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Abstract	  

	  
In	  the	  aftermath	  of	  the	  financial	  crisis	  and	  the	  subsequent	  outsourcing	  of	  many	  business	  

activities,	  the	  Danish	  government	  has	  introduced	  an	  initiative	  aimed	  at	  encouraging	  

entrepreneurship	  as	  a	  means	  of	  supporting	  economic	  growth	  in	  Denmark.	  It	  has	  been	  found	  

that	  new	  enterprises	  are	  the	  primary	  engine	  of	  job	  creation.	  However,	  research	  shows	  that	  

despite	  the	  Danish	  welfare	  system's	  ample	  provision	  for	  self-‐employed	  individuals	  who	  find	  

themselves	  out	  of	  work,	  Danes	  are	  still	  very	  reluctant	  to	  become	  entrepreneurs.	  One	  

exception	  to	  this	  rule	  is	  the	  children	  of	  entrepreneurs.	  The	  chances	  that	  they	  –	  like	  their	  

parents	  –	  will	  choose	  to	  become	  self-‐employed	  are	  significantly	  higher,	  according	  to	  data	  from	  

the	  Danish	  integrated	  database	  for	  labour	  market	  research.	  	  

	  

Taking	  a	  constructivist	  approach,	  this	  thesis	  endeavours	  to	  discover	  what	  drives	  the	  children	  

of	  the	  self-‐employed	  to	  enter	  self-‐employment	  themselves.	  This	  investigation	  is	  based	  on	  the	  

study	  of	  three	  cases	  of	  second	  generation	  self-‐employment.	  

	  

The	  theories	  expounded	  in	  this	  thesis	  to	  investigation	  of	  the	  cases	  mentioned	  above	  	  fall	  

within	  the	  constructivist	  paradigm.	  Building	  on	  Karl.	  E	  Weick’s	  sensemaking	  theory,	  this	  

thesis	  views	  sensemaking	  as	  meaning	  constructed	  through	  stories.	  These	  stories	  are	  analysed	  

within	  a	  narrative	  framework	  through	  the	  application	  of	  actants.	  This	  analytical	  tool	  is	  used	  to	  

analyse	  the	  construction	  of	  motivational	  and	  supportive	  parameters.	  Furthermore,	  building	  

on	  the	  discourse	  theory	  of	  Laclau	  and	  Mouffe,	  this	  thesis	  views	  social	  reality	  as	  being	  

constructed	  through	  language,	  with	  respect	  to	  articulations	  and	  discourses.	  Discourses	  are	  

analysed	  using	  discourse	  analysis;	  analysing	  the	  articulation	  of	  the	  difference	  between	  the	  

self-‐employed	  and	  employees,	  and	  the	  articulation	  of	  the	  upbringing	  of	  the	  second	  generation	  

self-‐employed.	  The	  analyses	  are	  integrated	  by	  adopting	  a	  sensemaking	  perspective.	  

	  

Finally,	  the	  thesis	  concludes	  that	  children	  whose	  role	  models	  are	  self-‐employed	  parents	  tend	  

to	  identify	  with	  the	  values	  that	  their	  elders	  associate	  with	  being	  self-‐employed.	  This	  not	  only	  

gives	  them	  aspirations	  to	  enter	  self-‐employment	  themselves,	  but	  also	  positively	  discourages	  

them	  from	  seeking	  careers	  as	  employees.	  
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1. Indledning	  	  

1.1. Problemfelt	  

I	  Danmark	  har	  det	  i	  flere	  år	  været	  kendt,	  at	  arbejdspladserne	  flytter	  ud	  af	  landet	  -‐	  en	  effekt	  af	  

globaliseringen	  og	  manglende	  konkurrenceevne	  [1].	  Det	  er	  almen	  viden,	  at	  der	  fra	  

regeringens	  side	  er	  et	  særligt	  fokus	  på	  at	  skabe	  vækst	  og	  arbejdspladser	  i	  Danmark.	  

	  

Samtidig	  skabes	  nye	  arbejdspladser	  primært	  af	  nye	  virksomheder	  [2].	  Selv	  om	  disse	  

virksomheder	  kan	  være	  tvunget	  til	  at	  dreje	  nøglen	  om	  efter	  et	  par	  år,	  har	  disse	  små	  nye	  

virksomheder	  overordnet	  set	  en	  positiv	  virkning	  for	  antallet	  af	  nye	  danske	  arbejdspladser.	  	  

	  

Der	  er	  ikke	  helt	  tilfældigt,	  hvem	  der	  vælger	  at	  blive	  selvstændig.	  Ifølge	  en	  undersøgelse	  af	  ASE	  

[3],	  de	  selvstændiges	  A-‐kasse,	  er	  mere	  end	  seks	  ud	  af	  ti	  selvstændige	  vokset	  op	  i	  et	  hjem,	  hvor	  

mindst	  en	  af	  deres	  forældre	  også	  var	  selvstændige.	  Undersøgelsen	  peger	  dermed	  på,	  at	  man	  

som	  barn	  af	  selvstændige	  forældre,	  selv	  i	  højere	  grad	  vælger	  en	  levevej	  som	  selvstændig.	  

Disse	  tal	  støttes	  ligeledes	  af	  professor	  Michael	  S.	  Dahls	  forskning	  (Michael	  et	  al,	  2009)	  der,	  på	  

baggrund	  af	  tal	  fra	  Danmarks	  Statistik,	  når	  frem	  til	  lignende	  konklusion.	  

	  

Begge	  undersøgelser	  er	  baseret	  	  på	  kvantitative	  data	  og	  konkluderer	  i	  form	  af	  procentsatser.	  

Imidlertid	  mangler	  der	  undersøgelser	  på	  området	  som	  undersøger	  og	  afdækker	  hvorfor	  det	  

forholder	  sig	  sådan	  -‐	  undersøgelser	  der	  formår	  at	  svare	  på,	  hvilke	  årsagsforklaringer	  disse	  tal	  

indikerer.	  

	  	  

Målsætningen	  med	  dette	  speciale	  er	  at	  gå	  et	  skridt	  videre	  end	  førnævnte	  tal	  og	  statistik.	  Dette	  

speciales	  hensigt	  er	  at	  undersøge	  forholdet	  mellem	  at	  have	  selvstændige	  forældre,	  og	  selv	  at	  

blive	  selvstændig.	  

	  

Motivation	  bag	  denne	  målsætning	  er	  at	  kunne	  bidrage	  med	  et	  perspektiv,	  der	  forhåbentligt	  

må	  fungere	  som	  input	  og	  inspiration	  til	  initiativer	  og	  tiltag,	  der	  har	  til	  formål	  at	  støtte	  

nuværende	  iværksættere	  i	  deres	  virke,	  og	  sekundært	  at	  fungere	  som	  illustration	  af,	  hvad	  der	  

motiverer	  for	  at	  vælge	  en	  levevej	  som	  selvstændig.	  
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Det	  er	  i	  lyset	  af	  ovenstående,	  at	  dette	  speciales	  problemformulering	  er	  fremkommet.	  

1.2. Problemformulering	  

For	  at	  finde	  årsagsforklaringen	  bag	  hvorfor	  børn	  af	  selvstændige	  i	  stor	  grad	  selv	  vælger	  at	  

blive	  selvstændige,	  vil	  dette	  speciale	  forsøge	  at	  afdække,	  hvilke	  parametre	  der	  influerer	  denne	  

tendens.	  Derfor	  er	  dette	  speciales	  undersøgelsesspørgsmål:	  

	  

SP: Hvorfor vælger børn af selvstændige selv at blive selvstændige? 

	  

For	  at	  oparbejde	  en	  forståelsesramme	  af	  genstandsfeltet	  er	  der	  taget	  afsæt	  i	  litteratur	  der	  

relaterer	  sig	  til	  at	  være	  selvstændig	  som	  forskningsområde.	  Denne	  præsenteres	  i	  form	  af	  en	  

litteraturgennemgang	  i	  afsnit	  4.	  

I	  forlængelse	  heraf	  er	  det	  forsøgt	  at	  finde	  inspiration	  til	  udarbejdelse	  af	  et	  problemfelt	  og	  

undersøgelse,	  som	  der	  søger	  at	  svare	  på	  noget	  nyt	  frem	  for	  at	  kopiere	  allerede	  velkendte	  

forskningsresultater.	  Dette	  har	  resulteret	  i	  nedenstående	  fokusområder,	  som	  udmunder	  sig	  i	  

fire	  analysespørgsmål,	  der	  vil	  guide	  dette	  speciales	  søgen	  hen	  mod	  afdækning	  af	  

fokusområderne.	  

	  

For	  at	  sikre	  et	  sammenhængende	  speciale	  er	  litteraturgennemgangen	  reflekteret	  i	  

nedenstående	  fire	  analysespørgsmål.	  Disse	  fremstår	  i	  deres	  endelige	  udformning,	  som	  formet	  

gennem	  en	  iterativ	  proces	  hvor	  henholdsvis	  analysespørgsmål	  blev	  konsolideret	  med	  

litteraturgennemgangen	  og	  efterfølgende	  blev	  tilpasset	  de	  justerede	  analysespørgsmål.	  	  

Litteraturgennemgangen	  er	  udover	  ovennævnte	  ikke	  synlig	  i	  specialets	  efterfølgende	  

analysefase,	  men	  optræder	  i	  afsnit	  7.2	  Diskussion.	  Litteraturgennemgangen	  forstås	  i	  dette	  

speciale	  som	  sekundær	  data.	  	  

	  

Det	  første	  fokusområde	  der	  ved	  litteraturgennemgangen	  er	  fundet	  frem	  til,	  er	  betydningen	  af	  

de	  underliggende	  motiver	  for	  at	  blive	  selvstændig.	  Det	  ønskes	  derfor	  at	  undersøge,	  hvad	  der	  

driver	  en	  selvstændig,	  og	  hvilke	  motivationsfaktorer	  der	  anses	  som	  primære	  og	  nødvendige	  

for	  at	  forblive	  selvstændig.	  Dette	  udmunder	  sig	  i	  følgende	  analysespørgsmål:	  

	  

A1:	  Hvilke	  motivationsfaktorer	  ligger	  bag	  at	  blive	  selvstændig?	  
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Et	  andet	  afgørende	  område	  for	  den	  selvstændige	  er	  relateret	  til	  betydningen	  af	  støtte	  og	  

hjælp.	  Dette	  er	  særligt	  vigtigt	  i	  etableringsfasen,	  men	  også	  i	  dagligdagen	  som	  selvstændig.	  Det	  

ønskes	  derfor	  at	  afdække	  hvilke	  ressourcer	  og	  støtter,	  om	  nogen,	  den	  selvstændige	  opfatter	  

som	  betydningsfulde	  og	  benytter,	  eller	  har	  benyttet	  sig	  af.	  Derfor	  er	  det	  andet	  

analysespørgsmål:	  

	  

A2:	  Hvor	  henter	  iværksætteren	  støtte	  og	  hjælp	  fra?	  	  

