. Entreprenörerna kände dock starkare att 
de var entreprenörer till sin identitet, och de var även mera passionerade än de anställda. 
Entreprenörernas passion uppstod av att de fick förverkliga sig själv som entreprenörer 
och att de märkte framsteg i sin verksamhet och påverkades av att de hade friheten att 
göra så. 

De anställdas passion uppstod inte av att de fick förverkliga sig själv, utan snarare av att 
de hade betydelse för företaget eller teamet och att de kände att deras arbetsuppgift var 
meningsfull. De behövde även psykologisk säkerhet för att kunna känna sig passionerade 
vilket inte var ett krav för entreprenörer.  

Det blev klart att psykologiskt ägarskap spelade en stor roll för upplevelsen av passion 
hos de anställda. Psykologisk säkerhet kan vara något som förekommer endast eller i 
högre grad i mindre företag eftersom den inte kommit fram i forskningar om 
arbetsengagemang.  

Aktivt deltagande i företagets verksamhet, inte alltså bara i form av att sköta sin 
arbetsuppgift, var en betydlig faktor som skapade en känsla av passion för de anställda.  

Resultaten visar även att entreprenörens närvaro inte hade någon påverkan på de 
anställdas passion, i motsats till vad tidigare forskning har föreslagit. 
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5.3 Implikationer 

 

5.3.1 Praktiska implikationer 

Det mest markanta fyndet kan anses vara att anställda i små företag upplever passion på 
ett liknande sätt och i liknande situationer som entreprenören. Passionen är en kraft som 
kan styras och användas till nytta. 

 Som tur kan entreprenören påverka hur hans personliga passion för företaget sprids och 
påverkar de asntällda. Detta kan han bland annat göra med att involvera de anställda på 
ett allmännt plan i företagets styrande och hålla i minne att de anställda har en tendens 
att känna att de är i samma båt. För företagaren gäller det att förstärka denna känsla och 
det psykologiska ägarskapet.  

Efter att ha fördjupat mig i ämnet både teoretiskt och empiriskt förvånar det mig hur 
liten andel diskussionen om passion har i jämförelse med till exempel motivation eller 
ledarskapsstilar. Detta ter sig märkvärdigt eftersom passionens nyttor länge varit 
välkända inom akademin. Istället för att fråga sig ”Hur motivera människor?” tycker jag 
att frågan snarare borde lyda ”Hur passionera människor?”.  

Samma logik fungerar även tvärtom. Istället för att lösa problem som uppstår av 
motivationsbrist borde man enligt mig istället försöka lösa problem som uppstår av 
passionsbrist. Med att uppmärksamma faktorer som bidrar till uppkomsten av passion 
kunde man lyckas med det som uppmärksammandet av endast motivationsfaktorer 
eventuellt inte kunde bidra till.  

Likaså kunde de anställdas upplevda passion fungera som ett mått på hur företaget 
lyckas med sin rekryteringsprocess både ur den synvinkeln hur passionerade personer 
man lyckas anställa men också ur den synvinkeln hur bra de passar till uppgiften som de 
rekryterats till. Måttet är naturligtvis inte perfekt eftersom en person som utför en för 
honom perfekt arbetsuppgift kan känna sig opassionerad av andra orsaker. Däremot en 
person som känner sig ytterst passionerad har antagligen också en för honom mycket väl 
passande arbetsuppgift. Detta kan enligt mig rakt ses som en följd av lyckad rekrytering. 
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5.3.2 Akademiska implikationer 

Denna avhandling har bidragit till att med en empirisk undersökning öka förståelsen för 
passion som fenomen i små entreprenörsdrivna företag. Avhandlingens resultat visar att 
passion upplevs på ett särskilt sätt av de anställda i småföretag och påminner markant 
om entreprenöriell passion. Denna slutsats hjälper vidare forskning att bättre förstå hur 
entreprenöriell passion upplevs av anställda och hur entreprenörens agerande påverkar 
dess spridning. 

 

5.4 Internationell relevans 

De resultaten som presenterats ovan är relevanta även internationellt. Även om sampeln 
består av endast finska företag och deras finska arbetstagare anser jag inte att de skulle 
ha sådana särskilda egenskaper som skulle förhindra att resultaten kunde utnyttjas i en 
internationell kontext. Avhandlingens referensram består även nästan helt av 
internationella forskningar vilket vidare stöder att resultaten kan utnyttjas även 
internationellt. Eventuella skillnader i företagslandskap och ledarskapskultur mellan 
Finland och andra nordiska länder är enligt mig inte markanta men ifall resultaten 
jämförs med resultat från länder där dessa skiljer sig markant bör deras påverkan på 
beaktas. 

 

5.5 Kritik mot eget arbete 

Detta arbete har lyckats besvara forskningsfrågan och uppnått  syftet att empiriskt 
undersöka uppkomsten, resultaten och effekten av passion samt faktorer som bidrar till 
dessa sett både från entreprenörens och de anställdas synvinkel.  

En svaghet med arbetet är ett litet sampel. Även om datan konvergerades kunde ett 
större sampel ha bidragit med ny information som kunde ha haft en påverkan på 
resultatet.  

