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 FÖRORD  
 
 

FÖRORD 
 
Vi vill ta tillfället i akt att tacka alla som hjälpt oss att genomföra denna studie. Framförallt 
vill vi rikta ett stort tack till vår respondent som tagit sig tid att svara på våra frågor och 
därmed bidragit med sin värdefulla berättelse till vår studie. Vi vill även tacka vår handledare 
Sven Andersson och våra opponenter som med viktiga synpunkter hjälpt oss utforma 
uppsatsen längs vägen. 
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 SAMMANFATTNING  
 
 
SAMMANFATTNING 
 
Entreprenörskapet är en process som förekommer därför att människor utvecklar möjligheter i 

omgivningen. Då individerna är olika är deras förmåga och villighet att agera på 

möjligheterna också olika. Det finns även flera mänskliga motivationer som påverkar 

entreprenörsprocessen. Studier har visat att det finns ett flertal speciella personlighetsdrag 

som knyter entreprenörer samman. Några av dessa är: upplevt kontrollfokus, självtillit, 

prestationsbehov samt behov av självständighet. Vissa av dessa drag framkallar stress medan 

andra kan verka i motsatt riktning. Stress är dock något som är ofrånkomligt gällande 

entreprenörskapet, och en extrem eller avancerad form av stress kan resultera i utbrändhet. 

Syftet med denna uppsats är att försöka ge en ökad förståelse för resan som entreprenör mot 

utbrändhet. Där vi närmare ska ta reda på vilka utlösande faktorer som bidragit till att 

entreprenören tvingats dra ner på arbetet och hur denne hanterat situationen. För att besvara 

detta syfte genomfördes en kvalitativ fallstudie av en entreprenör. Vi har då genom 

litteraturstudier samt en djupgående intervju samlat in nödvändig data. Vi har även utvärderat 

entreprenören genom att låta denna besvara ett antal frågor i ett personlighetstest. Genom 

insamlade data och utvärderingen av den undersökta entreprenören har vi hittat indikationer 

på att personlighetsdragen som vi hittade hos den undersökta entreprenören stämmer överens 

med dem vi hittade i litteraturen som kan påverka en entreprenörs benägenhet att bli utbränd. 

Det har visat sig att den undersökta entreprenören till stora delar närmat sig utbrändhet på 

grund av en hög arbetsbelastning tillsammans med dennes kontrollbehov. 

 

 

 



 ABSTRACT  
 
 
ABSTRACT 
 
Entrepreneurship is a process where people develop opportunities in the environment. 

Because individuals are different, their ability and willingness to act on the opportunities also 

becomes different.  There are also several human motivations that affect the entrepreneurial 

process.  Studies have shown that several special traits tie entrepreneurs together. Examples of 

such traits are locus of control, self-efficacy, need for achievement and desire for 

independency. Some of these traits provoke stress while others can have the opposite effect. 

Stress is inevitable for entrepreneurs. Unfortunately, extreme stress can result in burnout. The 

objective of this essay was to study the journey of an entrepreneur to approaching a burnout. 

We investigated triggers forcing entrepreneurs to work less and how they handled the 

occurrence of these triggers. For this investigation, information on findings within the area of 

the essay was assembled trough literature studies. A qualitative case study was conducted 

with an entrepreneur through a draught interview including questions concerning the 

entrepreneur’s personality. We found that the personality traits of the entrepreneur matched 

traits identified in the literature as such that can increase the propensity of burnout. In 

particular, the studied entrepreneur had suffered from burnout due to high level of workload 

in combination with a need for detailed control of the business. 
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 INLEDNING  
 
 
1 INLEDNING 
 
Det inledande kapitlet omfattar bakgrund och problemdiskussion som ska introducera läsaren 
i ämnet vi valt att studera. Problemdiskussionen kommer sedan att mynna ut i syftet med 
uppsatsen. I detta kapitel återfinns även definitioner av utbrändhet och entreprenör. 
 
1.1 Bakgrund 
 
Henderson och Robertson (2000) hävdar att 2000-talet troligtvis kommer att innebära en 
ökning av ”portfolio” karriärer vilket karaktäriseras av perioder av lönebetalt arbete, 
självanställning samt arbetslöshet. Detta medför att entreprenöriska färdigheter kommer att bli 
viktigare. Statistik understryker vikten av små och mellan stora företag för den europeiska 
tillväxten och sysselsättningen. Om den nuvarande trenden fortsätter i västvärlden kommer 
troligtvis 2000-talets industriella tjänster vara karaktäriserade av en kunskapsbaserad miljö 
som domineras av information, teknologi och arbete genom nätverk med mindre beroende av 
lokal placering och mer fragmenterat affärsförfaringssätt. Fokus kommer att ligga på flexibla 
företagsstrukturer. Följaktligen kommer behovet för flexibilitet att peka mot en ökad roll för 
entreprenöriska aktiviteter. (Ibid.). 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
En entreprenör hittas oftast på innovationsfronten där de driver en egen organisation. Det är 
här som de är lyckligast eftersom det är här som upplevelserna och kickarna finns. 
Entreprenörer är viktiga för affärslivets utveckling eftersom de är omedgörliga. Medgörliga 
personer anpassar sitt beteende efter världen medan omedgörliga håller fast vid att försöka 
anpassa världen till dem. Utveckling och förändringar är alltså beroende av de omedgörliga, 
det vill säga entreprenörer. Entreprenörer är omedgörliga eftersom att de inte accepterar det 
nuvarande läget och konventionellt tänkande utan introducerar nya idéer, både vad gäller 
produkter, service och hur dessa delas ut. Innovation behöver inte nödvändigtvis vara att göra 
något nytt, det kan också vara ett nytt sätt att göra något gammalt eller ett gammalt sätt att 
göra något nytt. Entreprenören och dennes organisation söker efter möjligheter och agerar 
därefter, de tar risker när det behövs. Dessa risker är oftast noga beräknade och analyserade. 
Ett misslyckande är accepterat som en naturlig konsekvens av entreprenörens kultur och är 
något som de lär av och eventuellt kan vända till vinst. (Cartwright, 2002) 
 
Under de två sista årtiondena har samhällsforskare ägnat större uppmärksamhet åt fenomenet 
att skapa företag och, speciellt, åt entreprenörernas personlighet (Díaz och Rodríguez, 2003). 
Några av de vanligaste personlighetsdragen hos en entreprenör, enligt Delmar (1997), är: 
prestationsbehovet, upplevt kontrollfokus, benägenhet att ta risker, tolerans av oklara 
situationer, överoptimism och behov av självständighet. Díaz och Rodríguez (2003) hävdar att 
det finns flera studier på entreprenörsområdet som argumenterar för att det är 
prestationsbehovet som förklarar riskfyllt beteende av de utmärkande variablerna för 
entreprenörer. Enligt denna teoretiska modell är ledare mer engagerade i uppgifter som de 
anser utmanande och svåra, för när de väl lyckas känner de sig nöjda med sin prestation 
(ibid.). 
 
Mukhtar, Oakey och Kippling (1999) hävdar att behov av självständighet är en viktig 
nyckelfaktor bland entreprenörer eftersom att det driver individerna mot egenföretagande. 
Enligt Delmar (1997) värdesätter entreprenörer individualism och frihet och önskan att leda 
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ett eget företag är därför ett av huvuddragen i entreprenörskapet. Shane, Locke och Collins 
(2003) menar att sannolikheten av framgång i entreprenörsprocessen är låg, och att de 
människor som är villiga att fortsätta trots dessa odds kan bli mer optimistiska eller har en 
högre självtillit än människor som avskräcks av dessa odds. Vidare påpekar Appelbaum och 
Hare (1996) att en individ med hög självtillit har större förmåga att påverka händelser i sitt liv 
än en person med låg självtillit.  
 
Ward (1993) menar att betydelsen av upplevt kontrollfokus härrör från det faktum att 
motivationen hos små företag är en intern nyckelfaktor i hanteringen av förändringar. Ward 
(1993) samt Díaz och Rodríguez (2003) informerar om att det finns forskare som har hittat ett 
positivt samband mellan inre kontroll och entreprenöriskt beteende. Ward (1993) menar att 
entreprenörerna erhåller i genomförda studier höga poäng i inre kontroll vilket skiljer dem 
från resten av populationen. Med andra ord tror entreprenörer att deras personliga prestationer 
och riktningen som deras liv tar mer beror på deras egna handlingar och deras utmärkande 
drag, vilka är beständiga över tiden, än på yttre faktorer som tur eller andra människors hjälp. 
(Ibid.). 
 
Rees (1995) hävdar att upplevelsen av stress är ett resultat av interaktion mellan diverse 
stresskällor och det individuella. Stressen dämpas, eller kanske till och med ökar, av 
personlighetsdrag som upplevt kontrollfokus och typ A beteende. Personer med typ A 
beteende är, till exempel tävlingsinriktade, ambitiösa och överdrivet tidsmedvetna. Dessa 
personer, med typ A personlighetsdrag, är också mer benägna att utveckla hjärtsjukdomar och 
andra stressrelaterade tillstånd. (Ibid.). Rees (1995) skriver att det finns orsaker att tro att 
individer som tycker att de har kontroll över situationen är bättre skyddade mot effekterna av 
stress än individer som tycker att de har lite eller ingen kontroll alls. Cartwright (2002) 
hävdar, liksom Rees (1995), att entreprenörer är kända för att vara typ A personligheter, det 
vill säga att de snabbt brinner ut vilket innebär att de blir utbrända. 
 
Rees (1995) klargör att undersökningar som gjorts de senaste 20 åren, eller längre, visar på att 
upplevelsen av stress på arbetsplatsen har oönskade effekter både för hälsan och säkerheten 
hos individerna och för organisationens välbefinnande. Maslach (1985) anser att 
utbränningssyndromet framförallt tycks komma som en reaktion på långvarig daglig stress. 
Cordes och Dougherty (1993) hävdar också de att utbrändhet är en typ av stress men trots den 
växande samstämmigheten angående begreppet utbrändhet så finns det ingen klar skillnad 
mellan utbrändhet och stress. Vidare skriver de att utbrändhet är en utmärkande aspekt av 
stress i det att den har blivit definierad och studerad huvudsakligen som ett reaktionsförlopp 
av arbetsrelaterad stress. Cordes och Dougherty (1993) förklarar att det finns empiriska bevis 
som tyder på att utbrändhet har viktiga dysfunktionella följder som exempelvis reducerad 
produktivitet. 
 
Hallsten, Bellaagh och Gustavsson (2002) påstår att överlag tycks skillnaderna i utbränning 
mellan yrken och yrkesområden vara begränsad och effekterna på olika utbrännings-
indikatorer tycks vara mer beroende av individernas särskilda arbetsförhållanden. Delmar 
(1997) skriver att entreprenörer och småföretagare i allt högre grad uppfattas som viktiga för 
dynamiken i en ekonomi. Författaren menar att det gör dem till ett intressant och angeläget 
studieobjekt. 
 
Vi har fått uppfattningen att entreprenörer brinner för sitt arbete och oftast lägger ner många 
timmar mer på detta än vad en vanlig anställd gör. När en vanlig anställd på ett företag 
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konstateras som utbränd och därmed oftast blir sjukskriven, ersätts denne för det mesta genom 
att en vikarie anställs. Entreprenören däremot kan inte lika lätt sjukskriva sig. Denne måste ha 
en kompetent person som kan ta över och leda företaget medan entreprenören vilar upp sig. 
Entreprenören måste också kunna lita på denna. Även om entreprenören hittar en person som 
både är kompetent och som denne litar på kanske den inre stressen som uppstår på grund av 
att entreprenören släpper kontrollen över företaget, blir jobbigare än den yttre stressen som 
orsakas av själva arbetet. Hur hanterar en entreprenör denna situation? Kanske entreprenören 
går tillbaka till arbetet på grund av att den inre stressen blir för stor. Inser entreprenören 
allvaret i sin situation, som på väg att bli utbränd, och åtminstone trappar ner på arbetet om 
denne inte kan eller vill lämna över kontrollen till en annan person. Hur påverkar sedan 
personlighetsdragen: upplevt kontrollfokus, självtillit, behovet att prestera samt behovet av 
självständighet entreprenörens benägenhet att bli utbränd. Bidrar eller motverkar de 
utbrändhet? 
 
1.3 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att försöka ge en ökad förståelse för resan som entreprenör mot 
utbrändhet. Vi ska här närmare undersöka vilka utlösande faktorer som bidragit till att 
entreprenören tvingats dra ner på arbetet samt hur denna har hanterat/hanterar situationen.  
 
1.4 Definitioner 
 
1.4.1 Entreprenör 
 
Enligt Delmar (1997) finns det inte någon allmän teori om entreprenörskap eller definition av 
begreppet. Författaren menar att forskningen på detta område är starkt heterogen vilket 
innebär att varje samhällsvetenskaplig disciplin (till exempel nationalekonomi, historia, 
psykologi, sociologi, geografi) mer eller mindre är berörd, och var och en av dem använder en 
definition som passar deras perspektiv bäst. Vidare skriver Delmar (1997) att entreprenörer, 
till skillnad från den vanliga småföretagaren, har som mål att expandera vilket betyder att 
entreprenören någon gång i livet kan vara småföretagare. En entreprenör är även engagerad 
och beroende av företagets ekonomiska utfall (ibid.). Zimmerman menar att en del kanske 
skulle säga att en entreprenör är en företagare, andra att det är en obotlig optimist med 
visioner som för andra verkar omöjliga att förverkliga. Själv skulle Zimmerman definiera en 
entreprenör som en eldsjäl som brinner för att förverkliga något som kommer omgivningen 
till nytta i en eller annan form. Delmar (1997) anser att definitionen på entreprenörskap beror 
på om forskaren i första hand ser entreprenörskapet som en ekonomisk funktion eller som ett 
resultat av en eller flera individers handlingar. Vidare menar författaren att definitionen även 
påverkas av om det är skapande av nya företag eller det fortsatta entreprenörskapet som står i 
centrum. Delmar (1997) ser entreprenörskap först och främst som ett resultat av individens 
handlingar och definierar entreprenörskap enligt följande: 
 

”Entreprenörskap innebär här att man aktivt startar, stöder och leder en 
förändringsprocess som utmynnar i ett livsdugligt företag. Initiativtagaren ska 
dessutom gynnas ekonomiskt”. (Delmar, 1997, s 10) 

 
Delmar (1997) sätter upp följande kriterier för entreprenörskap: 

• Det skall finnas ett företag som ärvts, köpts eller nystartats. 
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• Expansion skall vara ett av målen, mätt i till exempel omsättning, antal anställda, 
exportvolym. 

• Innovationer av något slag skall känneteckna verksamheten (patent, egna produkter, 
produktutveckling, marknadskoncept). 

 
Vi har valt att definiera entreprenörskap enligt Delmar (1997) eftersom att det fortsatta 
entreprenörskapet kommer att stå i centrum då den aktuella respondenten inte själv har startat 
företaget denne driver. Respondenten kategoriseras därmed som en entreprenör. 
 
1.4.2 Utbrändhet 
 
Ohlsson (1998) skriver att det inte finns någon klar definition av utbrändhet, utan många olika 
och ett 30-tal har lanserats. Maslach som är en av de främsta företrädarna i forskning om 
utbrändhet (Hallsten, 1989), definierar utbrändhet enligt följande:  
  

”Utbränning är ett syndrom med emotionell utmattning, depersonalisation och nedsatt 
personlig prestation som kan förekomma hos individer som ”arbetar med människor” 
på något sätt. Det är en reaktion på den kroniska emotionella påfrestningen i att ha 
mycket att göra med andra människor, särskilt om de har bekymmer och problem. Man 
kan säga att det är ett slags arbetsstress. Det har delvis samma skadeverkningar som 
andra stressreaktioner, men det unika med utbränning är att stressens upphov ligger i 
den sociala interaktionen mellan hjälparen och den hjälpta”. (Maslach, 1985, s 12) 

 
Ohlsson (1998) tar bland annat upp definitionen av Edelwich och Brodsky, vilken är en av de 
mest etablerade definitionerna under 1970- och 80-talen. Den lyder som följande: 
 

”Den gradvisa förlusten av idealism, energi och mening hos personal som arbetar i 
klientyrken, som en följd av deras arbetsförhållanden”. (Ohlsson, 1998, s 19) 

 
Med utgångspunkt i ovanstående definitioner väljer vi att definiera utbrändhet som en följd av 
stressen i arbetet, arbetsbelastningen samt interaktionen mellan människor. 
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2 METOD 
 
Kapitlet redogör för tillvägagångssättet och metoden som ligger till grund för uppsatsen. 
Avsnittet behandlar forskningsansats, undersökningsansats, datainsamlingsmetod, val av 
studieobjekt, metodproblem samt analysmetod. 
 
2.1 Forskningsansats 
 
En metod är ett redskap, ett sätt att lösa problem och komma fram till ny kunskap (Holme och 
Solvang, 1997). Inom ämnet företagsekonomi urskiljer Arbnor och Bjerke (1994) i grova drag 
tre olika metodsynsätt, dessa är det analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. 
Arbnor och Bjerke (1994) menar att synsätten gör skilda antaganden om det som 
företagsekonomer studerar och angriper därför på olika sätt det som ska förstås, förklaras och 
förbättras. Metodsynsätten gör antaganden om verkligheten och vilken metod som ska 
användas beror på problemet och grundläggande föreställningar (ibid.). Meningen med denna 
uppsats var att skapa en förståelse för entreprenörens arbetssituation, vårt problem var här att 
komma tillräckligt nära entreprenören för att få en djupgående berättelse från denna. Enligt 
Arbnor och Bjerke (1994) strävar det analytiska synsättet efter att förklara en objektiv 
verklighet så långt det är möjligt och förklaringar av denna verklighet sker i form av 
kausalsamband. Verkligheten är uppbyggd av summativa delar (ibid.). Detta synsätt passar 
inte in på vår studie eftersom vi studerar en subjektiv verklighet. Systemsynsättet antar att 
verkligheten är uppbyggd av komponenter som i många fall är ömsesidigt beroende av 
varandra och därför inte kan summeras. Komponenterna ger synergieffekter vilket innebär att 
de också ger information när de är uppbyggda och helheten säger mer än delarna var för sig. 
(Arbnor och Bjerke, 1994). Systemsynsättet är inte heller aktuellt för vår studie eftersom vi 
vill studera en helhet, inte flera delar som sedan ska läggas ihop för att kunna se helheten. 
Enligt aktörssynsättet studeras fenomen som utgörs av begrepp, det vill säga aktörers begrepp 
om det upplevda (Arbnor och Bjerke, 1994). Holme och Solvang (1997) skriver att 
systemprincipen förklarar delarna utifrån helhetens egenskaper, medan aktörsprincipen 
förklarar helheten utifrån delarnas egenskaper. Fokus ligger här på enskilda aktörer och 
nyckelbegreppet för detta perspektiv är mångtydlighet och process (ibid.). Vi kommer att utgå 
ifrån aktörssynsättet i denna uppsats eftersom vi vill skapa en närkontakt med respondenten 
för att kunna erhålla en djupgående förståelse för dennes arbetssituation. 
 