	  

Desuden	  er	  det	  fundet,	  at	  den	  selvstændige	  typisk	  har	  en	  præference	  for	  rollemodellen	  den	  

selvstændige	  og	  et	  dertilhørende	  værdisæt.	  Derfor	  optræder	  identiteten	  selvstændig,	  som	  

formet	  ud	  fra	  nogle	  underliggende	  tanker	  og	  forestillinger	  omkring	  det	  at	  være	  selvstændig.	  

Disse	  optræder	  typisk	  i	  relation	  til	  alternativet	  -‐	  at	  være	  ansat.	  Derfor	  vil	  det	  blive	  undersøgt,	  

hvilken	  betydning	  der	  tillægges	  det	  at	  være	  selvstændig,	  og	  det	  at	  være	  ansat.	  Dette	  

udmunder	  i	  det	  tredje	  analysespørgsmål:	  

	  

A3:	  Hvordan	  italesættes	  forskellen	  mellem	  at	  være	  selvstændig	  og	  at	  være	  ansat?	  

	  

Desuden	  peger	  meget	  forskning	  på,	  at	  forældrenes	  indflydelse	  i	  barnets	  opvækst,	  og	  herunder	  

deres	  virke	  som	  selvstændige,	  har	  væsentlig	  betydning	  for	  udvikling	  af	  aspirationer	  og	  

værdier.	  Derfor	  undersøges	  det	  hvordan	  den	  selvstændige	  italesætter	  sin	  barndom	  i	  relation	  

til	  forældrenes	  virke	  som	  selvstændige.	  Derfor	  er	  det	  fjerde	  analysespørgsmål:	  

	  
A4:	  	  Hvordan	  italesættes	  det	  at	  have	  været	  barn	  af	  selvstændige?	  

	  

I	  næste	  afsnit	  gives	  en	  begrebsafklaring.	  Denne	  skal	  hjælpe	  læseren	  til	  at	  forstå	  udvalgte	  

begreber,	  som	  der	  gøres	  brug	  af	  i	  dette	  speciale.	  

1.3. Begrebsafklaring	  

1.3.1. Iværksætter	  vs.	  Selvstændig	  
I	  dette	   speciale	  vælges	  at	  benytte	  den	  enkle	  definition	  af	  Mescon	  og	  Montanari	   (1981)	   som	  

lyder:	   “Entrepreneurs	   are,	   by	   definition,	   founders	   of	   new	   businesses”.	   Årsagen	   til	   at	   denne	  
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definition	   vælges	   er,	   at	   den	   er	   meget	   bred	   og	   inkluderende,	   og	   at	   det	   ikke	   er	   selve	  

forretningen	  og	  dennes	  eventuelle	  grad	  af	  innovation	  som	  er	  afgørende.	  I	  dette	  speciale	  er	  det	  

derimod	  iværksætteren	  og	  dennes	  opstart	  af	  ny	  virksomhed,	  som	  er	  af	  afgørende	  betydning.	  	  

	  

På	  trods	  af	  ovenstående	  definition	  har	  begrebet	  iværksætter	  konnotationer	  af	  nyhed	  og	  

innovation.	  For	  at	  undgå	  disse	  konnotationer,	  vil	  dette	  speciale	  bestræbe	  sig	  på	  at	  bruge	  

begrebet	  selvstændig,	  men	  med	  samme	  betydningen	  som	  førnævnte	  definition	  af	  iværksætter.	  

	  

1.3.2. Italesættelse	  vs.	  Meningsskabelse	  
I	  dette	  speciale	  bruges	  henholdsvis	  begreberne	  italesættelse	  og	  meningsskabelse.	  Begreberne	  

relaterer	  til	  hinanden,	  men	  har	  deres	  forskelligheder.	  

	  

Italesættelse	  skal	  i	  dette	  speciale	  forstås	  som	  den	  funktion	  at	  snakke	  om	  et	  fænomen,	  hvorved	  

fænomenet	  tilskrives	  en	  betydning	  da	  det	  introduceres	  i	  den	  talendes	  sociale	  virkelighed.	  

Italesættelse	  forstås	  dermed	  som	  betydningstilskrivning.	  Begrebet	  vil	  i	  dette	  speciale	  

hovedsageligt	  blive	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  diskursanalyse.	  

	  

Meningsskabelse	  skal	  i	  dette	  speciale	  derimod	  forstås	  som	  et	  mere	  subjektorienteret	  

anliggende.	  	  Hvor	  en	  italesættelse	  søger	  at	  give	  betydning	  til	  et	  fænomen	  i	  en	  kontekst,	  er	  

meningsskabelse	  noget	  der,	  i	  en	  kontekst,	  giver	  mening	  til	  et	  subjekt.	  Der	  er	  altså	  et	  

ophavsmæssigt	  fokus	  til	  forskel	  -‐	  hvor	  italesættelse	  synes	  at	  orientere	  sig	  mod	  noget	  eksternt,	  

synes	  meningsskabelse	  primært	  at	  orientere	  sig	  mod	  subjektet.	  	  

	  

I	  næste	  afsnit	  gives	  en	  afklaring	  af,	  hvilken	  metode	  der	  vil	  blive	  benyttet	  for	  at	  kunne	  svare	  på	  

ovenstående	  undersøgelsesspørgsmål	  og	  de	  fire	  analysespørgsmål.	  
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2. Metode	  

I	  dette	  afsnit	  gives	  der	  en	  introduktion	  til	  det	  teoretiske	  og	  empiriske	  fundament	  som	  dette	  

speciale	  bygger	  på.	  

	  

Dette	  speciale	  vil	  starte	  teoretisk	  ved	  at	  give	  en	  gennemgang	  af	  teori,	  som	  er	  relateret	  til:	  

1. Sensemaking	  teori	  -‐	  der	  gives	  en	  gennemgang	  og	  forklaring	  af	  Weicks	  udgave	  af	  

sensemaking	  (herefter	  kaldet	  meningsskabelse).	  	  

2. Narrativititetsteori	  –	  der	  gives	  en	  kort	  præsentation	  af	  teorien	  i	  forbindelse	  med	  en	  

præsentation	  af	  et	  analytisk	  værktøj,	  aktantmodellen,	  som	  narrativitetsteorien	  stiller	  

til	  rådighed.	  

3. Diskursteori	  –	  der	  gives	  en	  gennemgang	  af	  Laclau	  og	  Mouffes	  udgave	  af	  diskursteori	  og	  

-‐analyse.	  	  

	  
Formålet	  med	  den	  teoretiske	  gennemgang	  er	  at	  give	  læseren	  en	  indføring	  i	  udvalgte	  begreber	  

og	  perspektiver	  fra	  ovenstående	  teoretiske	  retninger,	  da	  disse	  vil	  fungere	  som	  afsæt	  til	  

introduktion	  af	  den	  empiriske	  analyse	  af	  case-‐materialet.	  

	  

Det	  udvalgte	  empiriske	  materiale	  består	  af	  tre	  selvstændige	  erhvervsdrivende,	  som	  ligeledes	  

er	  børn	  af	  selvstændige	  erhvervsdrivende.	  Undersøgelsen	  af	  disse	  er	  baseret	  på	  

dataindsamling	  gennem	  semi-‐strukturerede	  interviews.	  	  

	  

Udvælgelsen	  af	  de	  tre	  konkrete	  cases	  er	  truffet	  på	  baggrund	  af	  ønsket	  om,	  at	  de	  udvalgte	  case	  

skal	  dække	  over	  en	  samling	  der	  udgøres	  af	  enkeltmandsvirksomheden,	  den	  mindre	  virksomhed	  

med	  ansatte,	  samt	  den	  vækstorienterede	  virksomhed,	  hvilket	  de	  tre	  udvalgte	  cases	  netop	  udgør.	  	  	  

	  

Efter	  dataindsamlingen	  er	  data	  blevet	  analyseret	  på	  baggrund	  af	  den	  teoretiske	  ramme	  for	  

herved	  at	  finde	  frem	  til	  årsager	  og	  eventuelle	  tendenser	  blandt	  de	  selvstændige.	  	  

	  

Specialet	  afsluttes	  med	  en	  diskussion	  af	  resultaterne,	  som	  vil	  blive	  sammenholdt	  med	  den	  

sekundære	  empiri	  og	  belyst	  med	  meningsskabelsesteorien,	  for	  til	  sidst	  at	  give	  en	  konklusion	  

på	  undersøgelsen.	  	  
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3. Metodologi	  

I	  dette	  afsnit	  gennemgås	  og	  redegøres	  for	  undersøgelsens	  overordnede	  strategi.	  Det	  

overordnede	  formål	  med	  at	  forklare	  forskerens	  valg	  af	  metoder	  er	  at	  legitimere	  

undersøgelsens	  validitet.	  Samtidig	  øges	  læsevenligheden	  og	  transparensen	  af	  undersøgelsen	  

for	  læseren,	  der	  herved	  har	  mulighed	  for	  at	  forstå,	  hvilke	  valg	  der	  ligger	  bag	  forskerens	  

fremgangsmåde.	  	  

3.1. Videnskabsteoretiske	  overvejelser	  

Når	  man	  skal	  til	  at	  udføre	  en	  undersøgelse	  er	  det	  vigtigt	  at	  gøre	  sig	  klart,	  hvordan	  man	  vil	  

indsamle	  viden.	  Dette	  relaterer	  til	  forskerens	  syn	  på	  verden,	  der	  indikerer	  dennes	  perspektiv,	  

vinkel	  og	  ståsted.	  Det	  videnskabsteoretiske	  ståsted	  i	  dette	  speciale	  er	  blevet	  valgt	  med	  

udgangspunkt	  i	  specialets	  problemfelt.	  Herved	  søges	  det	  at	  sikre	  en	  konsistent	  fremkomst	  

mellem	  problemformulering,	  undersøgelsesdesign	  og	  analyse,	  som	  genstandsfeltet	  belyses	  ud	  

fra.	  

	  

Dette	  speciale	  tillægger	  sig	  det	  konstruktivistiske	  paradigme.	  Dette	  indikerer,	  at	  forfatteren	  

opfatter	  virkeligheden	  som	  værende	  socialt	  konstrueret	  og	  socialt	  betydningsbærende.	  Det	  

konstruktivistiske	  paradigme	  dækker	  over	  en	  række	  forskellige	  teoretiske	  strømninger	  og	  

positioneringer	  (Wenneberg,	  2002).	  Herefter	  gennemgås	  specialets	  konstruktivistiske	  

ståsted.	  