En annan eventuell svaghet är att jag inte tagit reda på hur passionerade de anställda var 
före de började på företaget i fråga. Detta skulle ha i princip varit möjligt med att använda 
både kvantitativa metoder till att undersöka mängden passion i samplet och sedan 
fortsätta med kvalitativa metoder i enlighet med det jag gjort.  
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Undersökningen tar inte heller ställning till de kriterierna som entreprenören hade när 
han valde att anställa just dessa personer. Det är således möjligt att de har varit ytterst 
passionerade redan före de började arbeta på företaget. Det är även möjligt att de har 
blivit anställda för att de redan var passionerade eller för att deras passion påverkade 
deras beteende under rekryteringsprocessen.  

I praktiken var det också omöjligt att fritt kunna välja eller lotta ut den anställda som 
intervjuades utan det var i praktiken en frivillig som ställde upp. Valet av den anställda 
kan således ha påverkats av entreprenören.  

Denna forskning har inte heller undersökt ifall entreprenörerna har gjort medvetna val 
för att visa eller inte visa sina känslor för de anställda. Således kan vi inte veta i vilken 
grad detta kunde påverka de anställdas syn på hur de anser att entreprenören påverkar 
uppkomsten av deras passion.  

 

 

5.6 Förslag till fortsatt forskning 

Eftersom hela forskningsområdet är ännu i sina startgropar finns det mycket outforskat 
inom ämnet. Hittills har forskningen lyckats förklara relativt noggrant vad passion 
resulterar i och dess resultat på en individuell nivå. Nästa steg skulle kunna vara att 
forska hur passion påverkar gruppdynamiken och samarbetet mellan individer. 
Passionen roll i konflikter på arbetsplatsen samt problemlösning i allmänhet kunde 
också vara en forskningsfråga.  

Sampeln på denna undersökning begränsade sig till företag av en viss ålder och storlek. 
Även om resultaten till en viss mån går att generaliseras kan de avvika markant med ett 
annat sampel. Till exempel en jämförelse av erfarna entreprenörer och nya 
entreprenörer kunde förklara ifall det är möjligt att lära sig att bli passionerad och lära 
sig att förflytta sin passion till de anställda.  

Tidigare ledarskapsforskning har också omgående förklarat hur ledarskap och 
ledarskapsstilar påverkar de anställda och deras prestationer och trivsel i 
organisationen. Det skulle vara intressant att vända på frågeställningen och undersöka 
hur individuell passion och brist på passion påverkar ledarna eller entreprenörerna  och 
i vilken grad de anställdas passion är en källa till ledarnas eller entreprenörernas passion. 
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Forskning om hur entreprenöriell passion sprids till anställda och hur passion i grupp 
fungerar finns men denna specifika aspekt verkar outforskad.  

Psykologiskt ägarskap och dess roll vid uppkomsten av passion är också ett 
forskningsområde som denna avhandling endast ytligt tangerar. Dess påverkan på 
passion kunde till exempel mätas kvantitativt och jämföra hur passionen utvecklas i 
jämförelse med psykologiskt ägarskap under en tidsperiod.  

Utgångsläget och passionens påverkan skulle också vara ett intressant upplägg för 
akademisk forskning. Med att undersöka personer som stött på motgångar, exempelvis 
blivit avskedade före de fick ny anställning, och jämföra dem med kolleger som varit 
längre på samma organisation och inte har stött på likande motgångar i form av 
avskedning kunde man komma fram till korrelationen mellan förflutna negativa 
händelser och uppkomsten av passion.  

Vidare förslag på fortsatt forskning är påverkan av att bedriva verksamheten 
tillsammans med en annan entreprenör och undersöka hur passion beter sig mellan 
dessa entreprenörer och se ifall de tillsammans påverkar de anställda mera än endast en 
entreprenör. 
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BILAGOR 

 

Bilaga 1. Intervjuguide.  

 
Intervjuguide  
 
Ålder? 
Erfarenhet som entreprenör/ Hur länge arbetat på företaget? 
Arbetserfarenhet före grundandet av företaget? 
 

1. Vad kommer du spontant att tänka på när jag nämner passion och 
entreprenörskap? 

2. Anser du dig vara passionerad? 
3. Hur vet du att det är frågan om passion? Hur känns det? 
4. Resultat av passion? Hur påverkas du av passion? 
5. Hur skulle det kännas ifall passionen helt skulle slockna? Vad skulle vara 

annorlunda? 
6. I vilka situationer är din passion som högst? Vilka faktorer anser du att 

påverkar att du känner dig mera passionerad? 
7. I vilka situationer är din passion som lägst? Vilka faktorer anser du att 

påverkar att du känner dig mindre passionerad?  
8. Hurdana identiteter har du överlag? 
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9. Anser du att entreprenör/ den anställdas titel är en av dina identiteter?  
10. Kan du specificera noggrannare din entreprenöriella/ arbets identitet?  
11. Vilka uppgifter är anser du att är intressantast och minst intressanta av 

allt det du gör när du driver ditt företag eller utför din arbetsuppgift? 
12. Om någon skulle göra alla dina nuvarande arbetsuppgifter, vad skulle du 

allra helst ta dig an för nya uppgifter? 
13. Tror du att din passion har haft en påverkan på de anställda? Varför tror 

du det? I hurdana situationer har du märkt detta? 

14. Känner du yrkesstolthet i ditt arbete? 

 

 
 

 