Det finns två olika sätt att dra slutsatser enligt Thurén (1991), induktion som bygger på empiri 
och deduktion som bygger på logik. Induktion innebär att undersökaren drar allmänna, 
generella slutsatser utifrån empiriska fakta, medan deduktion innebär att denne drar en logisk 
slutsats som betraktas som giltig om den är logiskt sammanhängande. Kombineras dessa två 
synsätt erhålls den hypotetiskt deduktiva metoden, i denna använder undersökaren sig av både 
empiri och logik när denne drar slutsatser. (Ibid.). Vår studie är deduktivt utförd i och med att 
vi gjorde grundliga litteraturstudier beträffande entreprenörs- och utbrändhetsteorierna innan 
empirisk data samlades in. Studien är induktiv i de avseende att vi utförde empiriska 
undersökningar eftersom det inte fanns någon befintlig teori som närmare förklarar hur 
entreprenörer hanterar att vara utbränd eller att vara på väg mot utbrändhet. Holme och 
Solvang (1997) skriver att den induktiva metoden är att gå längs upptäcktens väg, eftersom vi 
i denna uppsats ville ta reda på hur entreprenörer upplever deras arbetssituation ansåg vi att 
denna var ett lämpligt angreppssätt. 
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I samband med att en undersökning ska genomföras måste en forskningsmetod utses (Holme 
och Solvang, 1997). Det avgörande för metodvalet är om vi eftersträvar ett totalperspektiv 
eller en fullständig förståelse, om vi vill ställa hypoteser och nyansera tolkningar, bygga upp 
teorier och referensramar och om vi vill förstå olika sociala processer enligt Holme och 
Solvang (1997). Både det kvalitativa och det kvantitativa angreppssättet är inriktade på att ge 
en bättre förståelse av det samhälle vi lever i och hur enskilda människor, grupper och 
institutioner handlar och påverkar varandra. Den grundläggande skillnaden mellan de två 
angreppsätten kommer till uttryck i att vi med kvantitativa metoder omvandlar informationen 
till siffror och mängder, vilket inte är aktuellt i vårt fall eftersom att vi vill genomföra en 
djupgående studie samt att vi endast undersöker ett objekt. Utifrån detta genomförs sedan 
statistiska analyser (Holme och Solvang, 1997). För att kunna genomföra statistiska analyser 
krävs empiriskt data från fler personer, vilket tyder på att en grundare och bredare studie bör 
genomföras. Inom kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av 
information som står i förgrunden, till exempel tolkning av referensramar, motiv, sociala 
processer och sociala sammanhang. Dessa kan eller bör inte omvandlas till siffror (Holme och 
Solvang, 1997). Enligt Holme och Solvang (1997) öppnar den närkontakt som kvalitativa data 
och metoder ger för en bättre uppfattning av den enskildes livssituation, det vill säga 
aktörsperspektivet, vilken vi valt som synsätt. Med kvalitativa metoder ville vi fånga 
individualiteten hos den enskilda entreprenören och dennes speciella livssituation. Vår 
undersökning baserades på kvalitativ data eftersom vi avsåg att genomföra en djupgående 
studie med ett undersökningsobjekt. Vi strävade efter att skapa en helhetsbild och att öka 
förståelsen för problemet som vi undersöker. 
 
2.2 Undersökningsansats 
 
När en forskare ska genomföra en studie finns det enligt Denscombe (2000) fem olika 
undersökningsansatser, dessa är surveyundersökningar, fallstudier, experiment, aktions-
forskning och etnografi. Enligt Denscombe (2000) är det vanligt att vid småskaliga 
undersökningar använda sig av fallstudier. En fallstudie inriktar sig endast mot en 
undersökningsenhet för att noggrant studera saker i detalj, något en surveyundersökning inte 
klarar av, för att upptäcka saker som vid ytligare undersökningar inte blivit synliga. (Ibid.). 
Då vi endast har undersökt ett objekt, samt det faktum att vi på djupet ville undersöka detta 
objekt, ansåg vi att en fallstudie var lämpligast. Denscombe (2000) påpekar att vid 
användning av fallstudier får forskare reda på varför vissa resultat uppstår och inte bara själva 
resultatet. Vidare menar Denscombe (2000) att den väsentligaste fördelen med fallstudier är 
att den ger forskaren en möjlighet att ägna sig åt subtiliteter och vanskligheter i komplicerade 
sociala situationer. En annan fördel är att fallstudien gör det möjligt att använda sig av en rad 
olika metoder för att kunna undersöka den komplexa verkligheten (ibid.). En nackdel med 
fallstudien är att trovärdigheten i de generaliseringar som görs kan ifrågasättas, det är därför 
viktigt att forskaren är noggrann med att förhindra misstänksamhet (Denscombe, 2000). Yin 
(2003) hävdar att en fördel med experiment och surveyundersökningar är att de ger bättre 
grund för att göra vetenskapliga generaliseringar. En annan nackdel med fallstudier är enligt 
Yin (2003) bristen på noggrannhet. Många gånger har studiens skribent varit slarvig, inte följt 
systematiska procedurer eller tillåtit tvetydiga bevis eller partiskt påverkat inriktningen på 
slutsatser och resultat. Sådana nackdelar återfinns troligtvis i mindre omfattning eller inte alls 
vid experiment och surveyundersökningar. (Ibid.). Vi ansåg dock att fallstudien var den bästa 
undersökningsansatsen för oss att använda då vårt syfte med uppsatsen innebar att på djupet 
få en ökad förståelse för entreprenörens arbetssituation, vilket inte på samma sätt kan uppnås 
med experiment och surveyundersökningar. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns två olika sätt att dela in data, dessa är primär- och sekundärdata. Primär data är 
sådant om forskaren samlar in själv, exempelvis genom intervjuer och enkäter. Sekundärdata 
är material som är insamlat av andra, till exempel böcker och artiklar. (Lundalh och Skärvad, 
1999) 
 
2.3.1 Litteraturstudier 
 
För att få en inblick i ämnesområdet och skapa oss en uppfattning om det aktuella ämnet, 
började vi vår litteraturstudie på Luleå Universitetsbiblioteks hemsida. Där vi sökte i 
sökkatalogen Lucia, men även sökningar i den nationella katalogen Libris gjordes. Emerald, 
Affärsdata, Ebsco och EconLit är databaser som användes i sökningen efter vetenskapliga 
artiklar. Även sökmotorn Google användes. Sökorden vi använde oss av var följande: utbränd, 
entreprenör, arbete, burnout, personality, entrepreneurs, characteristic, feature, stress, work, 
situation, locus of control, need for achievement, desire for independency och self-efficacy. 
Vi kombinerade även dessa för att begränsa urvalet och för att hitta artiklar som närmare 
berör det utvalda ämnet. Via referenslistor i den funna litteraturen spårade vi ytterligare 
informationskällor. 
 
2.3.2 Intervju 
 
För insamlandet av uppsatsens empiriska material valde vi att använda oss av en personlig 
intervju, som enligt Yin (2003), är en lämplig metod vid fallstudier och således även vid 
kvalitativa studier. Denscombe (2000) skriver att det finns tre typer av forskningsintervjuer, 
strukturerade, semistrukturerade och ostrukturerade intervjuer. Vid tillämpning av 
semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en mall med frågor och ämnen som ska 
behandlas, men intervjuaren är flexibel när det gäller ämnenas ordningsföljd. Svaren är öppna 
och tyngdpunkten ligger på att den intervjuade får utveckla sina synpunkter. (Ibid.). Då dessa 
fördelar sannolikt även leder till att utförlig information om ämnet erhålls samtidigt som 
närhet till aktören kan skapas var en personlig och semistrukturerad intervju ett självklart val 
för oss. Enligt Denscombe (2000) inbjuder semistrukturerade intervjuer till djupgående 
undersökningar, i synnerhet sådana undersökningar som utforskar personliga erfarenheter och 
känslor. Bell (2000) skriver att i en intervju kan följdfrågor ställas och svaren kan utvecklas 
och fördjupas. Vi använde oss av en semistrukturerad intervju eftersom detta upplägg 
stämmer bra överens med syftet med denna uppsats, vilket är att ge en ökad förståelse för 
entreprenörens resa mot utbrändhet, då den intervjuade får beskriva sin bild av verkligheten. 
När vi använde oss av frågor som ger öppna svar gav det oss även möjlighet att ställa 
följdfrågor. 
 
Utifrån våra kunskaper som vi inhämtat ifrån litteraturen samt med hjälp av artiklar, har vi 
även ställt upp ett antal frågor som respondenten fick svara på angående självtillit 
(Westerberg, 2001), behov av självständighet (Kuratko, Hornsby och Naffziger, 1997), 
prestationsbehov (Lee och Tsang, 2001), kontrollfokus (www.dushkin.com/ 
connectext/psy/ch11/survey11.mhtml) samt Maslach Burnout Inventory index, MBI 
(www.psicopolis.com/burnout/copenha.htm). Detta för att lättare kunna veta i vilken grad 
respondenten besitter dessa drag. Svaren i MBI består av en skala, denna är: alltid (100 
poäng), ofta (75 poäng), ibland (50 poäng), sällan (25 poäng) och aldrig/nästan aldrig (0 
poäng). Utifrån svaren räknade vi sedan ut ett medel, och vår respondent fick ett poängtal på 
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38,5. De övriga frågorna, angående självtillit, självständighet, kontrollfokus samt 
prestationsbehov, tolkade vi utifrån teorin. 
 
Intervjun varade i cirka 2,5 timmar och ägde rum i respondentens bostad. Efter 
överenskommelse med aktören spelades intervjun in på en bärbar dator, vilket säkerställde att 
ingen viktig information gick förlorad. Anteckningar fördes även för hand för att vara säkra 
på att vi fick med så mycket som möjligt av svaren ifall inspelningen på datorn distraherats på 
något sätt, till exempel eventuella störande ljud i omgivningen. Vi började intervjun med att 
respondenten fick fylla i ett antal frågor (se bilaga 2) angående utbrändhet självtillit, 
kontrollfokus, prestationsbehovet samt behov av självständighet för att vi sedan utifrån dessa 
skulle kunna ta reda på hur vår respondent låg till angående dessa. Därefter fick respondenten 
fritt berätta om sin resa från övertagandet av företaget till nutid. Vi hade även förberett 
stödfrågor i fall att det var nödvändigt för att styra in respondenten mot syftet av uppsatsen. 
Intervjuunderlaget tillhandahölls inte aktören i förväg eftersom att vi ville ha spontana svar. 
Frågan var av sådan karaktär att aktören kunde svara på den utan att behöva ha insamlat 
någon information i förväg. Det insamlade materialet bearbetades dagen efter den genomförda 
intervjun genom att denna renskrevs i stort sett ordagrant. Materialet skickades sedan till 
respondenten för att få bekräftat att inga missförstånd uppstått. Eftersom vi fortsatte med vår 
studie upptäckte vi att vi inte hade ställt frågor angående kontrollfokus till respondenten vid 
intervjutillfället. Vi skickade då dem i efterhand via e-post till respondenten. Svaren på dessa 
frågor erhöll vi dagen efter, också det via e-post. 
 
2.4 Val av studieobjekt 
 
Arbnor och Bjerke (1994) skriver att när det gäller urval av enskilda aktörer inom ett företag 
användes vanligtvis rekommendationsurval, förståelseurval och/eller problemorienterat urval. 
Rekommendationsurval innebär att några aktörer rekommenderar andra intressanta aktörer. 
Med förståelseurval menas att undersökarna väljer aktörer som visar sig vara betydande på 
något sätt. Det problemorienterade urvalet innebär att undersökarna väljer någon som i någon 
mening har beröring med något undersökt problem. (Ibid.). Vi använde oss av 
problemorienterat urval när vi valde vårt undersökningsobjekt, eftersom att det var viktigt att 
hitta en person som passade in på vårt syfte, det vill säga att respondenten skulle vara en 
entreprenör och vara på väg mot utbrändhet. Eftersom att respondenten valde att vara anonym 
kommer vi inte att nämna några namn, varken på respondenten, övriga personer som kan 
förekomma i empirin, företaget eller orten där företaget är beläget. 
 
2.5 Metodproblem 
 
Enligt Bell (2000) måste författarna vid insamling av information kritiskt granska den för att 
avgöra hur tillförlitlig informationen är oavsett vilken metod de använt. Reliabilitet, eller 
tillförlitlighet, är ett mått på i vilken utsträckning ett instrument eller ett tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter (ibid.). Bell (2000) 
skriver att validitet eller giltighet, är ett betydligt mer komplicerat begrepp. Författaren menar 
att det är ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det undersökarna vill att den ska 
mäta eller beskriva. Om en fråga inte är reliabel, saknar den också validitet. En fråga kan ge 
samma eller nästan samma svar vid olika tillfällen men ändå inte mäta vad den är avsedd att 
mäta (ibid.). De grundläggande föreställningarna för aktörssynsättet innebär att reliabilitet inte 
är av vikt då den inte går att granska, eftersom ett socialt liv antas att ständigt förändras och 
därför inte går att undersöka på ett reliabelt sätt (Arbnor och Bjerke, 1994). Anledningen till 
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att det inte finns några konkreta validitetskriterier inom aktörssynsättet, sammanhänger dels 
med att en socialt konstruerad verklighet är så interaktiv att möjligheten till validering blir 
mycket små (ibid.). Den enda valideringen, som Arbnor och Bjerke (1994) hört från 
aktörsforskarens sida som är genomförbar, är i vilken grad aktörerna accepterar resultaten av 
intervjun. Men ett vanligt tecken på att en tolkning är riktig är att aktörerna reagerar 
känslomässigt och förnekar den. En aktör kan även acceptera en felaktig tolkning ifall denna 
upplever den som positiv gentemot aktören. (Ibid.). Vi valde dock, trots Arbnor och Bjerkes 
kritik, att skicka sammanställningen av empirin till respondenten för att verifiera att inga 
missuppfattningar uppstått. 
 
Bell (2000) menar att intervjuer är en mycket subjektiv teknik, vilket innebär att risken för 
skevheter, så kallade bias, är mycket stor. Det finns många faktorer som kan påverka de svar 
respondenterna kommer med, dessa bidrar till att resultaten från intervjuerna blir skeva och 
brukar kallas för respons- eller intervjueffekter (ibid.). Syftet inför intervjun var att 
respondenten fritt skulle berätta utifrån vår huvudfråga. Genom att vi använde oss av en 
personlig intervju medförde de att vi kunde kontrollera datans riktighet och relevans 
undertiden som den samlades in, genom att vi exempelvis kunde ställa följdfrågor för att 
erhålla tydligare svar. Det faktum att intervjun ägde rum i respondentens bostad, vilket är en 
trygg och lugn miljö för respondenten, menar vi har gett ett mer trovärdigt resultat eftersom 
denna då kan känna sig mer öppen att prata om sin situation. En nackdel med inspelningen av 
intervjun är den hämmande effekt detta kan ha på aktören och dennes svar, men vi tror inte 
detta är aktuellt i vårt fall eftersom att respondenten inte tvekade med det jakande svaret vid 
förfrågan om inspelning av intervjun gick bra. Vi gav även respondenten möjligheten att vara 
anonym vilket han också valde att vara. Detta tror vi har ökat reliabiliteten på uppsatsen 
eftersom svaren respondenten gav troligtvis blev mer personliga och uttömmande och 
verkligen beskriver respondentens faktiska situation. Vid intervjun var vi även noga med att 
inte framföra våra egna uppfattningar och åsikter för att undvika att påverka respondentens 
svar, vilket ytterligare stärkte resultatets reliabilitet. 
 
2.6 Analysmetod 
 
Vid analysarbetet utgick vi ifrån vår empiri, vilken vi sedan jämförde med teorin i ett försök 
att hitta kopplingar och samband. Eftersom vi endast har intervjuat en person fann vi det 
mycket svårt att generalisera, och vi har därför undervikit det. 
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3 TEORI 
 
Kapitlet avser beskriva de teorier som ligger till grund för vårt undersökningsområde. Vi 
kommer här att ta upp teorier angående entreprenörer och entreprenörskap samt teorier 
angående utbrändhet. Den teoretiska referensramen ska även fungera som underlag för 
analysen som följer i ett senare kapitel. 
 
3.1 Entreprenörskapet och entreprenörsprocessen 
 
Shane et al tydliggör att definitionen av entreprenörskap är en process som ger möjligheter att 
skapa framtida varor och tjänster som är upptäckta, utvärderade och utsugna. Denna definition 
kräver inte att entreprenören ses som grundaren av organisationen (ibid.). Shane et al påpekar 
att strävan av att få tillfälle att vara en entreprenör är en utvecklingsprocess där människor 
väljer ut flera olika steg längs vägen. Beslut fattas efter upptäckten av möjligheter – för att 
positivt utvärdera möjligheterna, för att gå vidare med resurserna, och för att skapa 
exploateringsmekanismer – dessa beror också på villigheten hos människorna som vill spela 
spelet (ibid.). Shane et al argumenterar för att attributen hos de människor som tar beslut 
angående entreprenörsprocessen, påverkar vilka beslut de kommer att ta. 
Entreprenörsprocessen förekommer därför att människor driver på möjligheter (ibid.). 
 
Shane et al har identifierat flera mänskliga motivationer som påverkar entreprenörsprocessen 
och författarna hävdar starkt att dessa spelar stor roll. Shane et al tycker att det är viktigt ur 
flera synvinklar att studera entreprenörsprocessen. För det första, entreprenörskap driver till 
innovation och teknisk förändring och genererar därför ekonomisk tillväxt. För det andra är en 
entreprenörs handling processen där utbud och efterfrågan kommer i jämvikt. För det tredje är 
entreprenörskap en viktigt process där ny kunskap konverteras till produkter och service. För 
det fjärde har entreprenörskap blivit en viktig livsuppgift och vi behöver förstå dess roll i 
framkallningen av humant och intellektuellt kapital. (Ibid.).  
 
Shane et al skriver att många av de tidigare undersökningarna har tittat på entreprenörskapet 
som ett yrke som vissa människor väljer, hellre än en process som varar över tiden. Detta 
synsätt är problematiskt därför att det är en begreppsmässigt lämplig lins där vi ser igenom på 
entreprenörsprocessen som en dynamisk process (ibid.). Eftersom entreprenörskapet är en 
process, som har väldigt många val vid varje steg, tror Shane et al att antagandena, att 
entreprenörskapet är en karriär som speciella människor väljer istället för en process som sker 
över tiden, är ganska felaktiga.  
 
Enligt Delmar (1997) spelar intresset en viktig roll för entreprenörens motivation och kan 
även antas vara en viktig del i entreprenörsprocessen, eftersom en entreprenör måste vara 
intresserad av någon del av entreprenörskapets aspekter. Intresset är nära förbundet med 
centrala entreprenörsbegrepp som förverkligande, självständighet och skapande. Intresset är 
en stor motivationskraft eftersom den påverkar våra värderingar, mål och känslor. Dessutom 
är intresset ett villkor för att en individ ska kunna göra en verkligt kreativ insats. (Ibid.). 
Delmar (1997) hävdar att kreativitet på en hög nivå kräver stor hängivenhet för en viss 
aktivitet och att en sådan inte kan uppbådas ifall personen inte känner ett starkt intresse för 
aktiviteten i fråga. Yrkesintresset kan på så sätt ge oss en bättre förståelse av vad som 
framkallar entreprenörsbeteenden och hur det yttrar sig. Intresset kan definieras som en 
emotion med betydande konsekvenser för kreativiteten, strävan mot förverkligande och 
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prestationsnivån. Intresset har en positiv inverkan på prestationen. Intresset är vidare stabilt 
över tiden och ganska lätt att mäta. (Ibid.). 
 
Cartwright (2002) skriver att utan vision är det omöjligt att vara entreprenör. Att sätta upp mål 
är viktigt men utan vision vågar entreprenören aldrig ta stegen mot att uppfylla målen. En av 
de svåraste saker en entreprenör måste göra är att förmedla visionen till andra på ett sådant 
sätt att entusiasmen tänds hos dessa. Visionen behöver inte vara realistisk för andra än 
entreprenören och alla behöver inte vara överens om den, men den ska skjuta fram gränserna. 
Entreprenörer måste se möjligheter och tänka ut strategier för att uppnå dem. Att tänka är lika 
viktigt för entreprenören som att göra, eftersom det tillåter visionen att klargöras genom 
handlande. Entreprenörer som befinner sig i spetsen i deras bransch måste vara kreativa och i 
många fall skriver de om eller bryter befintliga regler. (Ibid.). Engagemang betyder hårt 
arbete och en inställning till företaget som gränsar till besatthet, menar Cartwright (2002). 
Entreprenören måste vara förberedd att förbinda sig till sin vision, i både solsken och i regn, 
på de verkliga bra dagarna och på de dåliga. Engagemang är bränslet för att uppnå visionen. 
Entreprenörer måste vara i gång, de måste vara involverade och de måste göra något hela 
tiden. Entreprenörens engagemang måste vara långsiktigt och tålamod och orubblighet behövs 
för att företaget eller projektet ska bli en framgång. (Ibid.). Självförtroendet, menar 
Cartwright (2002), är viktigt för att entreprenörerna ska kunna hantera både misslyckanden 
som framgångar. 
 
Delmar (1997) menar att enligt ekonomisk teori är en av entreprenörens viktigaste roller att ta 
risker. Risktagandet kan tänkas vara ett negativt attribut, men för entreprenörer är det tagandet 
av beräknade risker efter ordentliga analyser av de involverade faktorerna och bedömningen 
av chanserna till framgång som är viktigt (Cartwright, 2002). Cartwright (2002) menar att 
utan risktagande skulle det inte finnas någon utveckling, någon måste ta det första steget. 
Studier visar dock att entreprenörer inte är mer riskbenägna än andra, däremot har de en något 
högre osäkerhetstolerans än verkställande direktörer (Delmar, 1997). En låg tolerans mot 
osäkerhet skapar stress och oro i komplicerade situationer. Individer med hög toleransnivå 
trivs däremot i sådana miljöer och finner dem utmanade. (Ibid.). 
 