	  	  

3.1.1. Det	  konstruktivistiske	  paradigme	  
I	  det	  konstruktivistiske	  paradigme	  er	  tilgangen	  til	  verden	  anti-essentialistisk,	  altså	  afvises	  

idéen	  om	  objektivitet	  eller	  sandhed	  a	  priori.	  Verden	  er	  indlejret	  i	  sociale	  praksisser	  og	  det	  er	  

gennem	  disse	  at	  verden	  bliver	  meningsfuld.	  Derfor	  varierer	  diverse	  fænomener	  også	  fra	  

samfund	  til	  samfund,	  både	  i	  et	  historisk	  perspektiv,	  og	  i	  et	  samtidsmæssigt	  perspektiv.	  Alle	  

praksisser	  er	  så	  at	  sige	  kontingente	  –	  altså	  hverken	  nødvendige	  eller	  substantielle	  (Jacobson,	  

1997).	  Derfor	  kan	  forskeren	  heller	  aldrig	  være	  objektiv,	  da	  denne	  ligeledes	  som	  socialt	  

konstrueret	  vil	  være	  formet	  af	  sin	  baggrund	  og	  sit	  miljø	  (Alvesson	  &	  Deetz,	  2000).	  	  

	  
En	  vigtig	  distinktion	  indenfor	  dette	  paradigme	  er	  distinktionen	  mellem	  den	  sociale	  

virkelighed	  og	  den	  fysiske	  virkelighed.	  Dette	  speciale	  tilslutter	  sig	  et	  ståsted	  inden	  for	  
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konstruktivismen,	  hvor	  den	  fysiske	  virkelighed	  vedkendes	  at	  eksistere	  uden	  for	  den	  sociale	  

virkelighed,	  men	  at	  denne	  ikke	  giver	  mening	  før	  den	  er	  blevet	  socialiseret,	  altså	  indlejret	  i	  en	  

social	  praksis	  og	  derved	  italesat.	  	  

	  

3.2. Undersøgelsens	  formål	  

En	  undersøgelse	  har	  typisk	  enten	  et	  udforskende,	  forklarende,	  eller	  beskrivende	  formål	  [4].	  

Dette	  er	  de	  tre	  hovedtyper	  af	  undersøgelse	  der	  er	  bred	  konsensus	  omkring.	  I	  et	  forsøg	  på	  at	  

forstå	  hvad	  det	  er	  der	  gør,	  at	  børn	  af	  selvstændige	  selv	  bliver	  selvstændige,	  vil	  dette	  speciale	  

kombinere	  den	  udforskende	  undersøgelse	  og	  den	  forklarende	  undersøgelse.	  	  

Fordelen	  ved	  at	  kombinere	  disse	  to	  formålstyper	  er,	  at	  den	  udforskende	  undersøgelse	  er	  god	  

på	  områder	  der,	  fra	  et	  forskningsperspektiv,	  er	  interessante	  at	  undersøge	  og	  endnu	  ikke	  er	  

teoretiseret.	  Da	  dette	  speciales	  undersøgelsesområde	  anses	  som	  relativt	  uudforsket,	  og	  det	  i	  

en	  samfundsmæssig	  sammenhæng	  kan	  være	  et	  interessant	  fænomen	  at	  belyse,	  anses	  dette	  

som	  værende	  fyldestgørende	  nok	  til	  at	  vælge	  denne	  formålstype.	  Den	  forklarende	  

undersøgelse	  adskiller	  sig	  herfra,	  ved	  at	  den	  er	  særligt	  godt	  egnet	  til	  at	  udføre	  undersøgelser	  

der	  interesserer	  sig	  for	  årsagssammenhænge.	  Da	  denne	  undersøgelse	  netop	  interesserer	  sig	  

for	  sammenhængen	  mellem	  at	  være	  barn	  af	  selvstændige	  og	  selv	  at	  vælge	  et	  liv	  som	  

selvstændig,	  synes	  dette	  også	  at	  være	  formålstjenstligt.	  

	  

3.3. Undersøgelsens	  type	  	  

Studier	  der	  søger	  at	  forklare	  årsagssammenhænge	  benytter	  oftest	  kvalitativ	  

undersøgelsesmetode	  og	  i	  mindre	  grad	  kvantitativ	  undersøgelsesmetode	  (Yin,	  2009).	  

	  

Den	  kvantitative	  metode	  er	  velegnet	  til	  en	  præcis	  forståelse	  af	  et	  særligt	  fænomen,	  da	  man	  

typisk	  samler	  en	  stor	  mængde	  numerisk	  data	  og	  laver	  statistik	  på	  denne	  datamængde	  (Ibid).	  

Metoden	  kan	  kritiseres	  for	  at	  være	  meget	  positivistisk	  i	  sit	  verdenssyn,	  da	  den	  udtrykker	  et	  

meget	  forenklet	  og	  simplificeret	  verdensbillede.	  Netop	  pga.	  dette	  stærkt	  simplificerede	  

verdensbillede	  som	  kommer	  til	  udtryk	  i	  dataindsamlingsmetoden,	  som	  typisk	  er	  

spørgeskemaer,	  er	  metoden	  dog	  velegnet	  til	  at	  kode	  store	  mængde	  data.	  
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Den	  kvalitative	  metode	  søger,	  i	  modsætning	  til	  kvantitative	  metode,	  at	  forklare	  et	  fænomen	  på	  

en	  dybdegående	  og	  facetteret	  facon.	  Fokus	  er	  typisk	  et	  begrænset	  antal	  objekter.	  Ifølge	  Yin	  

(Ibid)	  er	  denne	  indsamlingsmetode	  særligt	  velegnet	  til	  at	  besvare	  undersøgelsesspørgsmål	  af	  

formen	  hvordan	  og	  hvorfor.	  

	  

Da	  dette	  speciales	  undersøgelsesspørgsmål	  er	  af	  formen	  hvorfor,	  og	  formålet	  er	  at	  udforske	  og	  

forstå	  sammenhænge	  mellem	  flere	  faktorer,	  vil	  der	  i	  dette	  speciale	  blive	  benyttet	  den	  

kvalitative	  metode.	  	  

	  

3.4. Undersøgelsens	  design	  

Der	  eksisterer	  flere	  muligheder	  for	  at	  designe	  en	  kvalitativ	  undersøgelse	  (Creswell,	  1998).	  En	  

af	  disse	  er	  Grounded	  theory	  (Ibid).	  Denne	  undersøger	  individers	  respons	  på	  fænomener	  (Ibid).	  

Denne	  teoretiske	  retning	  bruges	  til	  at	  udvikle	  ny	  teori	  med	  udgangspunkt	  i	  det	  indsamlede	  

empiri.	  Altså	  at	  udvikle	  teori	  på	  felter,	  hvor	  der	  endnu	  ikke	  eksisterer	  teori	  til	  at	  forstå	  det	  

observerede.	  Grounded	  theory	  anses	  ikke	  som	  værende	  formålstjenstligt	  for	  dette	  speciale,	  da	  

dette	  speciales	  fokus	  hovedsageligt	  er	  at	  udforske	  og	  i	  særdeleshed	  forklare	  et	  socialt	  

fænomen,	  ikke	  at	  udvikle	  teori.	  	  

	  

Etnografi	  er	  en	  metode	  der	  benyttes	  til	  beskrivelse	  og	  analyse	  af	  kulturer,	  teams,	  grupper	  og	  

organisationer.	  	  Dataindsamling	  foregår	  typisk	  ved	  forskerens	  deltagelse	  og	  tilstedeværelse	  i	  

dagligdagen	  hos	  det	  observerede	  over	  en	  længere	  periode.	  Etnografi	  giver	  en	  holistisk	  

forståelse	  af	  det	  observerede	  og	  særligt	  god	  til	  at	  beskrive	  kulturelle	  fænomener	  (Reeves	  et	  al,	  

2008).	  	  

	  

Casestudier	  bruges	  typisk	  til	  at	  få	  en	  dyb	  forståelse	  og	  indsigt	  i	  en	  case.	  Casestudiet	  er	  velegnet	  

hvor	  analysegenstanden	  er	  unik,	  ekstrem,	  eller	  repræsentativ	  og	  typisk.	  Metoden	  er	  at	  

foretrække,	  hvor	  det	  tilsigtede	  er	  at	  opnå	  en	  detaljeret	  beskrivelse	  af	  et	  nutidigt	  fænomen	  

(Yin,	  2009;	  Merriam,	  2002).	  Ved	  casestudiet	  er	  formålet	  at	  finde	  frem	  til	  sammenhængen	  i	  det	  

observerede,	  hvilket	  kan	  opnås	  ved	  at	  bruge	  forskellige	  kilder	  til	  information,	  så	  der	  over	  tid	  

indsamles	  dybdegående	  viden	  om	  en	  eller	  flere	  cases.	  Metoden	  er	  særligt	  brugbar,	  hvis	  man	  

ønsker	  at	  sammenligne	  flere	  casestudier.	  Den	  komparative	  metode	  er	  synonym	  for	  denne	  

sammenligning	  på	  tværs	  af	  cases,	  og	  denne	  forklares	  nærmere	  i	  afsnit	  3.5.	  Samtidig	  er	  
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casestudiet,	  som	  tidligere	  nævnt	  i	  afsnittet	  3.3,	  særligt	  velegnet	  til	  at	  besvare	  spørgsmål	  på	  

formen	  hvordan	  og	  hvorfor	  (Yin,	  2009).	  

	  

Der	  er	  i	  dette	  speciale	  valgt	  at	  gøre	  brug	  af	  casestudie	  som	  metode	  til	  dataindsamling,	  da	  

denne	  netop	  bibringer	  en	  dybdegående	  forståelse	  af	  et	  nutidigt	  fænomen,	  og	  samtidig	  giver	  

muligheder	  for	  at	  sammenholde	  data	  fra	  flere	  cases.	  Imidlertid	  er	  dette	  speciales	  

undersøgelsesfelt	  så	  relativt	  nyt,	  at	  det	  på	  forhånd	  hverken	  er	  givet	  hvorvidt	  en	  case	  er	  unik,	  

ekstrem	  eller	  repræsentativ.	  Derfor	  er	  det	  valgt	  ikke	  at	  begrænse	  sig	  til	  studiet	  af	  en	  enkelt	  

case,	  da	  der	  fra	  forskerens	  side	  er	  en	  formodning	  om	  at	  der	  på	  tværs	  af	  de	  tre	  casestudier	  vil	  

opstå	  nogle	  sammenlignelige	  resultater.	  Selvom	  disse	  ikke	  formodes	  at	  kunne	  retfærdiggøre	  

en	  bredere	  generalisering,	  er	  håbet	  at	  de	  kan	  fungere	  som	  inspiration	  til	  en	  lignende	  større	  

undersøgelse.	  

	  

En	  anden	  mulighed	  ville	  være	  at	  benytte	  den	  etnografiske	  metode	  til	  dataindsamling.	  Denne	  

metode	  er	  imidlertid	  fravalgt,	  da	  man	  ved	  etnografisk	  studie	  i	  større	  grad	  som	  forsker	  bliver	  

eksponeret	  for	  den	  nutidige	  situation,	  altså	  den	  selvstændiges	  dagligdag,	  som	  man	  som	  

forsker	  bliver	  meddeltager	  i.	  Dette	  er	  imidlertid	  uden	  for	  dette	  speciales	  interessefelt.	  For	  at	  

opnå	  en	  reflekteret	  indsigt	  fra	  den	  selvstændige,	  er	  omfanget	  af	  et	  etnografisk	  studie	  hverken	  

nødvendigt	  eller	  det	  bedste	  match.	  

	  

3.5. Den	  komparative	  metode	  

Når	  man	  arbejder	  med	  flere	  casestudier	  bør	  man	  (Yin,	  2009)	  følge	  et	  mønster.	  Først	  defineres	  

dit	  undersøgelsesspørgsmål,	  så	  udvikler	  du	  din	  teoretiske	  forståelsesramme	  til	  at	  støtte	  

afdækningen	  af	  din	  undersøgelses	  antagelser.	  Derefter	  udvælges	  cases	  og	  design	  af	  

dataindsamling	  forberedes,	  hvorefter	  dataindsamling	  og	  transskribering	  af	  disse	  udføres.	  

Efterfølgende	  analyseres	  på	  kryds	  af	  de	  udførte	  cases	  til	  at	  måle	  op	  mod	  eksisterende	  teori.	  

	  

Da	  det	  er	  valgt	  at	  undersøge,	  hvorfor	  børn	  af	  selvstændige	  selv	  vælger	  at	  blive	  selvstændige,	  

er	  det	  valgt	  at	  udføre	  multiple	  casestudier.	  Dette	  er	  som	  før	  nævnt	  valgt	  ud	  fra	  manglende	  

indsigt	  i	  hvorvidt	  en	  case	  er	  unik,	  ekstrem	  eller	  repræsentativ.	  Desuden	  er	  det	  valgt	  ud	  fra	  

forfatterens	  formodning	  om	  enten	  at	  finde	  lignende	  eller	  modsigende	  resultater	  ved	  en	  
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replikationsproces	  (Ibid).	  Denne	  proces	  indebærer	  bl.a.,	  at	  man	  replikerer	  analyse	  på	  

forskellige	  cases	  for	  at	  kunne	  generalisere	  over	  resultaterne.	  	  

	  
Når	  man	  som	  forsker	  har	  valgt	  at	  arbejde	  med	  et	  studie	  bestående	  af	  flere	  cases,	  må	  man	  

desuden	  vælge,	  om	  man	  tillægger	  analysegenstanden	  et	  holistisk	  eller	  et	  integreret	  design	  

(Yin,	  2009).	  Et	  holistisk	  design	  betyder	  overordnet	  set,	  at	  man	  forstår	  sin	  analysegenstand	  

som	  et	  komplet	  system,	  der	  ikke	  kan	  brydes	  ned	  i	  mindre	  dele	  (Ibid).	  I	  praksis	  vil	  dette	  

betyde,	  at	  man	  på	  tværs	  af	  sine	  casestudier	  f.eks.	  kun	  forholder	  sig	  til	  direktøren	  i	  et	  firma	  

som	  mulig	  analysegenstand.	  Et	  integreret	  design	  repræsenterer	  det	  modsatte	  perspektiv	  af	  

holistisk	  design.	  Her	  vil	  man	  typisk	  forstå	  sin	  analysegenstand	  som	  værende	  sammensat	  af	  

flere	  mindre	  dele,	  så	  som	  flere	  ledelsesniveauer	  eller	  flere	  afdelinger	  i	  et	  firma,	  hvilket	  åbner	  

en	  mulighed	  for	  at	  kombinere	  kvalitative	  og	  kvantitative	  indsamlingsmetoder	  indenfor	  den	  

enkelte	  case.	  	  	  

	  

I	  dette	  speciale	  vælges	  der	  at	  bruge	  en	  holistisk	  tilgang,	  da	  formålet	  netop	  er	  at	  undersøge	  

selvstændige	  enkeltpersoner.	  Det	  er	  personernes	  egen	  erindring	  og	  forståelse,	  bl.a.	  af	  deres	  

opvækst,	  der	  er	  udgangspunkt	  og	  endepunkt	  for	  dette	  speciale.	  I	  forlængelse	  heraf	  er	  det	  

integrerede	  design	  fravalgt.	  

	  

Efterfølgende,	  når	  rapportering	  af	  de	  individuelle	  cases	  er	  udført,	  kan	  analysestrategien	  følge	  

tre	  teknikker:	  mønstergenkendelse,	  forklaringsopbyggende,	  eller	  tids-serie	  analyse.	  Da	  der	  

forsøges	  at	  forklare	  en	  ny	  observation,	  og	  det	  endnu	  er	  uvist	  hvad	  typer	  resultater	  der	  

fremkommer,	  vil	  der	  benyttes	  en	  forklaringsopbyggende	  strategi.	  

	  

3.6. Valg	  af	  case	  

Det	  essentielle	  ved	  udvælgelse	  af	  case-‐samlingen	  er,	  at	  hver	  case	  individuelt	  bidrager	  med	  en	  

unikhed	  til	  studiet	  (Marschan-‐Piekkari	  &	  Welch,	  2004).	  For	  at	  sikre	  at	  de	  udvalgte	  cases	  alle	  

lever	  op	  til	  specialets	  emne,	  er	  det	  desuden	  vigtigt	  at	  opsætte	  udvælgelseskriterier	  som	  skal	  

opfyldes	  for	  at	  en	  case	  kan	  komme	  i	  betragtning.	  Disse	  kriterier	  der	  er	  valgt	  at	  bruge,	  er	  

følgende:	  
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Unikhed	  

For	  at	  få	  en	  spredning	  der	  resonerer	  med	  det	  omgivende	  samfund,	  er	  der	  truffet	  et	  valg	  om,	  at	  

de	  udvalgte	  case	  skal	  dække	  over	  en	  samling	  der	  udgøres	  af	  enkeltmandsvirksomheden,	  den	  

mindre	  virksomhed	  med	  ansatte,	  samt	  den	  vækstorienterede	  virksomhed.	  	  	  

	  
2.	  generations	  iværksættere	  

Da	  formålet	  med	  specialet	  er	  at	  undersøge	  et	  fænomen	  direkte	  relateret	  til	  det	  at	  være	  barn	  af	  

selvstændige	  forældre,	  skal	  en	  eller	  begge	  af	  case-‐personens	  forældre	  selv	  have	  været	  

selvstændig	  under	  dennes	  barndom	  og	  opvækst	  for	  at	  blive	  udvalgt.	  

	  	  

Opstart	  af	  egen	  virksomhed	  

For	  at	  generere	  viden	  om	  oplevelsen	  af	  risikomomenter	  ved	  at	  starte	  noget	  fra	  bunden,	  

fravælges	  der	  cases	  hvor	  der	  er	  tale	  om	  en	  overtagelse	  af	  en	  virksomhed.	  Eksempelvis	  hvor	  

barnet	  overtager	  en	  forælders	  virksomhed,	  og	  dermed	  ikke	  oplever	  den	  initierende	  

opstartsfase.	  

	  

Ejer	  af	  virksomhed	  

For	  at	  få	  indblik	  i	  arbejdsbyrder,	  overvejelser	  og	  beslutningsprocesser	  der	  er	  forbundet	  med	  

virksomhedsdrift,	  er	  det	  vigtigt,	  at	  det	  er	  case-‐personen	  der,	  enten	  alene	  eller	  i	  fællesskab	  

med	  andre,	  har	  stået,	  eller	  står	  for	  dele	  af	  den	  daglige	  drift	  af	  virksomheden.	  Dermed	  

ekskluderes	  passive	  ejere.	  

	  

Selvstændig	  vs.	  Ansat	  

For	  at	  kunne	  perspektivere	  det	  at	  drive	  virksomhed	  til	  et	  liv	  som	  ansat	  vælges	  kun	  cases,	  hvor	  

case-‐personen,	  enten	  tidligere	  eller	  senere,	  har	  haft	  et	  arbejdsliv	  som	  lønmodtager.	  

	  

Åbenhed	  	  

For	  at	  en	  case	  udvælges	  skal	  det	  være	  muligt	  at	  indhente	  data.	  Dermed	  er	  det	  nødvendigt,	  at	  

case-‐personen	  har	  åbenhed	  og	  lyst	  til	  at	  berette	  om	  sin	  virksomhed,	  men	  i	  særdeleshed	  også	  

om	  mere	  personlige	  momenter,	  så	  som	  tanker	  for	  virksomheden,	  opvækst,	  forhold	  til	  

forældrene	  i	  relation	  til	  deres	  virksomhed,	  og	  hvordan	  dette	  opleves	  at	  have	  påvirket	  case-‐

personen.	  
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3.7. Empirisk	  datasamling	  

Når	  man	  udfører	  en	  undersøgelse,	  bruges	  data	  til	  bevisførelse	  (Yin,	  2009).	  Dette	  inddeles	  

typisk	  i	  to	  kategorier:	  primær	  data	  og	  sekundær	  data.	  Primær	  data	  er	  som	  regel	  det	  man	  

indhenter	  ved	  interviews,	  observationer,	  fokusgrupper	  osv.,	  og	  sekundær	  data	  er	  typisk	  

arkiverede	  data	  fra	  andre	  undersøgelser,	  artikler,	  litteratur	  osv.	  	  

	  

I	  dette	  speciale	  benyttes	  en	  kombination	  af	  primær	  og	  sekundær	  data.	  	  

	  

Primær	  data	  vil	  være	  indsamlet	  direkte	  hos	  case-‐personen	  af	  forfatteren	  selv,	  og	  vil	  udgøres	  

af	  interviews.	  Interviewets	  store	  styrke	  som	  indsamlingsmetode	  ligger	  i	  muligheden	  for	  et	  

klart	  fokus	  på	  undersøgelsesområdet.	  Desuden	  kan	  denne	  give	  en	  stor	  og	  detaljeret	  indsigt,	  da	  

analysegenstanden,	  altså	  den	  interviewede,	  har	  mulighed	  for	  uddybende	  at	  forklare	  til	  det	  

adspurgte	  (Ibid).	  Observationer	  er	  fravalgt	  som	  metode,	  da	  data	  i	  høj	  grad	  handler	  om	  

oplevelser	  og	  tidligere	  begivenheder,	  hvorfor	  dette	  ikke	  længere	  kan	  observeres.	  

	  	  

Det	  vælges	  at	  udføre	  semi-strukturerede	  interviews,	  hvor	  interviewer	  har	  nogle	  spørgsmål	  

indenfor	  nogle	  områder	  som	  er	  konstrueret	  på	  baggrund	  af	  den	  sekundær	  data.	  Interviewer	  

har	  dog	  mulighed	  for	  at	  afvige	  fra	  interview-‐manuskriptets	  spørgsmål	  og	  struktur,	  såfremt	  

nogle	  spørgsmål	  skønnes	  unødvendige,	  eller	  såfremt	  der	  opstår	  mulighed	  for	  at	  forfølge	  

interessante	  vinkler	  og	  pointer,	  således	  at	  den	  interviewede	  for	  mulighed	  for	  at	  fokusere	  på	  

sine	  essentielle	  tanker	  om	  emnet	  og	  forklare	  disse	  (Ibid).	  