Entreprenörskapet kräver fokuserade ansträngningar och för det krävs disciplin; fysiskt, 
finansiellt och med tidsresurser (Cartwright, 2002). Ingenting ska gå till spillo, speciellt inte 
tid (ibid.). Cartwright (2002) menar entreprenörskapet kan innebära hårt arbete och vara 
stressigt samt att det sällan finns nog mycket tid på dygnet för en entreprenör. Många 
entreprenörer låter därför deras hälsa och deras familj lida. Visionen kan förbruka mycket av 
en entreprenörs tid och det är viktigt att tid ges till familjen också. Familjen är lika viktiga, om 
inte viktigare, än företaget. (Ibid.). 
 
3.2 Entreprenörens personlighetsdrag 
 
Hur en människa beter sig är situationsstyrt, det vill säga varierar med situationen. Även om 
en person försöker härma ett beteende så är det ändå situationsstyrt. Tendenser är inte något 
som existerar för oss och orsakar beteenden, tendenserna är beteendena vilket termen tendens 
symboliserar. Ordet system indikerar bland annat personlighet och presenterar personlighet 
som ett sätt att fungera. Personlighet är då ett organiserat arrangemang, ett system av 
sannolika beteenden under bestämda förhållanden. Personligheten är ett system av sannolikt 
beteende, sannolika händelser och av sannolikheter under bestämda förhållanden. Tendenser 
definieras vidare som ett sannolikt beteende och på grund av denna definition måste den 
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behandlas som en kontinuerligt löpande variabel. En person förutsätts att agera på ett speciellt 
sätt i en given situation. (Coutu, 1949). 
 
3.2.1 Upplevt kontrollfokus 
 
En person med ett inre kontrollfokus anser att deras beteende styr resultat, medan en person 
med ett yttre kontrollfokus anser att tur och/eller att andra människor kontrollerar resultat som 
är relevant för dem (Ward, 1993; Shane et al; Delmar, 1997; Rahim, 1996). Shane et al 
tillägger att förutom personernas handlande tillkommer även personlighesdrag, det vill säga 
både en persons tro på sitt eget handlande och dennes personlighetsdrag påverkar vilket 
kontrollfokus personen har. Adeyemi-Bello (2001) skriver, vilket stämmer överens med Ward 
(1993), att kontrollfokus är i vilken grad individer tillskriver händelser i sitt liv till 
omständigheter eller krafter som ligger utanför deras kontroll. Författaren menar att när 
individer tror att de har väldigt liten kontroll över vad som händer dem, anses de ha ett yttre 
kontrollfokus. De som tror att händelserna i livet är resultat av omständigheter utanför deras 
kontroll (händelser som är resultat av ödet, slumpen, tur eller andra människor) klassas som 
externa, det vill säga att de har ett yttre kontrollfokus (Adeyemi-Bello, 2001; Rahim 1996). 
Däremot, en intern eller någon med ett inre kontrollfokus tror att händelserna i livet är resultat 
av deras beteende (Adeyemi-Bello, 2001). Delmar (1997) hävdar att detta är skälet till att 
upplevt kontrollfokus uppfattas som en av de faktorer som påverkar individens tro på 
framgång. Överoptimism är vidare nära besläktad med upplevt kontrollfokus, eftersom båda 
har att göra med individens tro på framgång. Överoptimism kan dock inte sägas vara ett 
särdrag som är unikt för entreprenörer. (Ibid.). 
 
Adeyemi-Bello (2001) hävdar att kontrollfokus har hittats vara närliggande både 
organisatorisk prestation som individuella variabler som arbetsutanförskap, intention att sluta, 
arbetsstress och förmågan att ta itu med arbetskrav, exempelvis frustration. Kontrollfokus har 
också hittats vara närliggande tillfredställelse i arbetet, arbetsdeltagande, engagemang, 
personalomsättning och ledarskaps stil (ibid.). Adeyemi-Bello (2001) påstår att personer med 
ett yttre kontrollfokus (externa) är mer utstötta från gemenskapen på arbetet än personer med 
ett inre kontrollfokus (interna), externa är också mindre tillfredställda med jobbet än interna 
samt att ledare med ett inre kontrollfokus och grupper som leds av dessa sannolikt kommer att 
uppnå högre prestationsnivåer än externa ledare eller grupper ledda av dessa. Interna tycks 
också ha färre intentioner att sluta, färre tendenser att sluta jobbet, större inflytande på 
arbetsplatsen och mer engagemang. Kontrollfokus har även funnits vara relaterat till 
entreprenöriskt beteende. Interna är inte bara mer aktivitetsorienterade utan också mer troliga 
att besitta entreprenöriska kvaliteter som risktagande till exempel. Generellt tycks interna 
förfoga över mer positiva attityder, ha mindre dysfunktionellt beteende och ha högre 
prestationsnivå på arbetet. (Ibid.). 
 
Ward (1993) menar att studier som genomförts i USA, Australien och Storbritannien visar att 
kontrollfokus skiljer entreprenörer från allmänheten och medelålders ledare, den skiljer även 
mellan framgångsrika och misslyckade entreprenörer. Wheatley, Anthony och Maddox 
(refererad i Ward, 1993) skriver att det är mer sannolikt att personer med inre kontroll 
uppvisar de entreprenörs kvaliteter som är nödvändiga för att förbättra den strategiska 
planeringsprocessen än människor med ett yttre kontrollfokus. Ward (1993) hävdar att 
personer som har ett inre kontrollfokus är mer vakna och har en större uppfattningsförmåga. 
Människor med ett inre kontrollfokus är också aktiva sökare av information som är användbar 
för dem. Tre årtionden av forskning visar konsekvent på att personer med ett inre 
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kontrollfokus är alerta, upptäcker möjligheter och noga granskar sin omgivning för att hitta 
information som behövs för att utforma det optimala tillvägagångssättet för att utveckla de 
möjligheterna. (Ibid.). Ward (1993) antyder att entreprenörer som har ett inre kontrollfokus 
anser att de har mer kontroll över omgivningen, vilket indikerar att expansion i en ogynnsam 
ekonomi kommer att var mindre hotfull för sådana människor. Vidare påstår Shane et al att 
individer med ett inre kontrollfokus troligtvis är mer benägna att söka sig till 
entreprenörsroller eftersom de önskar positioner där deras handlande har en direkt påverkan 
på resultat.  
 
Rahim (1996) skriver att två variabler som har blivit empiriskt identifierade som potentiellt 
viktiga dämpare av relationen mellan stress och ansträngning är kontrollfokus och stöd från 
samhället. Rahim (1996) menar att kontrollfokus och stress förmodas påverka varandra på ett 
sådant sätt att sambandet mellan stress och ansträngning är betydligt högre för externa än för 
interna. 
 
3.2.2 Självtillit  
 
Hostager, Neil, Decker och Lorentz (1998) upplyser om att uppfattningen om självtillit 
uppkom när människorna fick erfarenhet och kompetens i olika kognitiva, sociala, språkliga 
och psykiska uppgifter. Bandura (1997) menar att människornas ökning och utveckling av 
kunskap och kunnande genom historien i stor omfattning har förbättrat människornas förmåga 
att förutse händelser och att utöva kontroll över dem. Bandura (1997) konstaterar att 
människor alltid har strävat efter att kontrollera de händelser som påverkar deras liv. Genom 
att utöva inflytande över områden som människorna har någon kontroll över, kan de bättre 
klara av att inse önskvärda framtida fördelar och försöka förhindra de icke önskvärda innan de 
inträffar (ibid.). Enligt Bandura (1997) har strävan efter kontroll över livets omständigheter 
genomsyrat nästan allt människorna gör genom livet eftersom det ger otaliga personliga och 
sociala fördelar. Oförmågan att utöva kontroll över saker som medvetet påverkar ens liv leder 
till oro, likgiltighet eller hopplöshet (Bandura 1997).  
 
Enligt Shane et al är självtillit tron på ens förmåga att uppbåda och implementera nödvändig 
personal, resurser, kunskap och kompetenser för att åstadkomma en bestämd nivå av 
prestation för en given uppgift. Med andra ord kan självtillit ses som ett uppgiftsspecifikt 
självförtroende. Självtillit för en specifik uppgift har visat sig vara en stadig indikator på en 
individs prestation för den uppgiften och hjälper till att förklara varför människor med samma 
förmågor kan prestera olika. En individ med hög självtillit för en given uppgift kommer att 
anstränga sig mer under längre sträcka av tid, hålla ut genom motgångar, sätta upp och 
acceptera högre mål, samt utveckla bättre planer och strategier för uppgiften. En person med 
hög självtillit kommer också att ta negativ feedback på ett positivare sätt och använda denna 
feedback till att förbättra sin prestation. Dessa attribut kan vara viktiga för 
entreprenörsprocessen eftersom dessa situationer ofta är tvetydiga där ansträngning, 
uthållighet och planering är viktigt. (Ibid.). 
 
Bland tillitsmekanismerna, är ingen mer central eller mer genomträngande än tron på den 
personliga tilliten (Bandura, 1997). Om inte människor tror att de kan uppnå önskad effekt 
med hjälp av sina handlingar, har de litet incitament att agera. Självtillit är därför en mycket 
stor grund till handling (ibid.). Människorna stakar upp sina liv efter sin tro på den personliga 
tilliten. ”Perceived self-efficacy refers to beliefs in one´s capabilities to organize and execute 
the course of action required to produce given attainments.” (Bandura 1997, s 3). Enligt 
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Bandura (1997) har människors tro på deras tillit olika effekter. Tilliten påverkar handlingens 
riktning som människorna väljer att följa, hur mycket arbete de lägger ner på ansträngningen, 
hur länge de håller ut i motgångar och misslyckanden, deras förmåga att återhämta sig efter 
motgångar, om deras tänkta planer är självförhindrande eller självhjälpande, hur mycket stress 
och depression de upplever när de försöker hantera påfrestande krav från omgivningen och 
prestationsnivån som de inser. (Ibid.). 
 
Bandura (1997) hävdar att effekter av handlingar inte är utmärkande drag av den orsakande 
handlingen, de är konsekvenser av dem. Många handlingar utförs i tron att de kommer att ge 
en önskad effekt, medan de faktiskt ger effekter som varken var avsedda eller önskvärda. 
Självtilliten utgör grunden för den mänskliga kraften att påverka. Om människor tror på att de 
inte har någon kapacitet att åstadkomma resultat, kommer de inte göra några försök för att få 
saker att hända. (Ibid.). 
 
Resultat uppkommer från gärningar. Hur en person uppför sig bestäms till stor del resultatet 
av dennes erfarenheter. Resultatet som människor förväntar sig beror till stor del på deras 
bedömning om hur väl de kommer att kunna prestera i en given situation. Uppfattad självtillit 
är en bedömning av ens förmåga att organisera och utföra givna former av prestationer, där 
det förväntade resultatet är en bedömning av den sannolika konsekvensen prestationen 
kommer att ge. (Bandura, 1997) 
 
Bandura (1997) skriver att människor som tror att framgångar beror på deras egna förmågor 
och deras misstag på otillräcklig insats, kommer att ta sig an svåra uppgifter och fortsätta trots 
misslyckanden. De gör detta eftersom de ser sina resultat som påverkbara efter hur mycket 
ansträngning de lägger ned. Däremot de som tillskriver sina misslyckanden till brister i 
förmågan och deras framgångar till faktorer som beror på situationen kommer att visa låg 
strävan och snabbt ge upp när de stöter på svårigheter. Människor som tror att de 
misslyckades på grund av att de inte arbetade nog hårt kommer troligtvis att sträva mer 
målmedvetet, medan de övriga som tror att de misslyckades på grund av brister i deras egen 
förmåga är benägna att minska sina ansträngningar och blir också lätt avskräckta. (Ibid.). 
 
3.2.3 Prestationsbehov 
 
Delmar (1997) hävdar att prestationsbehovet är ett av de mest populära drag som förknippas 
med entreprenörer. McClelland (1961) menar att entreprenörer har ett starkt behov av att 
prestera, en egenskap som gör dem särskilt lämpade att starta företag. Enligt denna teori 
föredrar entreprenörer situationer som kännetecknas av individuellt ansvar, måttligt 
risktagande i förhållande till den egna kompetensen, kunskap om konsekvenserna av olika 
beslut, en ny viktig aktivitet och en tro på goda framtidsmöjligheter. Det är möjligheten till 
personlig tillfredsställelse över att ha förverkligat en idé, inte att tjäna pengar, som driver 
entreprenören. Pengarnas främsta uppgift är att fungera som ett mått på hur bra en individ 
lyckas. Forskning har visat att svåra och specifika mål leder till bättre prestationer än enkla 
och icke specifika mål samt att konkurrens har en negativ inverkan, detta gäller dock bara om 
engagemanget är stort hos individen. (Ibid.). 
 
Enligt Entrialgo, Fernández och Vázguez (2000) är prestationsbehovet definierat som en 
individs behov av att förbättra resultatet av deras handling och känna ansvar för detta. 
Högpresterare spenderar mycket tid på att tänka på hur de ska göra sitt jobb bättre eller hur de 
ska kunna uppnå något viktigt (ibid.). Entrialgo et al påpekar att det är förväntat att desto 

 14



 TEORI  
 
 
högre en persons prestationsbehov är desto mer kontrollerande kommer denna att vara över 
sin strategi. Människor med prestationsbehov är mer framåtsträvande och begär av deras 
omgivning att de har den största kontrollen över denna. De lämnar inget åt ödet. Därför är det 
mycket troligt att de försiktigt analyserar situationen så att de kan ha kontroll hellre än att 
reagera passivt på deras kunders och konkurrenters handlingar. Prestationsbehovet är vidare 
kopplat till ett mer kontrollerande beteende. (Ibid.). 
 
Hansemark (1998) påpekar att prestationsbehovet i flera studier har visat att den har en 
signifikant relation till entreprenörskapet. Koh (1996) skriver att McClellands teori visar att 
prestationsbehovet är en stark psykologisk drivkraft bakom mänsklig handlig som länge har 
blivit föreslagen som en faktor som influerar entreprenöriskt beteende. Det förmodas att 
individer med högt prestationsbehov har starka krav på att bli framgångsrika och att de därför 
troligen beter sig mer entreprenöriskt. Vidare finns det bevis som visar på signifikant 
sammankoppling mellan prestationsbehov och entreprenörskap då det finns mycket 
dokumenterat i litteraturen. Studier har också visat på att entreprenörer har högre 
prestationsbehov än de som inte är entreprenörer. (Ibid.). McClelland (1961) argumenterar 
också för att ett högt prestationsbehov är ett personlighetsdrag som är vanligt bland 
entreprenörer. Miller och Toulouse (1986) bidrar med empiriska bevis att högpresterare gillar 
marknadsorienterade strategier med breda infallsvinklar, formell och sofistikerad struktur och 
analytisk och kontrollerande beslutsfattande.  
 
Hansemark (2003) skriver att startpunkten i McClellands teori är att motiv kan bli utlärda och 
att motiv kan ses som en förväntning. Prestationsmotivet är baserat på förväntningar av att 
göra något bättre eller fortare än andra eller bättre än vad personen tidigare har presterat. 
Skapandet av motivet förekommer utifrån hur individens nuvarande referensram är satt emot 
individens egna behov att prestera. På så sätt kommer prestationsmotivet att blir en 
planeringsprocess och individen kommer härigenom att sträva efter perfekthet. (Ibid.). 
McClelland (1961) har visat hur viktigt prestationsmotivet är för ekonomisk utveckling. 
Hansemark (1998) upplyser om att grundaren av ett företag har en högre nivå av 
prestationsbehov, och signifikansen av prestationsbehovet som en faktor för att företag ska 
kunna växa är bevisat. Hamilton och Harper (1994) menar att individer som har ett högt 
prestationsbehov beskrivs som att de föredrar ansvar för att lösa problem och att sätta mål 
som uppnås av deras egna ansträngningar såväl som att ha ett starkt behov av att få feedback 
på deras prestation. McClelland (1961) antar att entreprenörer har högt prestationsbehov 
därför att de verkar besitta samma karaktär som beskrivits ovan. Hansemark (1998) menar att 
när individer ska framkalla prestationsbehov är det viktigt att denne tror på sin förmåga att 
framkalla förändringen, och att ta kontroll över sitt liv. Enligt Lee och Tsang (2001) är 
prestationsbehovet det personlighetsdrag som har den största inverkan på bedrifter som 
innebär risker. 
 
Då det är vanligt att forska om personlighetsdrag och entreprenörskap, har konceptet 
prestationsbehov fått mycket uppmärksamhet upplyser Shane et al. McClleland (1961) 
argumenterar för att individer med högt prestationsbehov är mer sannolika än de som har lågt 
prestationsbehov att engagera sig i aktiviteter eller arbetsuppgifter som har hög grad av 
individuellt ansvar, kräver individuell färdighet och ansträngning, har en måttlig grad av risk 
och inkluderar klar feedback på prestationen för att nå resultatet. Vidare argumenterar 
McClelland (1961) för att entreprenöriska roller är karakteriserade som att ha större grad av 
dessa arbetsuppgifters attribut än andra karriärer, det är alltså sannolikt att individer med högt 
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prestationsbehov skaffar sig entreprenörsjobb än andra arbeten. Johnson (1990) avslutar med 
att det finns ett förhållande mellan prestationsbehov och entreprenöriska aktiviteter. 
 
3.2.4 Behov av självständighet 
 
Delmar (1997) skriver att entreprenörer har konstaterats ha ett stort behov av självständighet 
och en rädsla för yttre kontroll. Entreprenörer värdesätter individualism och frihet mer än 
verkställande direktörer och folk i allmänhet, även om sådana värderingar står för ett visst 
mått av social ojämlikhet. Önskan att leda ett eget företag är ett av huvuddragen i 
entreprenörskapet, men det är svårt att fastställa orsakssambandet. Startar individer med ett 
starkt behov av självständighet företag för att de inte vill att andra ska ta kontrollen över det 
som de en gång skapade? Med andra ord kan behovet av självständighet göra att en individ 
startar ett eget företag, men detta behov kan lika gärna uppkomma som en följd av att 
personen har startat ett företag. (Ibid.). 
 
Shane et al (2002) upplyser om att självständighet innebär att ta ansvar för att använda sitt 
eget förstånd i motsats till att i blindo följa andras påståenden. Självständighet involverar 
också att ta ansvar för sitt eget liv hellre än att leva på ansträngningar av andra (ibid.). Enligt 
Shane et al har många forskare observerat att den entreprenöriska rollen kräver 
självständighet. Något som visar på detta är att entreprenörer som tar ansvar för att fullfölja en 
möjlighet existerade inte förut samt att entreprenörer alltid är ansvariga för resultat, oavsett 
om de är uppnådda eller ej. Vidare kan individer välja en entreprenörskarriär eftersom att de 
vill ha självständighet. Till exempel, i en intervju med amerikanska kvinnor som startat 
företag, kom de fram till att den huvudsakliga anledningen till att de startade sin egen firma 
var att de hade ett behov av självständighet. (Ibid.). Shane et al skriver vidare att det finns 
några existerande empiriska bevis som föreslår att entreprenörer har högre självständighet än 
andra individer.  
 
Lee och Tsang (2001) påstår att en person kan vilja bli en entreprenör därför att han vill vara 
självständig i den mening att han kan vara sin egen chef. En person som har tillit till sig själv 
vill inte bara vara självständig utan förstår även att denne har förmågan att klara av sin vision 
baserat på hans egna ansträngningar. En sådan person söker inte aktivt efter en affärspartner 
att dela firman med, eller när en sådan person krävs väljer denne att ha färre av dem. (Ibid.). 
 
3.3 Arbetsstress 
 
I studien Rahim (1996) genomförde, skiljde sig entreprenörer och ledare från varandra 
signifikant när det gäller stress, kontrollfokus och support från samhället. Det är allmänt känt 
hos forskare att det finns ett positivt samband mellan stress och överansträngning. Under de 
senaste 15 åren har empiriska studier identifierat flera faktorer som fungerar som dämpare 
eller som stötfångare mot skadliga effekter av stress. (Ibid.). Rahim (1996) menar att det finns 
bevis som indikerar att entreprenörer och ledare skiljer sig åt vad gäller attityder, värderingar 
och det som är typiskt hos övriga befolkningen. 
 