	  
Ved	  et	  struktureret	  interview	  ville	  man	  afgrænse,	  hvad	  der	  fra	  interviewedes	  side	  kunne	  tales	  

om,	  hvorved	  interessante	  vinkler	  og	  pointer	  kunne	  risikere	  at	  gå	  tabt.	  Omvendt	  ville	  der	  med	  

et	  ustruktureret	  interview,	  hvor	  interviewede	  selv	  styrer	  dialogens	  retning,	  være	  stor	  risiko	  

for	  at	  man	  efterfølgende	  ikke	  kunne	  sammenligne	  på	  kryds	  af	  cases,	  hvilket	  ikke	  er	  optimalt	  i	  

et	  komparativt	  studie.	  Derfor	  er	  disse	  fravalgt.	  

	  

Sekundær	  data	  vil	  være	  udgjort	  af	  et	  udvalg	  af	  forskningsartikler,	  bøger,	  statistikker,	  

markedsundersøgelser	  og	  nyhedsartikler,	  som	  vurderes	  at	  være	  relevante	  for	  denne	  

undersøgelse.	  Sekundær	  data	  vil	  blive	  brugt	  i	  forbindelse	  med	  konstruktion	  af	  cases	  og	  

udformning	  af	  analysespørgsmål.	  Kondenseringen	  af	  sekundær	  data	  optræder	  som	  en	  
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litteraturgennemgang	  i	  afsnit	  4,	  og	  var	  medvirkende	  til	  fremkomsten	  af	  problemfeltet,	  som	  

det	  fremgår	  i	  afsnit	  1.1.	  	  

	  

3.8. Analyse	  af	  data	  

Der	  er	  ifølge	  Yin	  (2009)	  to	  forskellige	  måder	  for	  en	  forsker	  at	  tilgå	  sin	  data	  på,	  når	  denne	  

benytter	  sig	  af	  casestudier.	  Den	  ene	  er	  at	  basere	  sin	  analytiske	  ramme	  på	  en	  til	  formålet	  

udviklet	  case-beskrivelse.	  Den	  anden	  er	  at	  basere	  sin	  analyse	  af	  data	  på	  forskerens	  til	  formålet	  

udviklede	  teoretisk	  ramme.	  I	  dette	  speciale	  vælges	  at	  benytte	  sidstnævnte	  fremgangsmåde,	  da	  

dette	  er	  bedre	  egnet	  til	  et	  multipelt	  casestudie.	  	  

	  

3.9. Kvalitetskrav	  til	  undersøgelsen	  

Når	  man	  udfører	  en	  undersøgelse,	  er	  et	  springende	  punkt	  undersøgelsens	  validitet	  og	  

pålidelighed.	  Dette	  kan	  gøres	  ved	  en	  fire-‐trins	  test	  (Ibid)	  som	  vil	  være	  forklaret	  i	  det	  følgende.	  

	  

Konstruer	  validitet	  

Først	  og	  fremmest	  skal	  der	  konstrueres	  validitet,	  hvor	  forfatteren	  skal	  argumentere	  for	  

eksklusion	  af	  mulige	  subjektive	  meninger,	  der	  vil	  kunne	  påvirke	  undersøgelsen	  (Ibid).	  	  Nogle	  

af	  de	  taktiske	  midler	  der	  står	  til	  rådighed	  for	  dette,	  er	  at	  benytte	  flere	  kilder	  til	  bevisførelse,	  

konstruere	  evidenskæder,	  og	  at	  få	  nøglepersoner	  til	  at	  læse	  et	  udkast	  af	  rapporten	  igennem	  

og	  give	  feedback	  på	  denne.	  I	  denne	  forbindelse	  skal	  nævnes,	  at	  eftersom	  undersøgelsen	  

baserer	  sig	  på	  personinterviews	  som	  den	  primære	  datakilde,	  er	  der	  unægteligt	  en	  mulighed	  

for	  subjektivt	  bias	  i	  de	  empiriske	  resultater	  (Rudestam	  &	  Newton,	  1992).	  Ligeledes,	  og	  i	  tråd	  

med	  det	  konstruktivistiske	  paradigme,	  kan	  der	  ikke	  etableres	  resultater	  af	  typen	  sandt	  eller	  

falsk	  i	  dette	  speciale	  —	  til	  gengæld	  kan	  man	  vurdere	  dets	  sandsynlighed.	  	  

	  

Desuden	  er	  det	  søgt	  at	  dokumentere	  og	  forklare	  alle	  trin	  i	  undersøgelsen	  og	  analysen.	  Herved	  

muliggøres	  læseren	  i	  at	  kunne	  følge	  udledningen	  af	  bevisførelse	  gennem	  hele	  tesen,	  da	  

forfatteren	  forsøger	  at	  etablere	  en	  evidenskæde	  ved	  at	  følge	  samme	  praksis	  som	  ved	  

kriminalforskning,	  som	  foreslået	  af	  Yin	  (2009).	  Herved	  kan	  man	  vurdere	  resultaternes	  

sandsynlighed.	  	  
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Det	  sidste	  af	  de	  taktiske	  midler	  er	  blevet	  udført	  mod	  slutningen	  af	  undersøgelsen,	  hvor	  

specialet	  er	  blevet	  gennemlæst	  af:	  en	  tidligere	  medstuderende	  (der	  nu	  er	  gradueret),	  en	  

kommunikationsstuderede	  fra	  RUC,	  samt	  en	  selvstændig	  uden	  tilknytning	  til	  undersøgelsen.	  

Ved	  at	  lade	  disse	  nøglepersoner	  gennemlæse	  undersøgelsesudkastet,	  kan	  der	  sikres	  

læsevenlighed,	  logisk	  struktur,	  og	  validitet.	  

	  

Intern	  validitet	  

At	  sikre	  intern	  validitet	  i	  undersøgelsen	  er	  det	  andet	  trin	  i	  testen.	  Det	  er	  særligt	  på	  to	  

områder,	  man	  skal	  være	  opmærksom	  på	  faren	  for	  manglende	  intern	  validitet.	  Det	  ene	  er	  i	  de	  

tilfælde,	  hvor	  ens	  undersøgelse	  er	  af	  typen	  forklarende,	  hvor	  forskeren	  forsøger	  at	  forklare	  

kausale	  forhold	  som	  f.eks.	  forklaringer	  af	  typen	  x	  medfører	  y.	  Den	  risiko	  der	  optræder	  her,	  at	  

det	  slet	  ikke	  er	  x	  der	  står	  i	  forholdet	  til	  y,	  men	  en	  ukendt	  parameter	  z	  (Yin,	  2009).	  	  

	  

Den	  andet	  område	  hvor	  risikoen	  for	  manglende	  intern	  validitet	  opstår	  er	  vedrørende	  inferens.	  

Inferens	  opstår	  hver	  gang	  forskeren	  ikke	  kan	  observere	  en	  sammenhæng,	  men	  er	  nødt	  til	  at	  

udlede,	  at	  denne	  sammenhæng	  er	  resultatet	  af	  tidligere	  situationer,	  hvilket	  bl.a.	  gøres	  ved	  

brug	  af	  interviews	  og	  andet	  indsamlet	  dokumentation.	  Er	  inferensen	  korrekt,	  eller	  kunne	  

rivaliserende	  forklaringer	  og	  muligheder	  være	  lige	  så	  gyldige?	  	  

	  

De	  forskellige	  måder	  hvorpå	  man	  kan	  sikre	  sig	  mod	  ovenstående	  to	  faldgruber	  er	  ved	  “...	  

pattern	  matching...	  explanation	  building...	  addressing	  rival	  explanations...”	  og	  “...using	  logic	  

models...”	  (Ibid).	  

	  

Dette	  speciale	  benytter	  explanation	  building	  (forklaringsopbygning)	  til	  at	  sikre	  intern	  

validitet.	  	  	  

	  	  

Ekstern	  validitet	  

Den	  tredje	  test	  handler	  om,	  hvorvidt	  undersøgelsens	  resultater	  er	  gyldige	  udenfor	  specialets	  

kontekst.	  Yin	  (Ibid)	  anbefaler	  at	  man	  bruger	  teori	  i	  det	  enkelte	  casestudie,	  og	  at	  man	  i	  det	  

multiple	  casestudie	  benytter	  replikationslogik	  til	  at	  sikre	  ekstern	  validitet.	  Da	  dette	  speciale	  

benytter	  sig	  af	  det	  multiple	  casestudie,	  og	  undersøger	  tre	  forskellige	  cases,	  bruges	  

replikationslogik	  til	  at	  sikre	  robusthed	  på	  tværs	  af	  cases.	  Undersøgelsens	  resultater	  anses	  dog	  
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ikke	  for	  at	  kunne	  generaliseres	  bredere,	  hvorfor	  undersøgelsen	  ikke	  lever	  op	  til	  kravet	  om	  

ekstern	  validitet.	  	  

	  

Pålidelighed	  

Den	  sidste	  test	  om	  pålidelighed,	  handler	  om	  hvorvidt	  en	  anden	  forsker	  kan	  imitere	  studiet	  og	  

opnå	  samme	  resultat.	  Der	  foreslås	  at	  man	  arbejder	  som	  om	  at	  man	  bliver	  kigget	  over	  

skulderen	  (Ibid),	  hvorved	  man	  forsøger	  at	  holde	  bias	  og	  fejl	  på	  et	  minimum.	  Det	  er	  i	  dette	  

speciale	  forsøgt	  at	  forklare	  alle	  beslutninger	  der	  er	  taget	  og	  samtidig	  dokumentere	  det	  

indsamlede	  data	  og	  analyser	  jf.	  	  bilagene,	  hvorved	  pålideligheden	  af	  dette	  speciale	  

retfærdiggøres.	  

	  

3.10. Struktur	  

Dette	  afsnit	  er	  en	  afrunding	  på	  de	  tidligere	  afsnit.	  Samtidig	  er	  formålet	  med	  dette	  afsnit,	  at	  

klarlægge	  strukturen	  for	  resten	  af	  specialet	  og	  herved	  holde	  læseren	  på	  sporet	  af	  denne.	  	  

	  

Dette	  speciale	  er	  baseret	  på	  en	  litteraturgennemgang,	  som	  er	  bestemmende	  for	  hvilken	  

forskningsdebat	  dette	  studie	  hører	  under	  og	  bidrager	  til,	  nemlig	  iværksætterdebatten.	  	  

	  

Efter	  litteraturgennemgangen	  vil	  den	  teoretiske	  forståelsesramme	  blive	  præsenteret.	  Denne	  

vil	  på	  baggrund	  af	  eksisterende	  konstruktivistiske	  teorier,	  henholdsvis	  meningsskabelse,	  

narrativ	  teori	  og	  diskursteori,	  bruges	  til	  etablere	  et	  fokus	  for	  analysen.	  

	  	  

Dernæst	  vil	  de	  individuelle	  cases	  blive	  præsenteret,	  og	  følgende	  mønsteret	  fra	  

analysespørgsmålene	  som	  præsenteret	  i	  afsnit	  1.2,	  vil	  de	  udvalgte	  cases	  blive	  analyseret	  og	  

krydsanalyseret	  sammen.	  

	  	  

I	  det	  sidste	  kapitel	  vil	  resultaterne	  af	  analysen	  blive	  opsummeret.	  Alle	  resultaterne	  vil	  her	  

blive	  diskuteret	  i	  relation	  til	  meningsskabelse.	  Desuden	  vil	  der	  i	  dette	  afsnit	  være	  en	  

diskussion	  af	  hvordan	  resultaterne	  relaterer	  sig	  til	  den	  sekundære	  empiri.	  

	  	  

Derefter	  følger	  en	  konklusion	  som	  vil	  give	  svar	  til	  specialets	  undersøgelsesspørgsmål.	  	  
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4. Litteraturgennemgang	  

I	  dette	  kapitel	  gives	  en	  gennemgang	  af	  litteratur,	  der	  kan	  relateres	  til	  at	  være	  selvstændig	  som	  

forskningsområde.	  I	  følgende	  afsnit	  gives	  først	  en	  introduktion	  til	  fænomenet	  selvstændig,	  

hvorefter	  der	  belyses	  følgende	  områder:	  forældre	  som	  selvstændige,	  selvledelse	  og	  motivation,	  

passion	  som	  forudsætning,	  og	  den	  sociale	  kontekst.	  Litteraturgennemgangen	  er	  tværfaglig	  i	  den	  

forstand	  at	  den	  trækker	  på	  flere	  forskellige	  fagområder,	  så	  som	  sociologi,	  management	  og	  

ledelse,	  økonomi,	  kommunikation	  mm.	  

4.1. Introduktion	  til	  fænomenet	  iværksætter1	  

Hvor	  fænomenet	  iværksætter	  er	  en	  ældre	  størrelse	  der	  menes	  at	  stamme	  fra	  Schumpeter,	  som	  

brugte	  begrebet	  til	  at	  betegne	  særlige	  evnerige	  personer	  der	  på	  baggrund	  af	  deres	  

initiativrigdom	  og	  arbejdsomhed	  etablerede	  virksomheder	  (Cardon	  et	  al,	  2005),	  er	  studier	  af	  

iværksættere	  derimod	  et	  relativt	  nyt	  fænomen.	  	  

	  

I	  nyere	  tid	  opfattes	  iværksættere	  af	  den	  brede	  offentlighed,	  som	  værende	  nøglen	  til	  

økonomisk	  vækst	  og	  velstand	  (Casson,	  1982).	  Det	  er	  her	  vigtigt	  at	  skelne	  mellem	  begreberne	  

iværksætteri,	  som	  har	  fokus	  på	  selve	  bedriften,	  og	  iværksætter,	  som	  har	  fokus	  rettet	  mod	  

personen	  bag	  bedriften.	  Som	  det	  fremgår	  af	  afsnittets	  overskrift,	  er	  specialets	  fokusgenstand	  

personen	  bag	  bedriften.	  

	  	  

Der	  er	  i	  litteraturen	  mange	  forskellige	  måder	  at	  kategorisere	  iværksættere	  på.	  Ifølge	  Landau	  

(Wickham,	   2006)	   er	   det	   bl.a.	   høj	   risikovillighed	   som	   karakteriserer	   en	   iværksætter.	  

Betydningen	  af	  parameteren	  høj	   risikovillighed	   indgår	   ligeledes	   i	   næste	   afsnit	   forældre	   som	  

iværksættere.	  Dog	  figurerer	  det	  her	  med	  omvendt	  fortegn	  i	  form	  af	  lav	  grad	  af	  risikoaversion.	  

Når	   risikoparameteren	  er	   interessant	   at	   undersøge,	   er	  det	   fordi	   at	   det	   kræver	   en	  hvis	   grad	  

risikovillighed	   at	   blive	   og	   være	   selvstændig,	   da	  man	   f.eks.	   typisk	   går	   fra	   en	   større	   grad	   af	  

økonomisk	   sikkerhed	   (i	   form	   af	   ansættelse	   og	   fast	   løn)	   til	   en	   mindre	   grad	   af	   økonomisk	  

sikkerhed.	   I	   dette	   speciale	   forstås	   risiko	   i	   en	   bredere	   forstand	   end	   rendyrket	   økonomisk.	  

Risiko	  relateres	  også	  til	  parametre	  i	  iværksætterens	  omverden,	  der	  påvirkes	  af	  dennes	  virke	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Her	  bruges	  betegnelsen	  iværksætter,	  da	  denne	  relaterer	  sig	  bedre	  til	  det	  litteratur	  som	  
gennemgås	  i	  afsnittet.	  	  
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som	   iværksætter,	   f.eks.	   privatliv,	   familieliv,	   sociale	   netværk,	   fritid	   og	   fritidsinteresser,	  

fleksibilitet	  og	  mobilitet.	  	  

	  

Derudover	  er	  nogle	  af	  de	  typiske	  parametre	  man	  bl.a.	  kategoriserer	  iværksættere	  efter,	  deres	  

motivation	   for	   vækst	   versus	   uafhængighed,	   samt	   hvorvidt	   iværksætteren	   baserer	   sig	   på	   et	  

håndværk	   versus	   baserer	   sig	   på	   en	   unik	   mulighed	   (Ibid).	   Hvad	   det	   er	   som	   motiverer	  

iværksætteren,	  er	  ligeledes	  et	  af	  specialets	  undersøgelsesområder.	  

	  

Der	  er	   forskellige	  holdninger	  omkring,	  hvad	  der	  er	  af	  karakteristika	  for	  en	  god	   iværksætter.	  

Tilhængere	   af	   trait	   teorien	  mener,	   at	   man	   er	   født	   med	   visse	   personkarakteristika	   så	   som	  

opførsel,	  tankemåde	  og	  følelser	  som	  er	  vedholdende	  over	  længere	  tid	  –	  sat	  på	  spidsen	  ligger	  

det	   næsten	   i	   ens	  dna	   hvem	   der	   kan	   blive	   iværksætter.	  Modstandere	   af	   trait	   teorien	  mener	  

ikke,	  at	  man	  har	  biologiske	  karaktertræk,	  men	  at	  disse	  er	  sociale	  fænomener	  der	  varierer	  fra	  

situation	  til	  situation	  	  (Shane	  &	  Venkataraman,	  2000).	  	  

	  
Med	  udgangspunkt	   i	  den	  akademiske	   iværksætterlitteratur,	  synes	   følgende	  områder	  at	  have	  

betydning	  i	  relationen	  til	  at	  være	  selvstændig:	  

• Den	  selvstændiges	  risikoforståelse	  og	  håndtering	  af	  denne	  

• Årsagen	  bag	  udspringet	  af	  den	  selvstændiges	  bedrift	  

• Hvad	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  en	  god	  selvstændig	  

• Den	   selvstændiges	   forståelse	   af	   forskellen	   mellem	   at	   være	   selvstændig	   fra	   at	   være	  

ansat.	  

	  
I	   næste	   afsnit	   vendes	   blikket	   mod	   den	   selvstændiges	   forældre.	   Der	   vil	   blive	   gennemgået	  

udvalgte	  dele	  af	  den	  akademiske	  litteratur,	  i	  relation	  til	  betydningen	  af	  at	  have	  forældre	  som	  

er	  selvstændige.	  

4.2. Forældre	  som	  selvstændige	  

For	   at	   finde	   frem	   til	   hvad	   betydning	   en	   opvækst	   som	   børn	   af	   selvstændige	   tilskrives,	  	  

gennemgås	  litteratur	  der	  omhandler	  betydningen	  af	  at	  have	  forældre	  som	  er	  selvstændige	  og	  

påvirkning	  af	  børnenes	  senere	  valg	  af	  karriere.	  Dette	  vil	  blive	  brugt	  til	  at	  undersøge	  hvilken	  

betydning	   de	   selvstændige	   selv	   tillægger	   deres	   barndom	   og	   opvækst	   som	   børn	   af	  

selvstændige.	  
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Ifølge	  Carroll	  og	  Mosakowskis	  (1987)	  studier	  der	  bygger	  på	  retrospektivt	  career	  life-‐historisk	  

data,	  er	  der	  stor	  sandsynlighed	  for,	  at	  børn	  med	  selvstændige	  forældre	  ser	  det	  som	  en	  mulig	  

karriere	  at	  blive	  selvstændig.	  Dette	  skyldes	  at	  de	  har	  været	  eksponeret	  for	  iværksætteren	  som	  

rollemodel	   i	   deres	   familiemønster,	   og	   samtidig	   har	   klare	   præferencer	   for	   værdier	   så	   som	  

autonome	  arbejdsforhold,	  indflydelse	  og	  beslutningstagning	  (Halaby	  2003;	  Benz,	  2005;	  Benz	  

og	   Frey,	   2003).	   Ifølge	   Benz	   og	   Frey	   (2003)	   er	   det	   denne	   autonomi	   der	   er	  medvirkende	   til	  

større	   jobtilfredshed,	   hvorfor	   selvstændige	   gennemsnitlig	   oplever	   væsentlig	   større	  

jobtilfredshed	   end	   ansatte.	   Flere	   forskere	   peger	   på	   autonomi	   i	   arbejdsforholdene	   som	  

værende	  et	   af	   grundelementerne	  og	  drivkraften	   for	   at	   vælge	  en	   tilværelse	   som	  selvstændig	  

(Kohn	   et	   al,	   1986;	   Sørensen,	   2007,	   Benz	   and	   Frey,	   2003).	   Benz	   finder	   desuden	   frem	   til,	   at	  

udover	  at	  tillægge	  iværksætterkarakteristika	  større	  symbolsk	  værdi,	  skal	  motivationen	  for	  at	  

blive	   iværksætter	   i	   større	   grad	   sammenlignes	  med	   non-profit	   arbejde	   end	  med	   udsigten	   til	  

økonomisk	  profit.	  	  

	  

Brüderl	   og	   Preisendorfer	   (1998)	   udpeger	   familienetværket	   som	   værende	   af	   afgørende	  	  

betydning	   for	   iværksætteren,	  da	  der	  her	  kan	  hentes	  både	  moralsk	  og	   finansiel	  støtte.	  Andre	  

undersøgelser	   (Nanda	   &	   Sørensen,	   2009;	   Klyver	   et	   al,	   2008)	   tillægger	   desuden	   venner,	  

kollegaer	   og	   arbejdsnetværk,	   særligt	   andre	   iværksættere,	   samme	   betydning	   som	   familiære	  

netværk	  -‐	  særligt	  ift.	  opstart	  af	  egen	  virksomhed.	  Ikke	  desto	  mindre	  viser	  Nanda	  og	  Sørensens	  

(2009)	   undersøgelser,	   at	   der	   er	   større	   chance	   for	   at	   man	   med	   selvstændige	   forældre	   selv	  

bliver	   selvstændig.	   Aldrich	   og	  Kims	   (2007)	   netværksanalyser	   af	   iværksætternes	   påvirkning	  

viser	  ligeledes,	  at	  man	  kan	  konkludere	  at	  børnene	  har	  større	  chance	  for	  at	  blive	  iværksættere	  

hvis	  deres	  forældre	  var	  iværksættere.	  Sørensens	  (2007)	  undersøgelser	  viser	  tilmed,	  at	  børn	  af	  

selvstændige	   har	   tilbøjelighed	   til	   en	   lavere	   grad	   risikoaversion,	   hvilket	   kan	   have	   positiv	  

betydning	   for	   at	   overgå	   fra	   at	   være	   lønmodtager	   til	   at	   være	   selvstændig.	   Dette	   stemmer	  

overens	  med	  Landaus	  (Wickham,	  2006)	  observation,	  nemlig	  risikovillighed.	  