Stressfaktorer, det vill säga fysiska och mentala påfrestningar, kan inkludera den spänning 
som finns mellan arbetet och hemmet vilka är individens perception, frustration och 
besvikelser angående karriärprestationer och alla andra stressfaktorer som associeras med att 
arbeta med andra människor. Inte alla människor kommer att uppfatta samma situationer som 
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stressiga och de individuella skillnaderna det medför i termer av deras personlighet och 
livserfarenheter kommer att prägla deras reaktion på stress. (Rees, 1995)  
 
När stressfaktorer är närvarande kommer individerna att handskas med dem genom att 
använda vilken strategi som helst som är tillgänglig för att klara av dessa. Dessa strategier 
utvecklas genom träning och erfarenhet och följaktligen tillgodoser möjligheter för att 
förbättra individernas förmåga att klara av stressiga omgivningar. (Rees, 1995) 
 
Det är enligt Johnson, Cooper, Cartwright, Donald, Taylor och Millet (2005) bevisat att 
ihållande eller intensiv stress har negativ påverkan på individers mentala och fysiska hälsa 
och kan orsaka hjärtproblem, ryggbesvär, magbesvär, oro och depression. Johnson (1995) 
hävdar att stress är ett bihang av entreprenörskapet och är nästan ofrånkomligt i processen att 
äga och styra en egen firma. I små firmor, där ägarskap och ledarskap är kopplat till en och 
samma person, kan detta orsaka problem för den personen då den måste ha olika roller. Stress 
i denna dubbla rollposition blir synbar om några av attributen som krävs för att skapa en egen 
firma är, vision, risk, behovet av självständighet och mer administrativa kvaliteter som behövs 
för det finansiella och för att kunna se funktionsdugliga detaljer. Det är möjligt för en individ 
att visa både entreprenöriska och ledarskaps kunskaper, dock är processen väldigt 
stressframkallande. (Ibid.). 
 
Enligt Johnson (1995) är det stressframkallande att ha ansvar för andra människor, detta är ett 
markant problem för ägaren-ledaren om deras företag har flera anställda. Omvärlden är också 
stressframkallande. Genom att ha ett litet företag påverkas de lätt av förändringar i den 
ekonomiska miljön, exempelvis lågkonjunkturer som hotar företaget att gå i konkurs kan vara 
otroligt stressfullt. En annan signifikant orsak till stress för många ägare-ledare kan vara 
händelser som leder till att de måste förändra sitt företag. Trenderna, i synnerhet i 
internationaliseringen och globaliseringen kan orsaka stress. Behovet av att då förändra 
referensramen, skapa nya kunskaper samt att resa skapar stress som kan ge negativa följder 
om ägaren-ledaren inte är komfortabel med internationella nätverk och/eller om denne inte 
tycker om att resa och vara ifrån sin familj. (Ibid.). Enligt Cooper och Marshall (1976) finns 
det fem olika källor som orsakar arbetsrelaterad stress, dessa är: 

• Inneboende till jobbet: inkluderar faktorer som dålig psykisk arbetsmiljö, hög 
arbetsbelastning och tidspress. 

• Roll i organisationen: inkluderar otydliga roller och rollkonflikter. 
• Karriärutveckling: inkluderar brist på arbetssäkerhet och befordran/degradering. 
• Relationer på jobbet: inkluderar dålig relation till din chef och arbetskamrater. 
• Organisationens struktur och klimat: inkluderar litet deltagande i beslutsfattande och 

företagspolitik. 
 
3.3.1 Konsekvenser av stress 
 
Johnson (1995) menar att det är förståndigt att vara försiktig med att påpeka vilka effekter 
stress har på ägare-ledare av små företag. Följande konsekvenser av stress är dock 
identifierade upplyser Johnson (1995) om: 

• Personliga konsekvenser: den fysiska och psykiska hälsan hos ägaren-ledaren är viktig 
för att företaget ska kunna fortsätta prestera effektivt. Frånvaron av ägaren-ledaren kan 
ha allvarligt skadliga konsekvenser för företaget, särskilt om ägaren-ledaren inte har 
dokumenterat hur företaget ska styras. Vidare så kan ägarens-ledarens förmåga att 
tänka och prestera effektivt nedsättas vid stress.  
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• Konsekvenser på gruppnivå: vid utbyte mellan individer är det allt mer säkerställt att 
effektiv kommunikation och fungerade mellanmänskliga relationer är avgörande för 
effektiviteten i vilket företag som helst. Den stressade ägaren-ledaren kan erfara en 
nedsättning i dennes förmåga att kommunicera tydligt och effektivt vilket i sin tur kan 
påverka den övergripande prestationen i företaget och så småningom förvärra 
problemet med stress.  

• Organisationskonsekvenser: på organisationsnivå är möjligtvis effekten av stress 
ganska betydelsefull. Effekten av hög frånvaro och hög personalomsättning är särskilt 
skadligt för små företag, vilka litar på den höga sammanhållningen på arbetsplatsen. 

 
Johnson et al (2005) upplyser vidare om att en extrem eller avancerad form av stress som allt 
mer studeras är utbrändhet.  
 
3.4 Utbrändhet och symtom på utbrändhet 
 
Cordes och Dougherty (1993) upplyser om att den definition som psykologiprofessorn 
Maslach beskrev är den mest accepterade. Enligt Maslach och Leiter (1999) finns det tre 
utbrändhetsdimensioner, dessa är: 

• Utmattning: människor som känner sig utmattade känner att de har slitit ut sig, såväl 
fysikt som emotionellt. De har förlorat förmågan att varva ner och återhämta sig. När 
de vaknar på morgonen är de lika trötta som de var då de gick och la sig. De klarar 
inte av ett enda projekt till eller en människa till. Utmattning är den första reaktionen 
på stressen från arbetskraven.  

• Cynism: individer som känner sig cyniska har en kall eller distanserad inställning till 
arbetet och arbetskamrater. De engagerar sig inte längre i sina arbetsuppgifter, och 
struntar i sina ideal. Cynism kan vara ett sätt att försvara sig mot utmattning och 
besvikelse. Människan kan känna att det är säkrare att vara likgiltig, särskilt då 
framtiden är osäker, eller att utgå från att saker inte fungerar istället för att hoppas. Att 
vara så negativ kan ge allvariga skador på en persons välbefinnande, vilket försämrar 
förmågan att arbeta bra.   

• Otillräcklighet: när en människa väl börjat känna sig otillräcklig växer denna känsla 
konstant. Alla nya utmaningar och projekt känns överväldigande. De upplever att alla 
är emot dem och de lilla de lyckas prestera förefaller väldigt futtigt. De förlorar sitt 
självförtroende vilket gör att även omgivningen förlorar tilltron till dem. 

 
3.5 Vad orsakar utbrändhet 
 
Enligt Ohlsson (1998) finns det två huvudorsaker som kan framkalla utbrändhet, dessa är 
arbetsplatsmiljö och personlighetsdrag.  
 
3.5.1 Arbetsplatsmiljö 
 
Maslach (1985) hävdar att arbetsmiljön kan leda till utbrändhet genom att arbetsbördan, 
emotionellt eller fysiskt, överstiger det som en människa normalt klarar av, alltså stress. Det 
kommer för mycket information till arbetarna, det ställs för många krav och allt detta händer 
så fort att individen inte hänger med (ibid.). Maslach, Schaufeli och Leiter (2001) påpekar att 
människor har olika förväntningar som de tar med sig till deras jobb. I vissa fall är 
förväntningarna och viljan att uppnå framgång höga. Huruvida sådana höga förväntningar 
anses vara idealistiska eller orealistiska, har en hypotes varit att de kan orsaka utbrändhet. 
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Troligen leder höga förväntningar till att folk arbetar för hårt och för mycket, vilket kan leda 
till utmattning och eventuell cynism när den höga ansträngningen inte resulterar i det 
förväntade resultatet. (Ibid.). 
 
Maslach och Leiter (1999) konstaterar att arbetsinsatserna hos arbetare har blivit intensivare 
och att arbetsbelastningen är större då företagen vill öka sin produktivitet. Detta innebär att 
individerna arbetar mer, arbetsdagarna blir längre eller att arbetsuppgifterna blir fler. Denna 
typ av insats kan endast vara temporär, en individ klarar inte av att arbeta hårt i ett sträck. Det 
finns ingen tid för avkoppling, när detta händer upptäcker människor att de bara blir mer och 
mer utslitna. Det är även svårt att finna avkoppling efter arbetstid, dels för att individen är 
stressad över dagens hetsiga tempo på arbetsplasten och dels för att det privata livet kan vara 
krävande. (Ibid.). Maslach och Leiter (1999) menar att det är vanligt att chefers arbetstider 
blir längre trots att de inte klarar av alla överväldiga krav. Cheferna avstår från privat tid och 
engagerar sig allt för mycket i företaget för att det ska se mer produktivt ut. Sådana långa, 
intensiva dagar har sitt pris och gör slut på energin. (Ibid.). Maslach och Leiter (1999) skriver 
att utmattning – emotionell, kreativ eller fysisk – undergräver effektivitet, hälsa och 
välbefinnande. Författarna hävdar att människor vid utmattning tydligt är frustrerade över sin 
oförmåga att uppnå sådant som verkligen betyder något för dem, till exempel deras företag. 
Det krävs en hel del energi bara för att klara av en arbetsdag, medan det krävs ännu mer 
energi för att arbeta kreativt och koncentrerat, lösa komplicerade problem och se till att 
människor känner till vad de uträttar i olika projekt. Detta är vanligt förekommande bland 
företagare, vilket att kunna vända sig till andra med genuin uppmärksamhet och respekt också 
är. Dessa krav kan lätt leda till utbrändhet. (Ibid.). 
 
Maslach et al påpekar att utbrändhet har varit associerad med olika former av 
jobbtillbakadragande – avsikt att lämna arbetet. Dock, för människor som stannar på jobbet 
leder utbrändhet till lägre produktivitet och effektivitet på jobbet. Alltså, utbrändhet är 
associerat med minskad jobbtillfredsställelse samt minskad effektivitet på jobbet och minskat 
engagemang till jobbet eller organisationen. Erfarenhet visar att arbetsbördan och tidspress är 
starkt relaterad till utbrändhet. Människor som upplever utbrändhet har en negativ inverkan på 
sina kollegor, både genom att de orsakar fler personalkonflikter och genom att de stör 
arbetsuppgifterna. (Ibid.). 
 
3.5.2 Personlighetsdrag 
 
Flera olika personlighetsdrag har studerats för att ta reda på vilken typ av människor som 
tenderar att bli utbrända upplyser Maslach et al. Maslach (1985) belyser att utbränning inte är 
något som händer vem som helst utan menar att det finns en stark koppling mellan 
personlighetsdragen hos dem som klassas som utbrända. Maslach et al skriver att människor 
som uppvisar låg nivå av ”hårdhet”, det vill säga de som är involverade i dagliga aktiviteter, 
har en känsla av kontroll över händelser och öppen för förändringar, har större chans att bli 
utbrända, särskilt ur utmattningssynvinkel. Människor som har ett yttre kontrollfokus 
(personer som ser att hjälpa andra människor som sin uppgift i livet, de hjälper allt och alla 
överallt och dygnet runt) har lättare att bli utbrända än människor med ett inre kontrollfokus 
(människor som tänker på sin egen begåvning och prestation). Liknande resultat har 
rapporterats om utbrändhet och hur individer hanterar det. De som är utbrända hanterar 
stressiga händelser snarare på ett passivt och defensivt sätt, medan de som är mindre utbrända 
hanterar stressiga händelser genom aktivitet och konfronterande. I detalj, att klara av 
konfronterande är associerat med effektivitetsdimensionen. Det är argumenterat för att lägre 
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nivå av hårdhet, låg självkänsla, ett yttre kontrollfokus, samt undvikande av konfrontation 
utgör en typisk profil av en stressad individ. Utmattningsdimensionen av utbrändhet visas 
också vara förknippad med typ A beteende (tävlingsinriktad, tidspressad livsstil, negativ 
inställning och behov av kontroll). Det finns också indikationer att individer som är 
känslotyper är med benägna att bli utbrända än individer som är tänkande typer, särskilt till 
cynism. (Ibid.). 
 
Enligt Ohlsson (1998) är det dessa personlighetsdrag som kan orsaka utbrändhet: 

• Eftergiven – människor med svag självkänsla är ofta rädda för att inte blir accepterade 
av andra. De är oroliga för att hamna utanför gemenskapen och gör vad som helst för 
att detta inte ska hända. Personen ser det som en ”uppgift i livet” att hjälpa andra 
dygnet runt och överallt. Människorna upplever att deras liv blir meningslösa om de 
inte får hjälpa till, dessa kan kallas för ”hjälpoholister”. 

• Otålig – folk som drivs av inre krafter som de inte är riktigt medvetna om. De slösar 
sina krafter på att ”mata öppna sår i det omedvetna”, vilket gör att den energi som de 
borde lägga på sina medvetna val försvinner. Detta gör sådana människor irriterade 
och otåliga och därmed orkar de inte med sådant som händer i nuet. 

• Kontrollbehov – dessa människor tycks ständigt lida och kämpar ofta med stora hinder  
i sina arbetsuppgifter, därför får det ofta stöd och arbetskamraterna samlas runt dessa 
människor för att tycka synd om dem. De hamnar då i centrum, något som de har 
strävat efter. En människa som lider gör ofta vinster på sitt lidande och därför är de 
obenägna att avbryta sitt lidande. Desto mer personer med ett kontrollbehov kan 
kontrollera sin omgivning, ju säkrare kan de styra sitt liv till stora hinder, vilket 
innebär att det ständigt kommer att handla om evigt lidande för dessa och vinsterna 
fortsätter att strömma in.  

• Oro inför framtiden – människorna är ständigt oroliga inför morgondagen och 
använder energin de har idag för att oroa sig för imorgon. När det väl blir imorgon 
använder det sig av den dagens energi för att oroa sig för näst kommande dag. De 
lägger hela sitt engagemang i framtiden och har därför inget engagemang i nuet och de 
är därför inte närvarande i nuet och missar då det som kommer till dem under dagen. 
Det klagar ofta på att de aldrig får något gjort i livet, allt tycks bara gå till andra.   

• Unnar sig inget gott – det finns människor som inte klarar av att ha det gott. De har 
alltid levt i missär, offrat sig för andra, tryckt tillbaka sina egna krav och alltid sett till 
andras krav och behov först. De är ovana att ha det bra, om detta skulle hända ser de 
till att det goda avbryts så att de kan falla tillbaka till den ”trygga misären”. Lidandet 
blir deras identitet och roll eller uppgift i livet.  

• Tycker inte om sin kropp – de gör allt för att förbättra sina kroppar, de blir fixerade av 
sitt yttre och glömmer bort sitt inre.  

 
Utbrändhet menar Maslach och Leiter (1997) orsakas dock oftare av arbetsstress än av 
personlighetsdrag. 
 
3.6 Förebyggande åtgärder  
 
Maslach (1985) påstår att det bästa sättet att motverka utbränning är genom att se till att den 
aldrig inträffar. Maslach och Leiter (1999) skriver att förhindra utbrändhet är ekonomiskt 
lönsamt, det vill säga att det är bättre att investera i att undvika utbrändhet än att ådra sig 
kostnaderna som utbrändhet för med sig. Nyckeln till att lyckas med att förhindra utbrändhet 
är genom att inrikta sig på engagemang. Detta innebär att den energi, delaktighet och 
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effektivitet som individerna har tagit med sig till arbetsplatsen tas tillvara och utvecklas i 
arbetet. Genom att inrikta sig på engagemang är det lättare att skapa ett effektivare företag. 
Chefer som anser att engagemang är viktigt är framtidsinriktade. (Ibid.). 
 
Enligt National Research Bureau (2003) finns det olika sätt att skydda sig mot utbrändhet. 
Stephens (2003) menar att ett av dem är att sätta upp realistiska mål. Att nå ett mål kan 
medföra en kris för människor som tycker om att ständigt vara i kamp samt att slita och lida 
för att nå sitt mål (ibid.). National Research Bureau (2003) konstaterar att för dessa människor 
gäller det att lära sig att ”stå ut med att nå ett mål” samt att kunna njuta av det. Det är viktigt 
att ta en paus ibland från den eviga kampen och slitet. Det är även viktigt att bryta rutiner 
eftersom att rutinarbetet lätt kan bli trist och monotont. Det är viktigt att göra avbrott för att 
hämta ny energi. Att skilja på arbetstid och fritid är otroligt viktigt, detta kan dock vara svårt 
för en entreprenör som av glädje arbetar för att uppnå sina mål. För att en individ ska orka 
uppnå sitt företags mål är det viktigt att denne tar sig fritid för att kunna tänka på sig själv och 
få ny kraft så att denne orkar göra ett bra arbete. Ytterligare ett sätt att skydda sig är att kunna 
ta till sig vad andra människor säger, både beröm och kritik. (Ibid.). 
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4 EMPIRI 
 
Detta kapitel innehåller en presentation av resultatet utav den genomförda intervjun. Denna 
empiri, tillsammans med teorikapitlet, ligget till grund för efterföljande analys och slutsatser. 
 
Det aktuella företaget startades 1990 av respondentens mamma. 1991 började respondenten 
att jobba extra med att städa och göra enklare sysslor i företaget samtidigt som han då gick på 
gymnasiet. Respondenten berättar att de på företaget 1991 hade 14 stycken anställda och att 
produktionen ”rullade på bra”. 1993 köpte företaget in nya maskiner för att kunna utveckla 
den redan existerande produktionen, dessa användes främst för att tillgodose den egna 
produktionen. I samband med maskininköpet fick företaget mycket förfrågningar utifrån att 
på beställning utföra jobb åt andra företag, vilket ledde till att de köpte in ytterligare maskiner. 
Eftersom att de nya maskinerna var datastyrda och respondenten tillhör 
”nintendogenerationen”, har det lett till att han har jobbat mycket med data i firman. Att han 
samtidigt gick skolan var, som respondenten sade, ”både på gott och ont”. I och med att 
respondenten har ett bra läshuvud, lätt för sig i skolan, nästan ”snudd på fotografiskt minne” 
och framförallt ett ”djävellusiskt” sifferminne gick det bra att arbeta samtidigt som han gick i 
skolan. Respondenten ångrar dock idag att han inte koncentrerade sig mer på skolan så att han 
hade kunnat läsa fler kurser och gå ut med högre betyg, han gick dock inte ut med dåliga 
betyg. På gymnasiet läste respondenten samhällsekonomisk linje, han läste även extrakurser 
med juridisk inriktning och efter gymnasiet läste respondenten ”jöken”. Som mål hade han att 
efter gymnasiet plugga till jurist, men det gick dåligt, ”det halkade lite grann på vägen” som 
han uttryckte det. I oktober 1995 råkade hans mamma ut för en bilolycka som gjorde att hon 
var tvungen att sluta jobba, detta ledde till att respondenten fick börja jobba allt mer i firman. 
Året efter, 1996, gick respondentens pappa hastigt bort i en hjärnblödning. Eftersom hans 
pappa också då jobbade i företaget, blev det att respondenten fick jobba ytterligare. Detta 
ledde till att han var borta stora perioder från skolan. 1997 tog respondenten examen. 
 