	  

Sørensens	   (2007)	   undersøgelser	   demonstrerer,	   at	   hvor	   børnene	   har	   været	   eksponeret	   for	  

forældrene	   som	   selvstændige	   gennem	  hele	   deres	   barndom	  og	   ungdom,	   er	   sandsynligheden	  

for	   at	   de	   selv	   indtræder	   som	   selvstændige	   i	   løbet	   af	   deres	   liv	  meget	   større	   end	   ved	   nogen	  

anden	  gruppe.	  Sørensens	  tal	  er	  baseret	  på	  danske	  iværksætterdata	  fra	  Danmarks	  Statistik,	  og	  
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på	  trods	  af	  at	  både	  data	  og	  undersøgelsen	  er	  af	  kvantitativ	  natur,	  er	  det	  en	  undersøgelse	  der	  i	  

stor	  grad	  tager	  højde	  for	  dansk	  kulturs	  eventuelle	  særpræg.	  

	  

I	   dette	   afsnit	   er	   der	   med	   udgangspunkt	   i	   akademiske	   undersøgelser,	   fundet	   frem	   til	  

overvejende	   konsensus	   omkring,	   at	   betydningen	   af	   at	   have	   selvstændige	   forældre	   er	   en	  

væsentlig	  øget	  chance	  for	  selv	  at	  blive	  selvstændig.	  Der	  er	  fundet	  frem	  til	  følgende	  områder	  af	  

relevans,	  set	  i	  lyset	  af	  anden	  generations	  selvstændige:	  

• En	  eksponering	  af	  iværksætteren	  som	  rollemodel	  

• Et	  værdisæt	  med	  præferencer	  for	  autonomi	  og	  autonome	  arbejdsforhold	  

• Autonomi	  skaber	  større	  jobtilfredshed	  

• Selvstændighed	  bør	  sammenlignes	  med	  ngo-‐arbejde	  og	  ikke	  udsigten	  til	  økonomisk	  

profit	  

• Familien	  er	  vigtig	  –	  både	  ift.	  social	  og	  finansiel	  støtte	  

• Børn	  af	  selvstændige	  har	  en	  lavere	  grad	  af	  risikoaversion	  

• Under	  barnets	  opvækst	  har	  selvstændige	  forældre	  stor	  betydning	  for,	  om	  barnet	  selv	  

bliver	  selvstændig.	  	  

	  

I	   næste	   afsnit	   vil	   blikket	   hovedsageligt	   vendes	   mod	   psykiske	   og	   mentale	   faktorer	   hos	  

selvstændige.	   Der	   vil	   blive	   gennemgået	   udvalgt	   litteratur	   indenfor	   området	   selvledelse	   og	  

motivation.	  

4.3. Selvledelse	  og	  motivation	  

En	   velkendt	   sætning	  man	   ofte	   hører	   fra	   både	   ansatte	   og	   selvstændige	   er,	   at	   ”det	  må	   være	  

dejligt	  at	  være	  sin	  egen	  chef	  og	  selv	  bestemme	  det	  hele”.	  Imidlertid	  er	  der	  også	  god	  grund	  til	  

at	   antage,	   at	   selvstændige	   qua	   selvledelse	   føler	   større	   tilfredshed	   med	   deres	   arbejde.	   Den	  

brede	  definition	   indenfor	  management	   litteratur	   af	   begrebet	   selvledelse,	   beskriver	   det	   som	  

den	  forskel	  det	  gør,	  at	  en	  medarbejder	  får	  frihed	  til	  at	  være	  (med)bestemmende	  og	  ansvarlig	  

for	  målsætninger	  og	  arbejdsprocesser,	  og	  derved	  i	  et	  vist	  omfang	  bliver	  sin	  egen	  motivator	  og	  

leder	   i	   arbejdsmæssige	   sammenhænge	   (Wilson,	  2011).	   Ifølge	  Manz	   (1986)	  er	   selvledelse	  et	  

fænomen,	   der	   består	   af	   individers	   evne	   til	   at	   være	   deres	   egen	   manager,	   og	   dermed	   sætte	  

personlige	   standarder,	   opførsel,	   evaluering	   og	   konsekvenser.	   Hans	   definition	   af	   ægte	  

selvledelse	   lyder,	   at	   den	   er	   baseret	   på	   personlig	   ejerskab	   og	   meningsskabelse	   ift.	   de	  
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standarder	   pågældende	   person	   er	   underlagt.	   Når	   disse	   eksterne	   standarder	   bruges	   som	  

drivkraft	  til	  at	  opnå	  personligt	  valgte	  standarder,	  er	  der	  tale	  om	  ægte	  selvledelse.	  	  

	  

Selvledelse	  er	  ligeledes	  en	  del	  af	  det	  Manz	  (Ibid)	  kalder	  selvkontrolsystemet.	  Et	  system,	  som	  

på	  den	  ene	  side	  består	  af	  selvledelse,	  og	  på	  den	  anden	  side	  består	  af	  naturlig	  motivation,	  som	  

er	   en	   størrelse	   der	   bedst	   kan	   defineres	   som	   indre	   motivation	   der	   udspringer	   af	   behov,	  

præferencer,	   lyst,	   med	   mere.	   Manz’	   model	   er	   primært	   tænkt	   mod	   ansatte	   i	   organisatorisk	  

kontekst,	  men	  det	  er	  nærliggende	  at	  overføre	  modellen	  til	  selvstændige,	  i	  den	  forstand	  at	  den	  

selvstændige	  ikke	  kun	  er	  et	  individ	  i	  en	  organisatorisk	  kontekst	  -‐	  den	  selvstændige	  er	  denne	  

organisatoriske	  kontekst.	  Politikker	  og	  standarder	  bliver	  som	  konsekvens	  et	  udtryk	   for	  den	  

selvstændiges	  personlige	  præferencer.	  

	  	  

Rotter	  (1966)	  bruger	  begrebet	  locus	  of	  control	  til	  at	  beskrive	  folks	  forsøg	  på	  at	  forbedre	  deres	  

livsvilkår,	   altså	   at	  kontrollere	  deres	  omgivelser	  og	  omverden	   i	   vigtige	   (livs)situationer.	  Han	  

har	  fundet	  bevis	  for,	  at	  et	  individs	  niveau	  af	  internal	  locus	  of	  control	  	  (individets	  tro	  på	  at	  det	  

ligger	  inden	  for	  individets	  rammer	  at	  styre	  omgivelserne)	  versus	  dets	  niveau	  af	  external	  locus	  

of	  control	  (individets	  tro	  på	  at	  det	  ligger	  uden	  for	  dennes	  rammer	  at	  styre	  omgivelserne,	  men	  

er	   op	   til	   andre	   kræfter)	   relaterer	   proportionelt	   til	   sandsynligheden	   for	   individets	   åbenlyse	  

stræben	  efter	  at	  opnå	  deres	  målsætninger.	  Ifølge	  flere	  studier	  (Brockhaus	  1980,	  Cromie	  and	  

Johns	  1983,	  Gilad	  1982)	  er	   locus	  of	   control	   blevet	   identificeret,	   som	  en	  parameter	  der	  både	  

differentierer	  iværksættere	  fra	  den	  gennemsnitlige	  befolkning,	  og	  succesfulde	  fra	  mislykkede	  

iværksættere.	  

	  

En	  lignende	  motiverende	  faktor	  med	  stort	  gensidigt	  overlap	  ift.	  selvledelse,	  men	  med	  et	  mere	  

radikalt	  udtryk,	  er	  som	  nævnt	  i	  afsnit	  4.2,	  autonomi.	  	  

	  

Ifølge	  McLellands	   (1961)	   studier	   af	   achievement	  motivation	  hos	   selvstændige	   fandt	   han,	   at	  

achievement	   motivation	   kommer	   til	   udtryk	   som	   et	   ønske	   om	   at	   excellere	   med	   sin	  

performance	   for	   at	   være	   succesfuld	   i	   konkurrenceprægede	   situationer.	   Adskillige	  

menneskelige	   motivationskilder	   passer	   på	   denne	   definition.	   Af	   disse	   var	   de	   mest	  

indflydelsesrige	   listet	   til	   at	   være:	   magt,	   præstation	   og	   tilhørsforhold.	   Ligeledes	   fandt	  

McLelland,	   at	   de	   der	   præsterede	   væsentligt	   over	   gennemsnittet	   (high	   achievers)	   ikke	   fik	  



- 23 -	  

nogen	   personlig	   tilfredsstillelse	   ved	   at	   nå	   et	   mål,	   hvis	   de	   ikke	   selv	   havde	   haft	   et	   større	  

personligt	   ansvar	   i	   at	  nå	  målet.	   Samtidig	   fandt	  han,	   at	  det	   gav	  en	  maksimering	  af	  personlig	  

tilfredsstillelse	  at	  påtage	  sig	  en	  moderat	  svær	  udfordring	  og	  løse	  denne.	  

	  

I	   dette	   afsnit	   er	   der	   blevet	   gennemgået	   væsentlige	   teorier	   og	   undersøgelser	   omkring	  

selvledelse	  og	  motivation.	  Der	  er	  fundet	  frem	  til	  følgende	  områder,	  som	  er	  interessante	  i	  lyset	  

af	  dette	  speciale:	  

• Selvledelse	  resulterer	  typisk	  i	  en	  større	  tilfredshed	  

• Udformning	  af	  egne	  politikker	  og	  standarder	  giver	  større	  tilfredshed	  

• Selvstændige	  har	  tro	  på,	  at	  de	  kan	  ændre	  deres	  omstændigheder	  (internal	  locus	  of	  

control)	  

• Achievement	  motivation	  hos	  selvstændige	  kommer	  særligt	  til	  udtryk	  i	  ønsket	  om	  at	  

eksellere	  sin	  performance	  

• Det	  giver	  størst	  motivation	  og	  tilfredsstillelse	  at	  påtage	  sig	  en	  moderat	  svær	  

udfordring	  og	  løse	  denne,	  frem	  for	  at	  påtage	  sig	  en	  for	  let,	  eller	  for	  svær,	  udfordring.	  

	  

I	  næste	  afsnit	  vil	  der	  fortsat	  være	  fokus	  på	  de	  indre	  værdier,	  nemlig	  fænomenet	  passion.	  Dette	  

er	   et	   fænomen,	   der	   af	   iværksætterlitteratur	   hyldes	   som	   værende	   afgørende	   for	   livet	   som	  

iværksætter.	  