Under 1997 försökte de hitta nya lösningar för företaget eftersom respondenten inte hade nog 
med kunskap inom den ursprungliga produktionen, dock kunde han den kompletterande 
produktionen utan och innan eftersom han hade varit med och byggt upp den i företaget. 
Denna ”snurrade på väldigt bra” och växte hela tiden. 1997 började de söka köpare och 1 
november 1997 såldes inkråmet till den ursprungliga produktionen, all utrustning till den 
kompletterande produktionen behölls dock. Från och med 1 november 1997 drev 
respondenten företaget själv, i samband med denna förändring bytte företaget även namn 
samtidigt som han också började ändra inriktning på företaget. 1997/1998 jobbade företaget 
mycket med att sälja direkt till slutkunder, alltså företag och föreningar. Respondenten insåg 
ganska snabbt att det innebar väldigt mycket jobb, då det kräver mycket tid och resurser i 
form av säljarbete. Företaget bytte istället inriktning till att sälja via återförsäljare, det vill 
säga jobba via grossistledet och inte rikta in sig på försäljning direkt till slutkunder. 
Respondenten berättar att han aldrig har varit, och aldrig kommer att bli en bra säljare och att 
han mer eller mindre alltid har avskytt det arbetet. Respondenten tycker istället väldigt 
mycket om att organisera arbetet och styra samt planera produktionen. ”Det vill jag även 
drista mig till att säga att jag är ganska duktig på”. Respondenten lade upp målen på en 
tillväxt, omsättningsmässigt, på 20 % varje år och det har företaget nästan klarat, ”ett år 
nådde vi bara 19 % men annars har vi alltid legat över”. Mellan åren 2001-2003 hade 
företaget väldigt god tillväxt, mellan 36-40 %, detta bidrog till att respondenten i det närmaste 
”gick i väggen” som han beskrev det. 
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Eftersom att respondenten vuxit in i företaget och sakta men säkert tagit över alla delar i det 
vad gäller administration och planering upplevde han inte övertagandet som svårt eller 
jobbigt. Att han vuxit in i företaget var delvis ofrivilligt eftersom att han successivt har tagit 
över föräldrarnas arbetsuppgifter då han mamma skadades i en bilolycka och hans pappa gick 
bort. Respondenten upplevde att ”det är väl lite häftiga arbetsuppgifter för en som är 16-17 
år, men när jag fick växa in i det så blev det naturligt, men ändå inte lätt. Men på något vis 
gör det som att när man väl har bearbetat det så gör det att man bara ser möjligheter och när 
det börjar spinna på, då blir inget i det närmaste jobbigt. Inget var främmande när jag väl 
tog över det helt och hållet själv 1997”. Respondenten beskrev dock att det kändes pressande 
att överta företaget på grund av att det inte var det han hade tänkt sig, helst hade han pluggat 
vidare och läst juridik. ”Det förväntades absolut inte att jag skulle ta över företaget, men på 
något sätt kändes det trist att avsluta det”. Om han fick välja idag hade han nog pluggat 
vidare, nu när han har facit i hand. ”Nog har jag haft mycket kul och lika mycket tråkigt under 
resans gång, samtidigt ska man säga att nog är det enkelt att jobba i förhållande till att 
plugga, det är en enkel utväg”. Han hade mer eller mindre en utstakat väg han kunde följa, 
vilket kändes som ”en form av säkerhet” inför framtiden och en ”enkel utväg” eftersom han 
visste vilken potential det fanns i företaget. ”Det gick ju ändå hyggligt då också”. 
 
Respondenten hade inga speciella förväntningar när han tog över företaget. De kom efter 
resans gång då han såg vilken potential det fanns att göra, av och med firman. 
”Förväntningarna kom när jag fick bekräftelse att det funkar ju. Det fungerar ju som jag 
hade tänkt mig. Det gör att man blir tillfreds med sig själv, jag hade rätt. Som jag brukar 
säga skämtsamt på jobbet, jag har en ful ovana och det är att jag alltid har rätt”. ”I och med 
att hjulen började spinna på så bra som de gjorde så skruvade man upp förväntningarna, 
även förväntningarna på sig själv, och prestera mer och mer. Det blir ju nästan som en drog, 
att hela tiden ligga och jaga för att nå högre och högre. Men det funkar till en viss gräns, och 
det gäller att hitta den gränsen, men att inte kliva över den eller komma allt för nära.” 
 
För 1,5 år sedan, inför julruschen 2003, hade företaget en väldigt lång period med väldigt god 
tillväxt i firman, i princip sedan våren 2001. Under denna period hade respondenten arbetat 
som en ”idiot” vilket ledde till att han i väldigt hög grad kände sig utbränd, ”så pass hög grad 
att jag kunde lägga av i princip. Idag är jag som sagt på väldigt god tillbakagång men 
givetvis vill jag ju hävda att jag är något utbränd av det än idag”. Han menar att det inte blev 
de där naturliga lugna perioderna. Efter semestern, augusti till oktober, och efter jul, januari 
till mars, menar respondenten traditionellt sett är väldigt lugna perioder för företaget. Under 
2001-2003 inföll dock aldrig de lugna perioderna på grund av att företaget hade väldigt god 
tillväxt under den perioden, omsättningsmässigt låg företaget mellan 36-40 % i tillväxt per år. 
Han berättar att det ”givetvis frestar på” med en sådan tillväxt, bland annat måste 
nyanställning av personal ske. Rekrytera personal tycker respondenten är jobbigt eftersom att 
han har press på sig att anställa eftersom att det behövs i produktionen men också att han då 
måste hitta rätt person. Sedan att maskinkapaciteten utnyttjas på rätt sätt är också viktigt för 
att kunna hålla jämna steg i organisationen. ”Så då blev det perioder med månader då du 
gjorde allt mellan 250-300 timmar”. Det värsta var, beskriver respondenten, julen 2003. På 
företaget brukar de nämligen jobba till två dagar före julafton och sedan har de alltid stängt 
firman fram till trettondagen, vilket i regel innebär två veckors semester eftersom att det är så 
pass intensivt före jul. ”Men då blev det en period från 1 december till 20/21 december, och 
under de dagarna hann jag jobba över 320 timmar. Det blir 16 timmar per dag slaget ut på 
sju dagars vecka. Då bränner man verkligen ljuset i bägge ändarna”. Respondenten berättar 
att han alltid har ”hållit koll” på hur mycket han har jobbat, inte utav någon speciell 
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andledning. Respondenten tycker inte alltid heller att det är ”kul” att se hur många timmar han 
har arbetat när han räknar ut dem. De har ingen stämpelklocka på företaget, utan de försöker 
ha den friheten att var och en håller reda på sina egna timmar. Under perioderna strax innan 
jul samt under april till juni, det vill säga de stressigare perioderna, arbetar personalen i skift. 
Resten av året har de ”fria flextider” eftersom att det är smidigast för alla att jobba så menar 
respondenten.  
 
Under perioden från december 2003, efter den jobbiga perioden, framtill februari/mars 2005 
beskriver respondenten att han har gått som en ”zombie”. ”Jag har varit så slut både fysiskt 
och psykiskt så att man har blivit väldigt obrydd och nästan snudd på känslokall”. Detta är en 
farlig väg att gå menar respondenten, vilket har avspeglats på jobbet. Respondenten har varit 
väldigt obrydd och inte tagit tag i saker ordentligt där det behövts. ”Under 2004 kan man 
säga att jag har varit en väldigt dålig chef i det fallet, eller en väldigt bra hur man nu ser det. 
Jag har inte brytt mig särskilt mycket om saker och ting, och mest varit allmänt less och 
trött”. Detta resulterade i att respondenten i oktober 2004 hamnade på ”lasarettet” i och med 
att han fick oregelbunden hjärtrytm och bland annat svimmade på lunchen. ”För då hann 
kroppen i kapp mig”, som respondenten uttryckte sig. ”Under 2004, när jag var i 
zombieperioden, har gjort att man har försakat vänner och relationer, det har som sagt kostat 
på”. 
 
Respondenten berättar att hans arbete innebär två stora arbetstoppar under året. Den ena är 
från oktober fram till jul och den andra är från april till juni. I och med att det nu är maj är han 
inne i en sådan arbetstopp. Respondenten säger att det är en markant skillnad mellan de 
lugnare och stressigare perioderna. Numera är han ledig mycket under de lugna perioderna, 
det var han inte tidigare. Respondenten, som är mycket intresserad av djur och natur, har 
därför börjat ägna sig mer åt det och han är ofta ute och jagar i augusti och september, samt 
februari och mars. Sedan när de stressigare perioderna kommer försöker han jobba 
effektivare, idag lägger han även över mer ansvar på andra och gör inte allt själv. ”Tyvärr blir 
det ju så att när man är en sådan kontrollfreak och hela tiden ligger och jagar effektivitet så 
ser man en arbetsuppgift som man vet att den där gör jag på fem minuter men om jag lämnar 
över den till någon annan tar det 15 minuter, det gör att man börjar jaga det där tio 
minuterna själv. Men man ser inte orsaken varför den här uppgiften tar 15 minuter för en 
annan person att utföra, när orsaken i själva verket kan vara brist på information eller det är 
normalt inget ansvarsområde för personen. Så i själva verket så är det ju jag som chef som 
har gjort fel och inte kunna styrt över sådana uppgifter på andra eller vara så duktigt och 
hela tiden delge information om saker och ting, och andra sidan så hanterar vi så väldigt 
mycket information att det kan vara svårt att hinna delge allt. Men hade man haft klarare och 
tydligare ansvarsområden så hade den arbetsuppgiften kanske inte tagit 15 minuter för den 
personen att göra”. Respondenten tycker att det känns tungt att inte kunna kontrollera allt, 
han tycker även att det är tungt att lämna över uppgifter till någon annan. Han menar att han 
får ”den där lilla klumpen i magen att få se nu blir det verkligen rätt, och att verkligen ge folk 
den där 100 procentiga tilliten att det blir rätt och riktigt. Men återigen vill jag inte hävda att 
jag gör uppgifterna bättre, orsaken att jag kanske gör dom bättre är att jag sitter på mer 
information. Helt kommer jag aldrig kunna lämna över allt”. Han poängterar att han inte vill 
lägga sig i och detaljstyra någon men att han kan tycka till och ifrågasätta och fråga varför de 
gör som de gör. Det viktigaste för respondenten är inte att vara den som bestämmer, han 
menar att det inte är chefskapet i sig som lockar. ”Jag skulle inte ha några problem med att få 
order av någon och utföra det men att liksom utföra vill jag göra det på mitt sätt och styra 
och kontrollera vad som händer”. 
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Respondenten berättar att han alltid haft förmågan att kunna koppla ifrån jobbet och att det är 
detta som tidigare gjort att han har orkat jobba i så högt tempo så länge, han menar att det har 
räckt med en ”helg i stugan” för att återhämta sig. ”Men då har det ju också varit så att när 
man har kopplat bort det så har man ju varit mer eller mindre halvdöd, jag har gått ner i 
någon slags dvala de dagarna. Men jag har inga problem att koppla bort jobbet på så vis men 
i och med att jag är så pass engagerad och jag vill alltid vara med och bry mig så kopplar jag 
inte bort jobbet kanske på en gång, men åker jag bort kanske några dagar så har jag inga 
problem och släppa det. Men där känner jag ju också att idag, till exempel, har jag ännu 
lättare att släppa jobbet. Idag kan jag släppa jobbet en helg och ändå vara hemma, det hade 
jag inte kunnat göra tidigare”. Tidigare under helgerna menar respondenten att han kunde 
känna sig stressad angående jobbet, vilket resulterade i att denne då gick till jobbet och 
arbetade några timmar, både lördagar och söndagar. Respondenten förtydligade, med ett 
skratt, att några timmar för han är fem till sex timmar. Idag lägger han upp sitt arbete på ett 
annat sätt, bland annat går han till jobbet på söndag eftermiddag och jobbar ungefär en till två 
timmar då han planerar kommande vecka. Ibland hoppar han även över, eller försöker hinna 
med det på fredagar, ifall han har något annat inplanerat på söndagen. 
 
1997 var arbetsbelastningen betydligt mindre. De hade bland annat mindre personal, tre 
anställda inklusive han själv. Själva administrationen var också enklare eftersom att de hade 
mindre omsättning, fakturor, leverantörer och logistik att hantera. Han menar att det var 
lättare att ”greppa det” då. ”Jämfört från 1997 till idag så hanterar vi 30-40 gånger så många 
ordnar tillexempel på ett år. Och det gör att vi hanterar 30-40 gånger mer fakturor.  Givetvis 
måste vi hantera mer personal. Det är väl just det att jag är ett kontrollfreak som gör att jag 
inte har släppt iväg sådana delar, administration och liknande. Men sådant håller jag på 
ändra idag, vi gör mycket ändringar på jobbet i arbetsfördelningar och ansvarsområden”. 
Till hösten kommer även respondenten att göra fler förändringar som ska lätta hans börda 
ytterligare. Respondenten menar att han i ”mångt och mycket” kan påverka sin arbetssituation 
eftersom att han är chef på företaget, dock måste han också givetvis ta hänsyn till företagets 
förutsättningar. ”Det är helt och hållet upp till mig hur jag lägger upp arbetet”. 
 
Arbetsbelastningen för respondenten har inte ökat i samma takt som tillväxten i företaget 
eftersom att han tycker om att planera och organisera arbetet. Han tycker nämligen om att 
effektivisera sina egna arbetsuppgifter, vilket innebär att allt administrativt arbete är på ett 
minimum i företaget, det är väldigt effektiviserat. ”Det är av den enkla anledningen att där 
finns inga pengar att tjäna, det gör vi på produktion. Administration kostar pengar och där 
vill man att det ska kosta så lite som möjligt”. Företaget tjänar in minst en halvtidstjänst på att 
de har effektiviserat administrationen. 
 
Respondenten jobbar hela tiden med korta mål, till exempel de här uppgifterna ska han hinna 
under den här perioden av tid. Målen sätter han upp utifrån det han jobbar med och hur han 
jobbar. Han beskriver sig själv som en tävlingsmänniska då han vill se om han hinner nå de 
mål han lagt upp. Respondenten säger att ”det blir en slags tillfredsställelse att nå målen”. 
Idag är det dock inte lika viktigt att nå målen, som det var tidigare. Han grämer sig inte idag 
för de mål han inte hinner uppnå, han stressar inte heller för att hinna med dem. Däremot 
jobbar han fortfarande i ett högt tempo, men han känner inte samma stress och framför allt 
inte samma press på att hinna de mål han lägger upp vilket han gjorde tidigare. Han tycker 
fortfarande om att jobba med mål, men han har idag långt ifrån samma press på sig själv. 
Tidigare hade respondenten mer yttre stress, men eftersom han har en väldigt hög 
stresströskel så trivs han med en viss stress i jobbet. Då han tycker om att jobba fort och 
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intensivt vill han ha en viss stress, för att kan inte arbetet hålla jämna steg med honom blir det 
svårt för respondenten att jobba. Han säger att ”det får inte gå för lätt, för då blir det inte 
samma tillfredsställelse att nå de små målen jag lägger upp. Och då känns det lite som att jag 
lika gärna hade kunnat vara hemma och snickra och jaga istället”. Men det är inte stressen 
som har varit det värsta tidigare, utan det är mer den fysiska och psykiska mattheten som gjort 
sig påmind när det varit så intensivt så länge. Respondenten vill därför säga att stress och 
press inte är orsaken till att han ”klappade igenom”, utan det är för att det blev ett för högt 
tempo för länge. Idag känner respondenten en mer inre stress än tidigare. ”Men det är nog 
under omställningsperioden som jag är under just nu som jag känner en viss inre stress på att 
jag vill dels få ordning och reda på mitt eget liv och få alla förändringar på jobbet att 
fungera, för jag vill verkligen att få det att funka för min egen skull. Det gör ju att jag känner 
idag en viss inre stress över att få det här målet uppnått. Men inte så att det är något som jag 
mår dåligt över, ingen sådan stress, men givetvis en mer inre stress känner jag”. 
 
Respondenten säger att under 2001-2003 fanns det ingen tid för återhämtning från stressiga 
perioder eftersom att det var så intensivt. Idag har han dock tid för återhämtning, men han vill 
påstå att han fortfarande jobbar väldigt intensivt. Han jobbar dock även intensivt med att 
försöka lägga om sina rutiner för att göra vardagen lättare och för att företaget inte ska vara så 
beroende av honom. Idag vet han att det mycket väl finns perioder då han kan ta det lugnt och 
utan problem jobba en 40 timmars vecka. 
 
När det är lugnt på jobbet börjar respondenten klockan 08.00 och går i regel hem strax efter 
klockan 16.00, medan han under stressigare perioder oftast börjar klockan 07.00 och slutar 
vanligtvis mellan 18.00 och 19.00. Under de stressiga perioderna blir arbetsdagarna mer 
hektiska och han kastas mellan olika uppgifter hela tiden. Han sätter inte heller upp några små 
korta delmål, till exempel, ”det här ska jag hinna före lunch, utan delmålen blir längre, det 
här ska jag hinna idag”. Respondenten berättar att det är ”fullt ös” fram till klockan 16.00. 
Tidigare säger respondenten har han i regel alltid börjat klockan 07.00, oavsett om det varit en 
lugn eller stressig period. Enda skillnaden har varit att han under en lugn period har gått hem 
klockan 18.00, medan han under en ”körig” period inte har slutat före klockan 21.00, klockan 
har till och med blivit 22.00 och ibland ännu mer. Han menar på att det är den stora skillnaden 
från tidigare, men också att han jobbar i ett helt annat tempo idag. ”När jag jobbar så jobbar 
jag till 110 %, men jag lägger in många små korta raster under dagens gång”. Lunch har han 
alltid ätit mellan 12.00 och 13.00 och under denna timme ser han alltid till att lämna jobbet för 
att gå ut och äta lunch med andra människor och prata om andra saker än jobbet. Det har han 
alltid gjort oavsett hur stressigt det än har varit. Han vet med sig att ifall han skulle sitta kvar 
på jobbet skulle han inte få någon ro att äta, dels för att folk kommer och frågar saker och för 
att telefonen hela tiden ringer. Han menar att det även är en ”social grej” att komma ut och 
träffa andra. 
 
Det som sporrar respondenten att jobba är att han ser att det finns utvecklingsmöjligheter för 
företaget och att det går att nå målen han sätter upp. ”Skulle jag inte se möjligheter med det så 
tror jag att jag skulle sluta ganska fort”. Det som intresserar respondenten mest av dennes 
arbetsuppgifter är samtidigt det som intresserar honom minst. Han menar att det givetvis är 
kundkontakten som är rolig, samtidigt som han hatar säljarbete. Samtidigt påpekar han att 
företaget sitter i en sådan gynnsam situation att deras tjänster egentligen är självsäljande, 
vilket innebär att respondenten inte behöver bedriva något intensivt säljarbete. Han beskriver 
istället sin kontakt med kunderna som väldigt rolig, samtidigt som det då också finns några 
kunder som det inte alls är speciellt roligt att ha att göra med. Dessutom berättar respondenten 
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att de har väldigt roligt socialt på jobbet, ”vi har ganska lågt i tak så att säga vi kan stå och 
skrika och gapa på varandra. Det kan bli vattenkrig. Det kan hända det mesta på jobbet”. 
Respondenten har lagt ner mycket tid och engagemang i företaget med många sena kvällar 
och han säger lite skämtsamt: ”den tid och engagemang jag har lagt ner på företaget belönar 
mig med restskatt och en sprucken relation och dåligt hjärta”. Idag tycker respondenten att 
arbetet belönar sig, han har en hygglig ekonomisk situation. Han känner sig också nöjd med 
de mål han uppnår i och med att han inte känner samma press att ”jaga” längre, men perioden 
efter december 2003 känner respondenten att det inte har belönat honom på något vis. Det 
slitet han lade ner belönar i och för sig företaget, men på det personliga planet blev det snarare 
en ”katastrof”. Det som har lett till att han i ”princip sprang i väggen” är givetvis en ökad 
arbetsbelastning, men samtidigt påpekar han att det är långt ifrån hela sanningen. Den 
huvudsakliga orsaken är hans sätt att hantera den ökade arbetsbelastningen. ”Med facit i hand 
skulle jag ju inte ha tagit på mig alla uppgifter själv, utan långt tidigare sett till att börja 
delegera uppgifter och låta andra ta över uppgifter och lita mer på att dom andra sköter 
uppgifterna”. Respondenten menar att det faktum att han inte har lämnat över uppgifter till 
sina anställda hänger ihop med att han är ett ”kontrollfreak” och vill ha ”absolut och total 
kontroll”. ”Det är väl brist på självinsikt som har lett till att man har hamnat där man har 
hamnat, man blir fartblind när det börjar gå bra och saker och ting börjar spinna på i ett 
högt tempo”. 
 
Det är väldigt få saker som kommer gratis här i livet säger respondenten, men menar att det är 
att ”ta i att säga att var och en är sin egen lyckas smed”. Respondenten berättar att det 
givetvis är olika omvärldsfaktorer som påverkar vad slutresultatet blir, men ”jobbar man och 
strävar så nog kommer det att ge resultat i slutändan”. När det gäller att kunna kontrollera 
vad som kommer att hända i livet menar respondenten att det finns många omvärldsfaktorer 
som det inte går att styra över och säger att ”det bästa man kan göra där är att vara lyhörd 
och läsa av vad som händer och sker och därefter dra slutsatser”. Respondenten nämner att 
han som person är väldigt analytisk och att han skämtsamt brukar säga att ”jag är en djävul på 
att läsa spelet för att snabbt se samband och dra slutsatser mellan olika saker och ting, orsak 
och verkan”. Respondenten berättar att han har kommit till en mycket större självinsikt idag 
än exempelvis för två år sedan när det gäller att kunna kontrollera allt som händer och inte 
händer. ”Jag känner mig själv bättre idag än för två år sen och det gör också att jag vet mer 
hur jag själv fungerar”. 
 
Eftersom respondenten är sådan som person att han bryr sig väldigt mycket i kombination 
med att han är ett ”kontrollfreak” händer det flera gånger per dag att han blir frustrerad. 
”Tyvärr är det väl så att ordning och reda är tyvärr inget som präglar våra kunders vardag, 
så vi kämpar hårt med att hålla ordning och reda åt dem”. Han menar att detta gör att 
frustration givetvis kan uppstå på grund av kunderna, ”va fan tänker ni inte” kan han sitta och 
tänka om kunderna. Samtidigt vet respondenten att många av kunderna anlitar företaget av 
den anledningen att de har så extremt bra kontroll i företaget på vad det gör. Respondenten 
nämner att företaget absolut inte är billigast i branschen, samtidigt som de inte är dyrast 
heller. Att de kan ta ut ett högre pris beror på att de har en ”djävellusisk kontroll” på det de 
gör, vilket gör att många av deras kunder uppskattar att jobba med dem, vilket i sin tur 
innebär att de inte har kunder som är ”lågprisjägare”. Deras kunder har insett vad den goda 
kontrollen innebär, vilka fördelar, tidsvinster och hur mycket resurser företaget frigör för dem 
genom att de kan hålla så pass bra kontroll. 
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Respondenten tycker att hans arbete är emotionellt utmattande. ”I min egenskap av chef så 
dels har jag ett personalansvar, och har du ett personalansvar så har du ju också ett ansvar 
att se till att alla trivs, och det liksom att gruppen är någorlunda homogen och så. Så där får 
man ju vara lite diplomat och det tar givetvis på krafterna”. Respondenten menar att sedan 
ska han även hantera ”en massa kunder”. Han handhar dessutom den mesta kundkontakten 
själv, vilket i regel innebär säljande arbete vilket medför att han återigen måste vara diplomat 
för att få saker och ting att fungera. ”Min bransch är inte så konkurrentutsatt, men däremot 
våra kunders branscher är väldigt konkurrensutsatta”. Detta innebär att alla deras kunder i 
”princip ligger i luven på varandra”. Respondenten menar att detta innebär att inte för 
mycket får sägas, men inte heller för lite. På företaget har de därför upprättat en policy som 
går ut på att de inte pratar om sina kunder med andra kunder. Detta är givetvis väldigt 
uppskattat av deras kunder eftersom att de är i en sådan konkurrensutsatt situation, men dock 
tycker vissa att det är lite ”dumt”. Respondenten tycker att ”det är väl i och för sig en ganska 
naturlig policy” för då för inte företaget fram skvaller. 
 
Respondenten känner sig än idag ofta trött men menar att han är på god bättringsväg. ”Men 
det var ju som läkarna sa åt mig, det där är sånt som kommer väldigt långt efteråt när du 
börjar kunna släppa taget och gå ner i varv, att kroppen tar smällen. Man kan skämtsamt 
säga att jag har legat en kilometer före min kropp och när jag börjar sakta in så kommer den 
fortfarande i samma tempo som jag har ångat på, och då kör den in i mig kan man säga”. 
Respondenten känner sig även psykiskt utmattad ibland, som han uttryckte sig ”det blir ju att 
man får anfallen, man blir tvärless med det man håller på med och då är det ju liksom att 
kunder är idioter och det blir verkligen tvärsvart, och det händer ju givetvis”. Respondenten 
menar att han känner sig bättre på den fronten idag. Visst kan han bli tvärless men det går 
över på 10-15 minuter, han tänker då ”okej det är inte hela världen”. Tidigare kunde han älta 
sådant i flera veckor samtidigt som han återigen kastades in i något helt annat i ”120 % 
hastighet”. Han menar att det då inte fanns tid över för att vara psykiskt utmattad, ”det blir 
bara att du ångar på, du stänger av sådana känslor/signaler från kroppen”. Respondenten 
känner sig även emotionellt utmattad ibland, han menar att detta hänger ihop väldigt mycket 
med då han blir ”tvärless” och gärna i kombination med att han är lite trött. ”Eftersom jag är 
också sådan som person att jag bryr mig väldigt mycket om både folk och detaljer”, menar 
han att ifall det blir ouppklarade saker kan han ”älta och fundera på det väldigt mycket”. 
 
Ibland tänker respondenten att han inte orkar längre och det händer de gångerna han kommer i 
de där svackorna, ”men nu tack och lov varar dom bara i 10-15 minuter”. Respondenten 
menar på att han har blivit bättre på att visa sina känslor utåt motför tidigare, ”för då har det 
varit så att det där löser jag själv, det är liksom inget jag ska belasta andra med”. 
Respondenten berättar att han blev ”snudd på enstöring” då han inte pratade med folk när han 
var ”nere” tidigare. ”Det gav jag faktiskt som nyårslöfte om att jag måste bli bättre på att 
prata om mina egna känslor med andra. Vara mer öppen i det fallet. Det blir en ohållbar 
balansgång, dels att gå och bry sig mycket om andra men sen på nåt vis inte prioritera sig 
själv, så visst ibland känner man att man inte orkar”. 
 
Respondenten menar att slutkörd är en kombination av: orkar inte längre, psykiskt utmattad 
och emotionellt utmattad. ”Alla dessa tre är djävulens ting”. Han vill hävda att det är väldigt 
sällan som han är ”riktigt helt i botten”, men det händer när det blir en kombination av dessa 
tre. Idag är respondenten också mycket bättre på att vara öppen och prata om sina känslor. 
Numer händer det att han sätter sig ned med någon och pratar, han försöker få lite distans på 
det och tänka utifrån istället, från andra hållet. Tidigare tacklade han det genom att mer eller 
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mindre hålla sig undan och vara för sig själv. Idag är det väldigt sällan respondenten känner 
sig slutkörd i slutet av arbetsdagen därför att han arbetar helt annorlunda motför vad han 
gjorde tidigare. ”Jag har alltid varit sådan att när jag jobbar så gör jag det till 110 % och det 
gör jag fortfarande idag, men idag lägger jag in betydligt mycket mer raster under arbetet”. 
Respondenten försöker under rasterna att varva ner och ta det lugnt eller ”surra skit” i telefon 
med någon. Det gjorde han inte förut. ”Då var det stenhårt i 110 %”. Det gör att han idag inte 
känner sig så slutkörd. ”Givetvis kan det vara sådana dagar som blir väldigt långa av någon 
anledning, sådana som man givetvis kan känna sig trött efter, men inte så trött att jag skulle 
vilja kalla det slutkörd”. Respondenten känner sällan att varje arbetstimme är uttröttande. 
”Visst känner man det när det har varit en lång dag och man vet att man har några av dom 
här måstena kvar”. Det kan kännas uttröttande när han ser att klockan börjar passera 18.00 
och till och med 19.00 och det finns saker som tar minst en timme kvar att göra. ”Det finns 
vissa måsten, men många måsten har jag ju också prioriterat bort, men det ska man ju inte 
sticka under stolen med att det blir ju de här timmarna i slutet av dan då man kan känna sig 
uttröttad”. 
 
Respondenten känner sig dock aldrig utmattad på morgonen när han tänker på att ännu en 
arbetsdag väntar. Inte ens under perioden mellan 2001-2003, när han i princip var ”spyless på 
jobbet”, tänkte han på morgonen ”fan vad trist”. Han menar att det kan komma när han har 
varit ett tag på jobbet och inser att det blir ”ju fan inte bättre än så här”. Respondenten menar 
att han nog varit ”dum” i det fallet och trott att det blir bättre. ”Det har väl gjort att man på 
morgonen inte varit less på jobbet, utan ny dag nya möjligheter”. 
 
Angående jobbet och privatlivet och vilket av dessa som är viktigast har respondenten 
prioriterat om sedan tidigare. Han vill dock inte påstå att jobbet kom i första hand tidigare, 
”men det blev på nått sätt att man jagade tid på jobbet för att man i sitt stilla sinne trodde att 
då får jag tid över så att jag kan vara med nära och kära, men det får man ju aldrig. Som en 
dåres vis ligger man ju jagar dom här timmarna för att man tror att det ska bli en lucka och 
då blir det just det där att du inte själv tycker att du har prioriterat bort privatlivet men det 
har blivit så. Då har det blivit istället att prioritera jobbet men det tycker man inte själv. Så 
har det varit i min situation”.  
 
Respondenten berättar att han idag oftast har tid för familj och vänner. Tidigare däremot hade 
han inte nog med energi. Under perioder då han var ledig var han mer eller mindre som en 
”zombie”. ”Jag minns mycket väl när vi åkte till stugan och var ledig en lång helg. Dels kom 
vi alltid iväg sent på fredag eftermiddag, trots att vi i regel brukar sluta ett på jobbet på 
fredagar i och med att vi har flextid, men det blev i regel att man kom iväg väldigt sent. Och 
då blev det att när man var borta en sån helg var man mer eller mindre som en zombie. Det 
har gjort att när man har varit slutkörd så har man inte haft energin för familj och vänner”. 
Respondenten menar att han blev ”fartblind” och tyvärr prioriterade bort familj och vänner. 
Han säger dock att det absolut inte var medvetet. ”Det blir så att man räknar med dom och 
tyvärr just det där med att man tar det så förgivet, de är jättefarligt, det har kostat mig en 
relation. Summan av kardemumman så har mitt jobb kostat mig givetvis väldigt mycket hälsa 
men även en relation och sen mycket vänner. Det blir att man har försakat väldigt mycket 
vänner. De få vänner, jag ska inte säga att jag har få vänner, men dom vänner jag har kvar 
idag är väldigt goda vänner. Så idag vill jag väl säga att jag har ofta energi för familj och 
vänner, och har jag inte energin så tar jag mig energin. I och med att jag är sådan som 
person att jag bryr mig väldig mycket om människor så vill jag ju väldigt gärna hjälpa dem 
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också, så är det någon som behöver min hjälp så oftast kan jag släppa, ja i princip allt, för att 
hjälpa till”. 
 
”Det är både roliga och tråkig saker som har hänt under resans gång. Givetvis det tråkiga är 
dels när min mor råkade ut för bilolyckan och när pappa gick bort, det är väl givetvis dom 
tråkiga grejorna. Dom roliga sakerna har ju varit, att dels när jag tog över firman helt och 
hållet, började driva den själv. Sen träffade jag också min förra sambo på jobbets vägnar, 
och som jag samtidigt förlorade på grund av jobbet till stora delar. Det är väl ödets ironi. 
Men jag har lärt mig mycket om mig själv under resans gång. Och som sagt man har väl 
börjat inse att man inte är odödlig heller. Och sen ska jag väl inte säga det under inspelning 
men jag har väl inte alltid rätt heller”. 
 
Respondenten beskriver sig själv som ett ”kontrollfreak” eftersom att han har ett stort behov 
av att känna kontroll. Han berättar också att han är ”hänsynslöst omtänksam”, han menar då 
att han är hänsynslös mot sig själv eftersom att han bryr sig så mycket om andra samtidigt 
som han inte tar hand om sig själv på rätt sätt. ”Sen är jag ju som person väldigt analytisk, jag 
tycker om att bryta ner fakta och detaljer i dess minsta beståndsdelar. Jag brukar säga att det 
är detaljerna som avgör. Respondenten säger också att han tänker alldeles för mycket med 
”hjärtat än med hjärnan”. En närstående person till respondenten, som befann sig i ett annat 
rum i bostaden vid intervjutillfället, förfrågades av respondenten själv vilka personlighetsdrag 
denne tycker att respondenten besitter. Personen beskriver respondenten som: positiv, vill 
vara alla till lags, en tidsoptimist och att han ser ingenting som omöjligt. 
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5 ANALYS 
 
I detta kapitel kopplar vi samman det empiriska materialet, som vi fått fram i samband med 
intervjun av respondenten med den insamlade litteraturen. Vi utgår här ifrån att analysera 
svaren vi fick på frågorna angående upplevt kontrollfokus, självtillit, prestationsbehovet, 
behov av självständighet samt MBI (se bilaga 2). Dessa kopplas sedan till empirin och teorin. 
 
5.1 Entreprenörskapet och entreprenörsprocessen 
 
Respondenten har inte själv startat företaget utan övertagit det, vilket enligt många författare 
utesluter att en sådan person kan vara en entreprenör, men enligt Delmars (1997) och Shane et 
als definition på entreprenörskap kan respondenten ändå räknas som en entreprenör. 
Författarna menar att det viktiga är inte att personen själv har startat företaget utan menar att 
denne kan vara en entreprenör ändå. Med tanke på det alternativa karriärvalet, vilket var att 
studera juridik, respondenten hade i åtanke kan dock peka på att denne inte har en självklar 
entreprenörspersonlighet. Han beskrev också att fortsätta driva företaget ansåg han vara en 
”utstakad väg” som kändes som en form av ”säkerhet” inför framtiden och en ”enkel utväg” 
då han visste vilken potential det fanns i företaget.  
 
Shane et al menar att entreprenörsprocessen existerar eftersom att människor utvecklar 
möjligheterna de ser. Utförsäljningen av den ursprungliga produktionen 1997 och dessutom 
alla omstruktureringar av arbetet som respondenten har gjort angående administration samt 
planering och styrning av själva produktionen visar på att denne ser möjligheter som han 
sedan utvecklar. Dessutom alla omstruktureringar som respondenten kommer att göra 
angående ansvarsfördelningar på företaget, menar vi innebär att han ser lösningar på problem 
vilket ger han möjlighet att fortsätta driva företaget utan att bli helt utbränd. De första åren 
tyckte respondenten att ingenting var jobbigt utan att det bara fanns möjligheter. Samtidigt har 
företaget gått väldigt bra och troligtvis har inga negativa effekter, marknadsmässigt sett, 
påverkat respondenten vilket innebär att han istället för att oroa sig för att företaget ska gå i 
konkurs har fått kämpa för att organisation ska hålla jämna steg med tillväxten i företaget sett 
i personalrekrytering samt att maskinernas kapacitet utnyttjades på rätt sätt. 
 
Enligt Delmar (1997) är en av entreprenörens viktigaste roller att ta risker, men studier visar 
dock att entreprenörer inte är mer riskbenägna än andra. Från respondentens berättelse kan vi 
inte tolka att denne har tagit några avsevärda risker. Visserligen tog han över företaget vid 
väldigt ung ålder, vilket i sig kan tänkas vara en risk för honom, men som respondenten 
berättade såg han detta som en säkerhet inför framtiden eftersom han visste vilken potential 
det fanns i företaget. Själva övertagandet av företaget kom på ett sätt naturligt för 
respondenten eftersom han hade vuxit in i företaget. Att han sedan tog över ett redan 
existerande företag som dessutom gick bra innebär inte en sådan speciellt stor risk som en 
person skulle ta ifall denne startade ett helt nytt företag själv. Försäljningen 1997 kan också 
tänkas vara ett risktagande från entreprenörens sida, men det tror vi kom sig naturligt för 
respondenten i och med att han inte hade nog med kunskap på det området. Ifall han tog en 
risk där var den mest troligt väl igenomtänkt eftersom att respondenten är väldigt analytisk 
som person. Sedan tror vi inte att respondenten skulle ta ett sådant beslut ifall han inte var 
säker på att han skulle kunna fortsätta driva företaget endast genom den kompletterande 
produktionen. Cartwright (2002) påpekar att entreprenörer noga analyserar och kalkylerar på 
risker innan dessa genomförs. Författaren menar att det är därför som draget analytiskt är en 
viktig egenskap hos en entreprenör. 
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Det som intresserar respondenten mest av hans arbetsuppgifter är kundkontakten samtidigt 
som han tycker att själva säljarbetet är det värsta han vet, men i och med omstruktureringen 
försvann mycket av säljarbetet. Delmar (1997) menar att vara intresserad är nödvändigt för att 
en person ska kunna göra en kreativ insats och spelar även en viktig roll för entreprenörens 
motivation. Att kunna vara kreativ och förnya sin organisation samt hitta lösningar på 
problem hävdar Cartwright (2002) är viktigt för att en entreprenör, och därmed respondenten 
ifråga då han är en entreprenör, ska kunna behålla sin position som ledande i branschen. 
Delmar (1997) menar att kreativitet på hög nivå kräver stor hängivenhet för aktiviteten ifråga 
och att en sådan inte kan uppbådas ifall personen inte känner ett starkt intresse för aktiviteter. 
Detta tyder på att ifall respondenten inte skulle ha vad som krävs för att vara en entreprenör 
sett i personlighetsdrag samt att han inte har intresse för någon del i hans arbete skulle han 
inte kunna driva företaget effektivt och kunna se möjligheter på marknaden vilket vi tolkar 
utifrån empirin att han kan.  
 
5.2 Upplevt kontrollfokus 
 
Angående kontrollfokus ställde vi åtta frågor till respondenten, varav svaren på sju av dem 
tyder på att denne har ett inre kontrollfokus. Av detta drar vi slutsatsen av respondenten ifråga 
har ett starkt inre kontrollfokus. Det stämmer bra överens med teorin som säger att en 
entreprenör har ett inre kontrollfokus. Enligt Ward (1993) tror personer med ett inre 
kontrollfokus att de har mer kontroll över omgivningen än människor som har ett yttre 
kontrollfokus, vilket vi tolkar att respondenten också tror utifrån att vi konstaterat att denne 
har ett starkt inre kontrollfokus men även utifrån att han inte heller tror på tur eller ödet. 
Respondenten berättade han att han har ett stort behov av att känna kontroll. Eftersom 
respondenten även är väldigt analytisk som person granskar han säkerligen noga sin 
omgivning för att hitta värdefull information som enligt Ward (1993) är ett kännetecken för 
personer med inre kontrollfokus. Att upptäcka möjligheter menar Ward (1993) också är ett 
kännetecken för dessa personer. Respondenten berättade att han bara såg möjligheter när han 
tog över företaget, vilket också citatet ”ny dag, nya möjligheter” visar på. Det sättet han 
bedriver sitt företag idag, med omstruktureringar angående arbetet, visar att han även under 
svåra perioder kan se möjligheter och lösningar på problem. Även det sättet han säljer sina 
tjänster på, med kontroll som riktmärke, tyder på att respondenten ser möjligheter i 
omgivningen och agerar därefter då han tillmötesgår sina kunders krav innan de ens vet om att 
de behöver det. 
 
5.3 Självtillit 
 
Svaren angående självtillit, som respondenten gav, kan tolkas som att denne har låg till 
medelhög självtillit. Enligt Shane et al kommer en individ med hög självtillit att anstränga sig 
mer under en längre tid, hålla ut genom motgångar, sätta upp högre mål samt utveckla bättre 
planer och strategier. Detta tycker vi stämmer bra överens med respondenten vilket tyder på 
att denne skulle ha en hög självtillit. En person med låg självtillit skulle mest troligt inte välja 
entreprenörsyrket som karriär eftersom oddsen till framgång är väldigt låga menar Shane et al. 
Detta tyder i sådana fall på att respondenten, eftersom denna har låg till medelhög självtillit, 
inte egentligen skulle ha valt att jobba i företaget. Hans ursprungliga val av karriär stödjer 
även detta. Respondenten hade nämligen inte valt att ta över företaget ifall hans föräldrar 
kunnat fortsätta att driva det. Att respondenten inte tycker att stress är en jobbig faktor för 
honom tyder också på att denne har en hög självtillit då vi antar att individer med en låg 
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självtillit blir mer stressade över situationer på grund av att de inte tror att de kan påverka 
omgivningen och händelser. 
 
Bandura (1997) skriver bland annat att individer som tror att framgångar och misslyckanden 
enbart beror på deras insatser kommer att ta sig an svårare uppgifter och fortsätta trots 
misslyckanden. Svaret som respondenten bland annat gav angående kontrollfokus (se bilaga 
2) antyder att han inte tror på ödet eller tur, utan att envishet och hårt arbete leder till 
framgång, vilket i sin tur tyder på att hans självtillit också skulle vara hög istället för låg. 
Detsamma att han tror att människor måste vara herre över sitt eget liv visar också på att han 
har en hög självtillit, det vill säga, respondenten tror att han själv styr sitt liv och öde. 
 
Det kan också vara så att respondenten efter att denne i princip blev utbränd har ändrat sin syn 
på sig själv och därigenom även har ändrat sin självtillit, det vill säga minskat. Fler frågor 
angående självtillit, än det urval vi gav till respondenten, kanske hade behövts för att säkert 
kunna fastsälla vilken grad av självtillit som respondenten har. Resultatet hade då möjligtvis 
också visat annorlunda, det vill säga att respondenten faktiskt har en hög självtillit. 
 
När det gäller självtillit har vi inte säkert kunnat fastställa vilken grad som respondenten har 
eftersom att teorin, empirin samt svaren på frågorna angående självtillit tyder på olika grader. 
Empirin kopplat till teorin tyder på att respondenten har en hög eller ganska hög självtillit 
medan svaren på frågorna tyder på att han har en låg självtillit. Det finns dock även vissa 
omständigheter i empirin som stödjer att respondenten skulle ha en låg självtillit. Med hänsyn 
både till empirin och resultatet på frågorna angående självtillit tror vi att respondenten i alla 
fall har en medelhög om inte hög självtillit. 
 
5.4 Prestationsbehov 
 
Av svaren på frågorna angående prestationsbehovet kan vi avläsa att respondenten delvis är 
högpresterare, han ligger över genomsnittet men inte högst upp. Utifrån empirin kan vi tolka 
att respondenten har prioriterat om idag angående prestationsbehovet. Tidigare hade han 
större krav på sig själv att prestera eftersom att han hade högre krav på sig själv att uppnå de 
mål som han ställde upp, samt att han hela tiden även höjde sina förväntningar på sin egen 
och företagets prestation. Respondenten anser att han har kommit till en mycket större 
självinsikt idag när det gäller att kunna kontrollera allt som händer och som inte händer. Han 
menar att han känner sig själv bättre idag vilket innebär att han bättre vet sina begränsningar. 
Vi tror att det är på grund av detta som han har sänkt sitt prestationsbehov motför tidigare för 
att undvika att bli helt utbränd. 
 
McClelland (1961) och Delmar (1997) skriver att ett högt prestationsbehov ofta förknippas 
med entreprenörer och att detta är vanligt hos dessa. De med ett högt prestationsbehov, enligt 
McClelland (1961), engagerar sig också mer i arbetsuppgifter som kräver individuellt ansvar 
än de med ett lågt prestationsbehov. Detta tyder också på att respondenten skulle vara en 
högpresterare eftersom han berättat att han är väldigt engagerad i företaget och i hans 
arbetsuppgifter. Skulle inte respondenten vara engagerad i företaget skulle han inte heller 
lägga ner så mycket tid på företaget. Högpresterare enligt Entríalgo et al, ägnar också mycket 
tid åt att fundera på hur de ska göra sitt jobb bättre. Respondenten som tycker om att planera 
och organisera har effektiviserat sina arbetsuppgifter väldigt mycket och dessa ligger därför 
på ett minimum idag, detta innebär dock inte att han har lite att göra. Detta faktum innebär 
enligt teorin att respondenten är en högpresterare. Prestationsbehovet är även kopplat ihop 
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med ett kontrollerande beteende enligt Entríalgo et al eftersom att en person blir mer 
kontrollerande desto högre prestationsbehov denna har. 
 
Prestationsbehovet hos respondenten har ändrats från tidigare eftersom att denne när han i 
”princip gick i väggen” har insett att det inte är värt att offra sin egen hälsa på grund av 
jobbet. Respondenten har gått från att vara en högpresterare till att vara en delvis 
högpresterare vilket innebär att han inte längre har samma krav på sig själv att uppnå de mål 
han ställer upp. 
 
5.5 Behov av självständighet 
 
Empirin samt svaren på frågorna angående behov av självständighet tyder på att respondenten 
har en hög grad av behov av självständighet. Enligt Delmar (1997) har det konstaterats att 
entreprenörer har ett stort behov av självständighet och en rädsla för yttre kontroll. Detta 
stämmer i sådana fall bra in på respondenten eftersom denne har ett högt inre kontrollfokus 
samt ett stort behov av självständighet. Den entreprenöriska rollen kräver även självständighet 
enligt Shane et al. Detta faktum innebär att respondenten passar utmärkt som entreprenör. 
Intresse är bland annat nära knutet till självständighet (Delmar, 1997) vilket för vår 
respondent är ett väldigt viktigt kriterie när det gäller jobb. Om respondenten inte skulle ha ett 
intresse i företaget skulle han troligtvis inte heller arbeta så mycket som han gör och inte 
heller fortsätta driva företaget, utan gett upp när han började känna sig utbränd. Respondenten 
berättar att han inte behöver vara chef och att det inte är chefskapet som lockar honom. Han 
menar att det viktigaste för honom inte är att vara den som bestämmer men att han vill 
bestämma över det han jobbar med. Detta innebär, trots att respondenten inte tycker att han 
måste vara chef ändå vill bestämma över hur han jobbar, vilket vi tycker medför att han har 
ett stort behov av självständighet. 
 
5.6 Utbrändhet  
 
Respondenten fick 38,5 poäng av 100 på MBI. Detta resultat visar att vår respondent ligger 
närmare att vara inte utbränd än utbränd eftersom att han ligger under genomsnittet, vilket är 
50 poäng. Om respondenten hade svarat på frågorna angående utbrändhet för ett eller två år 
sedan tror vi att resultatet hade blivit annorlunda. Under tiden då respondenten svarade på 
frågorna berättade han nämligen att han skulle ha svarat annorlunda tidigare. Detta 
tillsammans med empirin tolkar vi som att han varit mer utbränd tidigare än idag. 
Respondenten berättade att han visserligen än idag känner av att han ”i princip gick i 
väggen”, men även förklarat att han är på god tillbakaväg nu. 
 
Maslach (1985) hävdar att det finns en stark koppling mellan personlighetsdragen och de som 
är utbrända, hon menar att människor som är involverade i dagliga aktiviteter, har en känsla 
av kontroll över händelser och är öppna för förändringar har större chans att bli utbrända. Vår 
respondent anser vi passar in på dessa beskrivningar, speciellt angående kontrollen över 
händelser eftersom att han är ett ”kontrollfreak”. Även var entreprenören befinner sig i 
entreprenörsprocessen påverkar dennes benägenhet att bli utbränd. Vi tror att olika stadier 
innebär olika påfrestningar på entreprenören, där starten av företaget kan innebära oro och 
stress innan företaget blivit etablerat på marknaden och börjar generera inkomster, medan det 
senare stadiet att utveckla och hålla kvar företaget på marknaden antingen kan innebär att 
entreprenören får kämpa för att inte gå i konkurs eller som i detta fall, kämpa för att se till att 
företaget har nödvändiga resurser för att kunna hålla uppe den höga tillväxten. 
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Förväntningar, som respondenten beskriver har vuxit fram genom åren, blev som en drog att 
hela tiden ”ligga och jaga för att nå högre och högre”. Det är även detta faktum, enligt 
respondentens själv som bidragit till respondentens situation som på väg mot utbrändhet. 
Även Maslach et al tror att förväntningar kan orsaka utbrändhet. Detta kan vi koppla ihop 
med prestationsbehovet, det vill säga att respondenten hela tiden har stegrat sin prestation och 
ställt krav på sig själv för att nå dessa. Individer med ett högt prestationsbehov har därför 
lättare för att bli utbrända. Graden av självtillit påverkar också här eftersom att en person med 
en hög självtillit inte ger upp lika lätt som en person med låg självtillit. Detta innebär att har 
personen satt upp ett mål kommer den troligen att göra allt för att nå målet, även i motgångar.  
 
Vi kom fram till att respondenten har en ganska hög självtillit eftersom att han anser att han 
kan påverka vilken riktning saker och ting tar i hans liv. Individer som har en hög självtillit 
anser vi motverkar stress och därmed utbrändhet eftersom att vi tror att individer med låg 
självtillit blir mer stressade över situationer då de inte tror att de kan påverka vad som komma 
skall. 
 
Entreprenörer vill arbeta självständigt och därmed vill de ha ansvar för att kunna ta beslut. 
Det som är negativt med att ha ansvar som chef är att denne har ansvar över sin personal, 
vilket kan vara stressande eftersom att chefen då har press på sig att företaget ska överleva. 
Stort behov av självständighet kopplas ihop med ett inre kontrollfokus, dessa kopplas i sin tur 
ihop med entreprenörer. Ifall dessa drag påverkar utbrändhet tror vi att de verkar som 
dämpare. 
 
Enligt Maslach et al och Cartwright (2002) blir individer med ett inre kontrollfokus inte lika 
negativt påverkade av stress och inte lika lätt utbrända som individer med ett yttre 
kontrollfokus. Det är av denna anledning som respondenten inte tycker att stress påverkar 
honom allt för mycket då han har ett starkt inre kontrollfokus. Att entreprenörer har en typ A 
personligheter innebär dock att de snabbare brinner ut än människor som inte har typ A 
personligheter (Cartwright, 2002; Rees, 1995). En individ som har en typ A personlighet har 
behov av kontroll, vilket stämmer mycket bra in på respondenten eftersom att han har ett 
starkt behov av kontroll. Typ A personer är dessutom också tävlingsinriktade och har en 
tidspressad livsstil. Respondenten är tävlingsinriktad när det gäller att nå de mål han ställt 
upp. Tidspressad livsstil menar vi också att han har eftersom att han jobbar så pass mycket, 
speciellt tidigare innan han ändrade sitt sätt att arbeta. Det tidigare sättet att arbeta har lett till 
att respondenten blivit fysiskt och psykiskt utmattad. Enligt Maslach et al är utmattning 
förknippat med typ A beteende. Rees (1995) hävdar också att personer som har typ A 
personlighetsdrag är mer benägna att utveckla hjärtsjukdomar och andra stress relaterade 
tillstånd. Johnson et al (2005) hävdar att det är bevisat att ihållande eller intensiv stress har 
negativ påverkan på individers mentala och fysiska hälsa. Att vår respondent drabbats av 
dåligt hjärta kan även det tyda på att denne har typ A personlighet.  
 
Respondenten känner sig än idag ofta trött och känner sig även psykiskt utmattad ibland, men 
att dessa stunder är betydligt kortare idag än tidigare. Respondenten tänker även ibland också 
att han inte orkar längre, detta inträffar de gånger som respondenten får de där korta 10 till 15 
minuters anfallen då allt blir ”tvärsvart”. Riktigt helt i botten är han sällan numer och idag 
har han även blivit bättre på att hantera det genom att vara mer öppen och prata om sina 
känslor. Enligt Cordes och Dougherty (1993) innebär begreppet utbrändhet bland annat 
känslomässig och mental utmattning, denna är den första utbrändhetsdimensionen. Utifrån 
respondentens berättelse kan vi konstatera att denne har varit känslomässigt och mentalt 
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utmattad och att han fortfarande känner av det. Enligt Maslach och Leiter (1993) har personer 
som är fysiskt och psykiskt utmattade förlorat förmågan att varva ner och återhämta sig. 
Författarna menar att de är lika trötta när de vaknar som när de gick och la sig. Här vet vi inte 
riktigt hur det förhåller sig med vår respondent eftersom han berättade att han såg på varje dag 
med förhoppning, ”ny dag nya möjligheter”, men att han senare på dagen insåg att ”fan det 
blir ju inte bättre”. Vi vet alltså inte om respondenten redan på morgonen kände sig trött eller 
om det infann sig eftersom dagen fortlöpte. Maslach och Leiter (1999) menar att utmattning 
undergräver effektivitet, hälsa och välbefinnande, vilket vi anser stämmer bra in på 
respondenten. Hans hälsa och välbefinnande har definitivt påverkats samt att hans effektivitet 
dämpats. 
 
Den andra utbrändhetsdimensionen, cynism, som Maslach och Leiter (1999) tar upp, anser vi 
att respondenten drabbats av under perioden 2001 till 2003 då han beskrev att han har varit 
”så slut både fysikt och psykisk” att han har blev väldigt obrydd och nästan ”snudd på 
känslokall”. Han brydde sig inte särskilt mycket om saker och ting och var allmänt less och 
trött. Respondenten tog även under denna period avstånd från familj och vänner då han inte 
hade nog med energi. Respondenten berättade att han är ”hänsynslöst omtänksam” vilket 
innebär att han bryr sig väldigt mycket om andra samtidigt som han inte tänker på sig själv i 
samma utsträckning. Sen tänker respondenten enligt honom själv alldeles för mycket med 
”hjärtat än med hjärnan”. Dessa drag visar på att respondenten i vanliga fall inte är cynisk. 
Det finns indikationer på att individer som är känslotyper är med benägna att bli utbrända än 
individer som är tänkande typer, särskilt till cynism (Maslach et al). Vi vill hävda att 
respondenten är mer av en känslotyp eftersom att han bryr sig väldigt mycket om andra 
människor och gärna vill hjälpa dem om han kan. Detta har förmodligen också varit en 
bidragande orsak till att han nästan blev utbränd.  
 
Den tredje och sista punkten, kraftigt nedsatt förmåga att klara av sitt arbete, tycker vi inte att 
respondenten har haft eller har idag. Visserligen blev hans förmåga nedsatt i och med att han 
under 2001 till 2003 beskrev sig som en dålig chef på grund av att han inte orkade ta itu med 
allt som behövdes göras. Kraftigt nedsatt förmåga vill vi dock inte påstå att han hade eftersom 
att han ändå klarade av att gå till jobbet och sköta företaget på någorlunda sätt.  
 
Av faktorerna som Ohlsson (1998) hävdar orsakar utbrändhet, anser vi att endast ett stämmer 
bra in på respondenten och det är kontrollbehovet. Ett annat drag som delvis passar är 
eftergiven. Det som karaktäriserar en eftergiven person är svag självkänsla eller är rädslan för 
att inte bli accepterad, vilket vi inte tycker att han har, däremot vill han väldigt gärna hjälpa 
sina ”nära och kära” samt att vara ”alla till lags” vilket tyder på att han visar tecken på att 
vara eftergiven. 
 
Respondentens har två arbetstoppar på året. Lugna perioder jobbar respondenten ungefär sju 
timmar per dag, medan dagarna under stressiga perioder blir längre, cirka tio timmar. Förut 
arbetade respondenten minst 13 timmar per dag oavsett stressig eller lugn period. 
Arbetstopparna innebär också en markant skillnad i arbetsbelastning för respondenten. 
Helgerna innebar tidigare också oftast arbete för respondenten eftersom han hela tiden kände 
sig stressad över arbetet. Åren 2001 till 2003 blev speciellt jobbiga för respondenten som 
vissa månader kunde arbeta allt från 250 till 300 timmar. Framförallt december 2003, då han 
arbetade 320 timmar på ungefär 21 dagar. Enligt Maslach och Leiter (1999) klarar inte en 
individ att arbeta hårt under en längre period eftersom det inte finns tid för avkoppling. 
Personer som arbetar på detta sätt blir härav lättare utbrända. Arbetssituationen menar 
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respondenten att han i ”mångt och mycket” kan påverka eftersom att han är chef, men på 
grund av att han är ett ”kontrollfreak” har han haft svårt att släppa vissa delar. Här har han 
tänkt om och håller nu på med att omstrukturera arbetet på företaget genom att dela ut 
ansvarsområden på sina anställda så att företaget ska bli mindre beroende av honom och för 
att lätta hans arbetsbörda.  
 
Att respondenten har kunnat ”koppla bort jobbet” då han åkt bort menar han har gjort att han 
orkat jobba i så högt tempo så länge. Han menar att det har räckt med en helg i stugan för att 
återhämta sig från jobbet. När han väl kopplat bort jobbet beskriver han att han mer eller 
mindre varit ”halvöd” och samtidigt gått ner i någon slags dvala. Idag menar respondenten att 
han ännu lättare kan släppa jobbet. Idag kan han även vara hemma utan att känna sig stressad 
och åka till jobbet. Angående jobbet idag har han också lagt upp det på ett annorlunda sätt. 
Han jobbar fortfarande i 110 % när han arbetar, men menar att han lägger in många korta 
raster numer för att hinna varva ner och bara ta det lugnt. Lunchen har även alltid varit en 
stund på dagen där han lämnar arbetsplatsen. Att han alltid har gjort på detta sätt med lunchen 
tror han, vilket vi instämmer med, har gjort att han klarat att jobba så hårt som han har gjort 
under en längre tidsperiod. 
 
5.7 Diskussion: entreprenörsprocessen, personlighetsdrag och utbrändhet    
 
Kopplingar mellan olika stadier i entreprenörsprocessen kan dras till utbrändhet, där olika 
stadier kan innebära olika stor benägenhet för en person att bli utbränd beroende på 
marknaden, hur företaget går, entreprenörens personlighetsdrag och andra individuella 
förutsättningar. Att starta ett företag kan innebära större risker, mer stress och oro än för en 
person som tar över ett redan existerande företag. Dessutom innebär även processen att hålla 
kvar företaget på marknaden och utvecklingen av företaget olika påfrestningar på olika 
individer. Exempel på påfrestningar som kan medföra oro och stress för en entreprenör kan 
vara en hotande konkurs eller en alltför hög tillväxt. 
 
När det gäller entreprenörskapet är det en förutsättning att vara intresserad av arbetet och 
företaget för att kunna vara kreativ och därmed göra en bra insats. Att vara analytisk krävs 
också för att kunna se möjligheter i omgivningen och med detta vidareutveckla företaget. 
Eftersom respondenten både är intresserad av företaget och analytisk har det resulterat i att 
han kunnat utveckla företaget och få det att växa under åren. Om inte respondenten haft dessa 
förutsättningar skulle han ha gett upp för länge sedan när han började resan mot utbrändhet 
och började bli less och trött. 
 
Personlighetsdragen har vi också funnit påverkar utbrändhet. Respondenten visar tecken på att 
denne har ett relativt högt prestationsbehov vilket enligt teorin är ett förväntat drag hos 
entreprenörer. Respondenten har vidare uppvisat en medelhög självtillit och ett starkt inre 
kontrollfokus, vilka båda två dämpar en persons upplevda stress och därigenom utbrändhet. 
Behov av självständighet har också visat sig vara mycket högt hos respondenten, vilket enligt 
teorin kopplas ihop med entreprenörskapet men även med ett inre kontrollfokus. Behovet av 
självständighet har vi inte hittat några tydliga tecken att inverkar på en persons benägenhet att 
bli utbränd, däremot är detta drag enligt teorin vanligt hos entreprenörer eftersom att 
entreprenörskapet kräver det. 
 
Personer med en låg självtillit påverkas mer av stress än personer med en hög självtillit. Att 
personen påverkas mer av stress innebär då att denne har en högre benägenhet att bli utbränd. 
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Sedan att en person har ett väldigt högt prestationsbehov påverkar även det utbrändhet genom 
att individen hela tiden strävar efter att nå högre mål. En individs upplevda kontrollfokus har 
också det en stor inverkan på en persons benägenhet att bli utbränd. Har personen ett yttre 
kontrollfokus tror den inte att den kan påverka omgivningen och händelser vilket ger mer oro 
och stress vilket innebär att dessa personer lättare blir utbrända. Personer med ett inre 
kontrollfokus tror däremot att de kan påverka omgivningen och påverkas då inte lika lätt av 
stress. Ett inre kontrollfokus fungerar som dämpare på en persons upplevda stress. 
Kontrollfokuset hänger även ihop med självtilliten hos en person. Har personen ett yttre 
kontrollfokus har denne mest troligt även en låg självtillit eftersom att personer med låg 
självtillit inte tror att de kan påverka omgivningen och tvärtom för personer med ett inre 
kontrollfokus. En hög självtillit fungerar då också som en dämpare av en persons upplevda 
stress och därigenom motverkar utbrändhet. När det gäller behovet av självständighet tror vi 
att denna motverkar utbrändhet eftersom att personer med ett stort behov av självständighet är 
personer som även har ett inre kontrollfokus. Detta på grund av att personer med ett stort 
behov av självständighet vill ha ledande positioner där de kan påverka, vilket tyder på att de 
tror att de kan påverka omgivningen vilket hänger ihop med ett inre kontrollfokus som i sin 
tur motverkar utbrändhet.  
 
Det verkar som att respondentens situation som på väg att bli utbränd även har påverkat 
dennes personlighetsdrag genom att de har ändrats. Att respondenten blev varse om vilken 
negativ effekt för mycket arbete har på hans hälsa har lett till att han bland annat sänkt 
prestationsbehovet, inte alltför mycket men ändå märkbart för att han ska må bättre. 
Kontrollfokuset och behovet av självständighet har dock inte ändrats. Möjligtvis har 
respondentens självtillit minskat eftersom empirin tyder på att han har en hög självtillit medan 
de specifika frågorna angående självtillit visar på att respondenten idag har en låg självtillit. 
Enligt Ward (1993) och Coutu (1949) antas personlighetsdrag vara beständiga över tiden, 
vilket innebär att en individs personlighet inte ändras. Dock framhåller Coutu (1949) också att 
beteenden är situationsstyrt, det vill säga att hur en människa beter sig beror på situationen. 
 
Vad är det då som har gjort att respondenten ”i princip gått i väggen”? Enligt egen utsago är 
det inte stressen som har varit värst utan den ökade arbetsbelastningen i kombination med att 
respondenten är ett ”kontrollfreak” som till stora delar har bidragit till att han var på väg att 
bli utbränd. Det är på grund av att han har ett stort kontrollbehov som resulterat i att 
respondenten inte har delegerat ut uppgifter till andra. Respondenten tycker om att känna 
stress i arbetet för att känna sig tillfreds med det han uppnår. Stressen tror vi dock ändå något 
har påverkat respondenten negativt eftersom att han har haft en så pass hög arbetsbelastning. 
Det är svårt att tro att det endast har fört med sig något bra. Ytterligare en faktor, som i detta 
fall har lett till att respondenten varit på väg att bli utbränd, är att han bryr sig väldigt mycket 
om andra i samma veva som han inte tänker på sin egen hälsa. Respondenten insåg dock 
allvaret i sin situation och vilka effekter det har haft för hans hälsa och jobbar nu aktivt med 
att lägga om arbetet på företaget för att lätta sin arbetsbörda. Han har även lärt känna sig själv 
bättre i processen mot utbrändhet och vet nu sina begränsningar och försöker att hålla sig 
inom dessa. 
 
I och med att respondenten har minskat på sin arbetsbörda har den yttre stressen minskat, 
dock har den inre stressen ökat. Att den inre stressen har ökat beror på att respondenten är 
inne in en omställningsperiod med många förändringar på jobbet angående hans 
arbetsbelastning. Detta innebär i sin tur att respondenten släpper på sin egen kontroll över 
företaget, vilket vi tror kan kännas mycket jobbigt för honom eftersom att respondenten har 
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ett stort kontrollbehov. Respondenten menar dock att den inre stressen inte påverkar honom 
speciellt mycket eftersom att han inte tycker att den är en jobbig stress. Respondenten 
konstaterar bara att den yttre stressen har minskat och att den inre har ökat, men att ingen av 
dem är något som han lider speciellt mycket av. 
 
Tidigare hanterade respondenten den ökade utbrändheten genom att stänga ute folk och 
bearbeta saker och ting inom sig själv, vilket kan kallas för cynism. Cynism vid utbrändhet 
kan ses som en mekanism som människor använder för att hantera att de har mycket att göra. 
Detta innebär att människorna minskar på vissa saker till förmån för att hantera jobbet. I detta 
fall har respondenten dragit sig undan familj och vänner samt varit mindre engagerad i 
arbetet. Numera hanterar dock respondenten sin situation genom att prata med andra 
människor då han känner sig trött, less, slutkörd och har en dålig dag. Han är också idag mer 
ledig under lugna perioder för att kunna återhämta sig från de stressiga. Detta tror vi har stor 
inverkan på att respondenten klarar av att fortsätta arbeta utan att bli helt utbränd. Även 
förändringen i arbetssättet med mindre timmar och mer raster påverkar också det mycket till 
det positiva tror vi. 
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6 AVSLUTNING 
 
Avsnittet redogör för de slutsatser vi kommit fram till i samband med undersökningen. Med 
slutsatserna avser vi besvara syftet med uppsatsen. 
 
6.1 Slutsatser 
 
Syftet med denna uppsats var att försöka ge en ökad förståelse för resan som entreprenör mot 
utbrändhet. Vi har här närmare undersökt vilka utlösande faktorer som bidragit till att 
respondenten tvingats dra ner på arbetet samt hur denne har hanterat situationen.  
 
Teorin betonar starkt påverkan av stress som en faktor som hos entreprenörer orsakar stress 
eftersom att den är oundviklig för dessa. Vi har däremot hittat indikationer på att det inte alls 
behöver vara stressen som orsakar utbrändhet utan istället arbetsbelastningen, vilken inneburit 
många och långa arbetsdagar, som i detta fall varit den största bidragande faktorn till att 
respondent i stort sett blev utbränd. Att respondentens arbetsbelastning blev så hög beror på 
att denne har ett stort behov av kontroll, vilket har lett till att respondenten själv tagit på sig 
många arbetsuppgifter som de anställda kunnat göra. Respondenten är också en person som 
bryr sig mycket om andra och gärna vill hjälpa dem. Detta tillsammans med att han inte har 
tagit hand om sig själv har också varit en bidragande orsak till att respondenten varit på väg 
att bli utbränd. 
 
Respondenten har hanterat sin situation genom att minska sin arbetsbelastning, där han har 
fördelat ut ansvarsområden och arbetsuppgifter på sina anställda. Detta innebär att han även 
har släppt på sitt kontrollbehov. Respondenten har emellertid inte ändrat på sitt sätt att arbeta, 
utan istället lagt in mer raster under sin arbetsdag för att hinna varva ner vilket har visat sig 
vara effektivt eftersom att han inte känner sig lika trött efter arbetsdagen som han gjorde 
tidigare. Speciellt jobbiga dagar har respondenten hanterat genom att prata om det som hänt. 
Respondenten har även börjat vara mer ledig under lugna perioder. 
 
Vi har även i denna studie funnit tecken på att respondentens upplevelse av att i princip vara 
utbränd och att han insett de negativa effekterna det har för hälsan, har förändrat dennes 
personlighet genom att graden av personlighetsdragen har ändrats. Vi har mer eller mindre 
kunnat konstatera att respondentens prestationsbehov har sänkts från att vara väldigt hög till 
något hög. Vi har även funnit indikationer på att även självtilliten har förändrats, däremot kan 
vi inte konstatera att detta säkert stämmer eftersom att vi hade svårt att fastställa vilken grad 
av självtillit respondenten har haft och har idag.  
 
6.2 Slutdiskussion 
 
Denna studie har visat att en hög arbetsbelastning kan spela stor roll för en persons 
benägenhet att bli utbränd. En person som har mycket att göra under arbetsdagen får antingen 
stressa för att hinna med allt under sina åtta timmar eller så resulterar arbetsbelastningen i 
långa arbetsdagar. En tredje variant är att en person har så mycket att göra att arbetsdagarna 
inte bara blir långa utan även stressiga. Att inte få tid till att vila upp sig leder till att en person 
bara blir mer och mer uttröttad. Energireserverna töms utan att personen har möjlighet att 
fylla på dem. Kontrollbehovet har även visat sig ha en stor inverkan på hur stor 
arbetsbelastningen blir för en person. En person med stort kontrollbehov kommer att göra de 
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flesta av arbetsuppgifterna själv för att kunna kontrollera att allt blir rätt och riktigt. De blir 
stressade om de måste lämna över uppgifter till andra på grund av att de då tappar kontrollen. 
De har kanske också svårt att lita på att andra kan göra arbetsuppgifterna tillräckligt bra och 
på rätt sätt. Att vara ledig från arbetet kan vara svårt för en entreprenör eftersom att företaget 
ofta är beroende av denna. Det kan även vara svårt för entreprenören själv också eftersom att 
denne tappar kontrollen över företaget vilket kan ge en inre stress. Ledigheten kan även 
resultera i en inre stress på grund av att det finns väldigt mycket att göra på företaget vilket 
resulterar i att de blir underbemannade ifall entreprenören tar ledigt. Känner entreprenören en 
inre stress har denne troligtvis också svårt att hålla sig ifrån arbetet och koncentrera sig på att 
vara ledig och vila. En inre stress tror vi medför att entreprenören inte kan slappna av eller 
åtminstone har väldigt svårt att slappna av. 
 
De flesta kopplar nog ihop en hög arbetsbelastning med stress och då som negativt, men 
beroende på vilken uppsättning av personlighetsdragen, som vi har undersökt i denna studie, 
en individ har kan det vara så att denne tycker om att känna en viss stress i arbetet. Vi fann att 
den aktuella entreprenören föredrog att känna en viss stress. Detta på grund av att personen 
känner en högre tillfredställelse när denne presterar under stress, vilket även framkom i teorin. 
Vi tror att det främst är ett starkt inre kontrollfokus som gör att en person uppfattar stress som 
något positivt istället för något negativt. Här tror vi även att en hög självtillit kan inverka 
mycket till det positiva. 
 
Kontrollfokuset tycker vi borde vara det drag som påverkar en persons benägenhet att bli 
utbränd mest eftersom att det främst är detta drag som avgör hur en individ upplever stress. 
Det vill säga positivt eller negativt samt i hur stor grad individen påverkas. Kontrollfokuset är 
det drag som kan hjälpa en person att undvika att bli utbränd om denne utsätts för faktorer 
som är stressiga, men också innebära att personen lättare blir utbränd. Personer som kan 
tänkas passa bra som en entreprenör utifrån personlighetsdragen ska helst ha ett starkt inre 
kontrollfokus för att bättre kunna undvika utbrändhet och en hög självtillit för att sådana 
personer kommer att anstränga sig mer för att lyckas. Högt prestationsbehov samt ett stort 
behov av självständighet är drag som förekommer naturligt hos personer som söker sig till 
entreprenöriska roller eftersom att dessa kräver det. Utan högt prestationsbehov strävar 
individen inte efter att prestera vilket innebär att företaget troligen går i konkurs då en 
entreprenör måste driva på möjligheter. Eftersom ett högt prestationsbehov är ett naturligt 
drag hos entreprenörer borde detta vara en grupp i samhället som är speciellt benägen att bli 
utbränd. Vidare strävar personer med ett stort behov av självständighet efter roller som 
innebär att de får bestämma och kontrollera saker och ting själv vilket rollen som ledare på ett 
företag medför. 
 
I denna studie kunde vi också konstatera att den aktuella entreprenörens personlighetsdrag har 
förändrats. Är då förändringar i en persons sätt att agera, det vill säga dennes personlighet 
medvetna, omedvetna, tillfälliga eller beständiga? Den aktuella entreprenören kanske 
medvetet har insett att denne inte kan fortsätta arbeta som tidigare och därför förändrat sitt 
arbete som tyder på att denne har förändrat sin uppsättning av personlighetsdrag då denne 
agerar annorlunda. Eftersom teorin säger att en personlighet är beständig över tiden kan det 
möjligtvis vara så att individens egentliga uppsättning inte har förändrats utan bara anpassat 
sig efter situationen en aning. Utbrändheten har kanske i detta fall tvingat fram en medveten 
förändring av personens sätt att arbeta men inte förändrat dennes egentliga personlighet. Att 
agera på ett sätt men känna att denne egentligen vill agera på ett annat sätt kanske även det är 
en ytterligare källa till stress. Entreprenören tvingades mer eller mindre till att ändra sitt 
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beteende eftersom att han inte ville bli utbränd. Han gjorde ett medvetet val att ändra sitt sätt 
att tänka angående sig själv och jobbet. När han nu är medveten angående hur hans beteende 
påverkar hans hälsa är risken mindre att han går tillbaka till gamla mönster. Om respondenten 
kommer att ändra tillbaka sitt beteende eller inte återstår att se, men troligtvis kommer han 
inte att försätta sig i samma situation som tidigare och riskera att bli utbänd på nytt. 
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Bilaga 1 
 
INTERVJUGUIDE 
 
Berätta i kronologisk ordning om dina år som entreprenör, från det att du tog över 
företaget tills idag. 
 
 

1. När tog du över företaget? 

2. Varför började du arbeta på företaget? 

3. Vilka förväntningar hade du när du tog över företaget? Hur blev det?  
 
4. Vad var jobbigt första året? Hur hanterade du detta? Berätta om en anekdot! 

 
5. Beskriv hur en vanlig arbetsdag såg ut för dig i början. Hur ser den ut idag? Någon 

skillnad? 

6. Hur upplever du att arbetsbelastningen var när du började? Hur upplever du den idag? 

Arbetar du mer eller mindre idag?  

7. Känner du att dina arbetsdagar är stressiga? Varför? Får du stressa med arbetet för att 

ha tid över till annat? Stressar du mer eller mindre nu än i början? 

8. Hur hanterar du stressiga perioder?  
 

9. Känner du att du får tid att återhämta dig från stressiga perioder? 
 

10. Har du tid att koppla av eller arbetar du ”dygnet runt”? Påverkar jobbet dig jämt? Är 
det svårt att släppa det ur tankarna? Mycket arbete under lång tid kan ha konsekvenser 
för hälsan.  

 
11. Får arbetet dig att känna dig mentalt utmattad? 

 
12. Vad är det som motiverar dig att arbeta? Intresse är en stor motivationskraft, ser du 

ditt arbete mer som ett intresse än ett jobb?  
 

13. Vad i företaget och i dina arbetsuppgifter intresserar dig mest?  

14. Känner du att det är viktigt att du är intresserad av ditt jobb för att kunna göra en 

kreativ insats? 
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15. Känner du att den tid och det engagemang som du lägger ner på företaget belönar sig 

mätt i företagets eventuella framgångar och för dig personligen? 

16. Har du höga förväntningar på dig själv vad gäller företagets tillväxt, hur du utför dina 
arbetsuppgifter osv.? Känner du att du har krav på dig för att hinna med alla 
arbetsuppgifter? 

 
17. Känner du att du når upp till dina förväntningar? Varför/varför inte. 

 
18. Känner du att dina anställda, kunder och din övriga omgivning har höga 

krav/förväntningar på dig och företaget? 
 

19. Känner du att du kan leva upp till dessa? 
 

20. Vad har du för planer inför framtiden angående företaget – expandera? 
 

21. Vad kommer i första hand, jobbet eller privatlivet? Vad är viktigast för dig? 

22. Hur upplever du att du kan påverka din arbetssituation? 

23. Känner du att du har nog med kunskap och erfarenhet för att driva företaget? 

24. Vilka faktorer tror du har lett till din situation idag? Vad har utlöst att du tvingats dra 

ner på arbetet? 

25. När inträffade de? Har de skett gradvis under lång tid eller hänt plötsligt? 

26. Hur skulle du beskriva dig själv som person? Några karaktärsdrag. 
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Bilaga 2 
 
TEST PERSONLIGHETSDRAG OCH MASLACH BURNOUT INVENTORY INDEX 
 
Självtillit 
 
När det gäller affärer i mitt företag/vår bransch, anser jag i allmänhet att… 
 

1. för att lyckas måste man ha omständigheterna på sin sida. Det handlar främst om att 
råka vara på rätt plats vid rätt tillfälle .............................................  

 
1. Tar klart avstånd ifrån     2. Tar delvis avstånd från     3. Neutral – kan ej ta ställning      
 
4. Instämmer delvis     5. Instämmer klart 

 
2. framgång är en fråga om hårt arbete; tur har lite eller ingenting med det 

 att göra.............................................................................................  
 
 1. Tar klart avstånd ifrån     2. Tar delvis avstånd från     3. Neutral – kan ej ta ställning      
 
 4. Instämmer delvis     5. Instämmer klart 
 

3. när jag gör planer för mitt företag är jag nästan säker på att jag kan få dem att  
 fungera...........................................................................................................  

 
 1. Tar klart avstånd ifrån     2. Tar delvis avstånd från     3. Neutral – kan ej ta ställning      
 
 4. Instämmer delvis     5. Instämmer klart 
 
 
Prestationsbehov 
 
Hur ställer du dig till nedanstående påståenden? Markera ditt svar. 
 

1. Jag kommer inte att vara nöjd om jag inte uppnått mina önskvärda  
 resultat .............................................................................................  
 
 Stämmer helt     Stämmer delvis     Stämmer ibland     Stämmer sällan     Stämmer inte alls 
 

2. Även fast människor säger till mig: “det kan inte göras”, kommer jag  
      att forstsätta ...........................................................................................  
 
 Stämmer helt     Stämmer delvis     Stämmer ibland     Stämmer sällan     Stämmer inte alls 
 

3. Jag ser helt enkelt mitt arbete som ett sätt att uppnå mina mål .......  
 
 Stämmer helt     Stämmer delvis    Stämmer ibland    Stämmer sällan     Stämmer inte alls 
 

4. När jag får det jag vill ha, beror det oftast på att jag jobbat hårt för det .......  
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 Stämmer helt     Stämmer delvis     Stämmer ibland    Stämmer sällan     Stämmer inte alls 
 

5. Mitt liv bestäms/avgörs oftast av mina egna handlingar.................  
 
 Stämmer helt     Stämmer delvis     Stämmer ibland    Stämmer sällan     Stämmer inte alls 
 

6. Jag kan kontrollera ganska väl vad som kommer att hända i mitt liv ...........  
 
Stämmer helt     Stämmer delvis     Stämmer ibland     Stämmer sällan    Stämmer inte alls 

 
 
Behov av självständighet 
 
Hur viktiga är nedanstående påståenden för dig i arbetet? Markera. 
 

1. Bibehålla min personliga frihet 
 

I väldigt hög grad     Hög grad     Något     I låg grad     I väldigt låg grad 
 

2. Personlig säkerhet 
 

I väldigt hög grad     Hög grad     Något     I låg grad     I väldigt låg grad 
 

3. Att vara min egen chef 
 
I väldigt hög grad     Hög grad     Något     I låg grad     I väldigt låg grad 

 
 
Kontrollfokus 

Svara på nedanstående påståenden genom att markera sant eller falskt. 

1. Jag får oftast det jag vill.  

Sant                 Falskt 

2. Jag tror inte på tur eller ödet.  

Sant                 Falskt 

3. Om jag inte lyckas med en uppgift, brukar jag ge upp.  

Sant                 Falskt 

4. Den framgång jag har beror till stor del på tur.  

Sant                 Falskt 
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5. Människor måste vara herre över sitt eget öde.  

Sant                 Falskt 

6. Jag prövar aldrig något som jag inte är riktigt säker på.  

Sant                 Falskt 

7. Envishet och hårt arbete leder vanligtvis till framgång.  

Sant                 Falskt 

8. Andra människor kontrollerar vanligtvis mitt liv.  

Sant                 Falskt 

 
Maslach Burnout Inventory Index 
 
Svara på nedanstående frågor genom att markera ett svar. 
 

1. Hur ofta känner du dig trött? 
 

Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig/nästan aldrig 
 
2. Hur ofta är du psykiskt utmattad? 
 
Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig/nästan aldrig 
 
3. Hur ofta är du emotionellt utmattad? 
 
Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig/nästan aldrig 
 
4. Hur ofta tänker du: ”jag orkar inte längre”? 
 
Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig/nästan aldrig 
 
5. Hur ofta känner du dig slutkörd? 
 
Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig/nästan aldrig 
 
6. Hur ofta känner du dig svag och mottaglig för sjukdomar? 
 
Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig/nästan aldrig 

 
7. Är ditt arbete emotionellt utmattande? 
 
I väldigt hög grad     Hög grad     Något     I låg grad     I väldigt låg grad 
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8. Känner du dig utbränd på grund av ditt arbete? 
 
I väldigt hög grad     Hög grad     Något     I låg grad     I väldigt låg grad 

 
9. Blir du frustrerad av ditt arbete? 
 
I väldigt hög grad     Hög grad     Något     I låg grad     I väldigt låg grad 
 
10. Känner du dig slutkörd i slutet av arbetsdagen? 
 
Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig/nästan aldrig 
 
11. Blir du utmattad på morgonen av bara tanken på att ännu en till arbetsdag väntar? 
 
Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig/nästan aldrig 
 
12. Känner du att varje arbetstimme är uttröttande för dig? 
 
Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig/nästan aldrig 
 
13. Har du nog med energi för familj och vänner under fritiden? 
 
Alltid     Ofta     Ibland     Sällan     Aldrig/nästan aldrig 
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