4.4. Passion	  som	  forudsætning	  

Når	  det	  kommer	  til	  området	  passion	  inden	  for	  iværksætteri,	  er	  der	  ikke	  meget	  støtte	  at	  finde	  i	  

den	   akademiske	   litteratur.	   Selvom	   det	   længe	   har	   været	   antaget	   som	   en	   vigtig	   succés-‐	   og	  

motivationsparameter	  (Bird,	  1988),	  er	  det	  påfaldende	  hvor	  få	  studier	  af	  fænomenet	  der	  findes	  

(Cardon	  et	  al,	  2005).	  De	  fleste	  artikler	  der	  er	  at	   finde	  indenfor	  området,	  er	  typisk	  skrevet	  af	  

iværksættere	   selv	   (Huggins,	   2001;	  Bricklin,	   2001).	  Disse	   er	  hovedsageligt	   af	   præskriptiv	   og	  

pragmatisk	  natur.	  

	  

Fælles	   for	   disse	   artikler	   er	   et	   konsensus	   omkring	   at	   starte	   som	   iværksætter	   indenfor	   et	  

område	  de	  har	  passion	  for,	  da	  man	  som	  iværksætter	  må	  forvente	  diverse	  kompromisser,	  især	  

i	   startfasen	   (Huggins,	   2001).	   Chang	   (2001)	   opdeler	   desuden	   begrebet	   passion	   og	   skelner	  

mellem	   henholdsvis	   indholdsbaseret	   passion	  og	   kontekstbaseret	   passion,	  hvoraf	   førstnævnte	  
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henviser	   til	   passion	   der	   retter	   sig	   mod	   et	   bestemt	   emne	   eller	   tema	   som	   f.eks.	   fodbold,	   og	  

sidstnævnte	  der	  derimod	  retter	  sig	  mod	  handlinger,	  oplevelser	  eller	  processer,	  som	  f.eks.	  at	  

lære	  noget	  nyt,	  at	  starte	  et	  projekt	  osv.	  Begge	  sondringer	  anses	  for	  at	  være	  valide	  indikatorer	  

for	  passion	  blandt	  iværksættere.	  

	  

Cardon	  (Cardon	  et	  al,	  2005)	  har	  observeret	  at	  selvom	  passionsbegrebet	  i	  akademisk	  litteratur	  

har	   flere	   mangler,	   så	   som	   definition	   af	   begrebet,	   kan	   der	   dog	   alligevel	   iagttages	   nogle	  

konvergerende	  mønstre	  af	  definitionen	  på	  passionsbegrebet.	  Opsummeret	  er	  disse,	  at	  passion	  

er	   en	   stærk	   følelse	   som	   kan	   indeholde	   flere	   forskellige	   og	   modsatrettede	   følelser,	   samt	   at	  

fænomenet	  medfører	   en	  motiverende	   effekt.	   Derfor	   vælger	   Cardon	   at	   bygge	   det	   teoretiske	  

fundament	  på	  det	  bredere	  udviklede	  og	  akademisk	  anerkendte	  begreb	  følelser,	  hvoraf	  passion	  

indgår.	  	  

	  

Hvordan	   følelser,	   herunder	   passion,	   opfører	   sig	   over	   tid,	   er	   der	   flere	   meninger	   om.	   Ifølge	  

Smilor	   (1997)	   er	   det	   et	   varigt	   fænomen,	   hvorimod	   Shepherd	   (2003)	   mener,	   at	   det	   er	  

situationsbestemt	   hvad	   der	   frembringer	   følelser,	   og	   dermed	   et	   periodisk	   fænomen.	   Ifølge	  

Cardon	   (Cardon	   et	   al,	   2005)	   relaterer	   disse	   opponerende	   holdninger	   sig	   imidlertid	   ikke	   til	  

hinanden.	  Det	  periodiske	  fænomen	  kan	  f.eks.	  have	  at	  gøre	  med	  en	  nuværende	  udfordring,	  der	  

kan	   give	   anledning	   til	   en	   negativ	   følelse	   som	   f.eks.	   frustration	   eller	   stress.	   Herved	   kan	  

iværksætteren,	  via	  den	  varige	  følelse,	  male	  et	  lyst	  billede	  af	  fremtiden,	  der	  derved	  kan	  bruges	  

til	   at	   fastholde	   motivation	   og	   lade	   denne	   overskygge	   den	   periodiske	   negative	   følelse.	   Med	  

andre	  ord	  kan	  begge	   følelser	  være	   til	   stede	  samtidigt,	  uden	  at	  den	  ene	  er	  mere	  korrekt	  end	  

den	  anden.	  

	  

I	   dette	   afsnit	   er	   der	   blevet	   gennemgået	   forskellige	   belysninger	   af	   fænomenet	   passion,	   samt	  

hvilken	  betydning	  passion	  tilskrives	   indenfor	   iværksætterlitteraturen.	  Der	  er	   fundet	   frem	  til	  

følgende	  områder	  som	  er	  interessante:	  

• Selvstændige	  anbefaler	  at	  starte	  sit	  virke	  inden	  for	  et	  område	  man	  har	  passion	  for	  

• Passion	  kan	  både	  være	  indholdsbaseret	  og	  kontekstbaseret	  

• Passion	  kan	  ses	  som	  en	  stærk	  følelse	  som	  kan	  indeholde	  flere	  modsatrettede	  følelser	  

• Passion	  over	  tid	  kan	  enten	  være	  varig	  eller	  periodisk.	  
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I	  næste	  afsnit	  vil	   fokus	  gå	   fra	  de	   indre	  værdier	  til	  et	   fokus	  på	  de	  eksterne	  aspekter,	  der	  kan	  

påvirke	   iværksætterens	   adgang	   til	   bl.a.	   viden	   og	   ressourcer.	   Dette	   er	   samlet	   under	  

betegnelsen	  Den	  Sociale	  Kontekst.	  	  

4.5. Den	  sociale	  kontekst:	  ressourcer,	  og	  social	  kapital	  og	  netværk	  

Dette	   afsnit	   beskæftiger	   sig	   med	   de	   primært	   eksterne	   aspekter	   for	   iværksætteren.	   Disse	  

kategoriseres	   som	   den	   sociale	   kontekst,	   herunder:	   ressourcer	   og	   social	   kapital	   og	   netværk.	  

Anliggender	   som	   inkluderer	   andre	   end	   iværksætteren	   selv,	   og	   som	   kan	   hjælpe	   eller	   drive	  

iværksætteren	  fremad.	  	  

4.5.1. Ressourcer	  
Et	  punkt	  som	  kan	  være	  afgørende	  for	  en	  iværksætters	  overlevelse	  de	  første	  par	  år,	  men	  også	  

mere	   generelt	   ift.	   at	   tage	   springet	   som	   iværksætter,	   er	   sikkerhed	   og	   ressourcer,	   særligt	   ift.	  

økonomi.	  Det	  til	  trods	  viser	  en	  amerikansk	  undersøgelse,	  at	  det	  hverken	  er	  størrelsen	  af	  folks	  

opsparing	  eller	  indkomst,	  der	  i	  nævneværdig	  grad	  afgør	  hvorvidt	  de	  bliver	  iværksættere.	  Den	  

eneste	  gruppe	  af	  befolkningen	  hvor	  der	  kan	  måles	  en	  større	  positiv	  effekt	  mellem	  opstart	  af	  

iværksættere	  og	  formue,	  er	  hos	  den	  gyldne	  procent,	  altså	  hos	  den	  allermest	  velhavende	  del	  af	  

befolkningen	  (Hurst	  &	  Lusardi,	  2006).	  Ligeledes	  påpeger	  Hurst	  &	  Lusardi	  (2006),	  at	  udover	  at	  

trække	   på	   egen	   formue	   ved	   likviditetsproblemer,	   har	   de	   iværksættere	   der	   kommer	   fra	  

velhavende	  hjem	  typisk	  en	  ekstra	  mulighed	  for	  at	  låne	  kapital	  eller	  på	  anden	  vis	  få	  økonomisk	  

støtte	  fra	  deres	  forældre.	  Alligevel	  er	  det	  ifølge	  Aldrich	  &	  Kim	  (2007)	  en	  misforstået	  antagelse,	  

at	   dette	   oftest	   er	   tilfældet.	  Der	   findes	   ikke	   evidens	   for	   at	   antage,	   at	   økonomisk	   støtte	   er	   en	  

rutinesag	  hos	  velstillede	  familier.	  Sørensen	  (2007)	  argumenterer	  ligeledes	  for,	  at	  der	  ikke	  er	  

noget	   empirisk	   data	   til	   at	   støtte	   fordommen	   om,	   at	   iværksætterfamilier	   hjælper	   til	   med	  

opstartskapital.	   Imidlertid	   findes	   der	   tegn	   på,	   at	   ved	   større	   økonomisk	   velstand	   hos	  

forældrene,	  vælger	  børnene	  typisk	  at	  starte	  som	  iværksættere	  med	  en	  virksomhedstype	  der	  

ligger	  fjernere	  fra	  forældrenes	  virksomhedstype,	  end	  hvis	  der	  er	  relativt	  mindre	  velstand	  hos	  

forældrene	  (Ibid).	  	  

	  

4.5.2. Social	  kapital	  og	  netværk	  
For	   at	   etablere	   en	   virksomhed	   betyder	   det,	   at	   iværksætteren	   må	   mobilisere	   flere	   typer	  

ressourcer	  for	  at	  få	  virksomheden	  igennem	  opstarts-‐	  og	  etableringsfasen	  (Greve,	  1995).	  	  
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Udover	   de	   tydelige	   ressourcer	   så	   som	   opstartskapital,	   produktion	   og	   distribution,	   påpeger	  

flere	   forskere	   vigtigheden	   af	   social	   kapital	   og	   sociale	   netværk	   som	   betydningsfulde	   for	   en	  

iværksætter	  (Aldrich	  &	  Zimmer,	  1986;	  Prats	  &	  Agulles,	  2009;	  Sørensen,	  2007;	  Greve,	  1995).	  	  

	  

Hvad	  er	  social	  kapital?	  

Begrebet	  social	  kapital	  dækker	  over	  den	  grundpræmis,	  at	  sociale	  netværk	  har	  værdi	  for	  dem	  

der	  indgår	  i	  netværket	  [5].	  	  Man	  kan	  forstå	  social	  kapital	  som	  summen	  af	  ressourcer,	  effekten	  

og	  sammenhængskraften	  som	  er	  indlejret	  i,	  og	  tilgængelig	  gennem,	  ens	  netværk	  	  (Nahapiet	  &	  

Ghoshal,	  1998).	  Hirsch	  og	  Levin	  (1999)	  beskriver	  social	  kapital	  som:	  “...the	  goodwill	  that	  is	  

engendered	  by	  the	  fabric	  of	  social	  relations	  that	  can	  be	  mobilized	  to	  facilitate	  action...”,	  altså	  

som	  goodwill	  der	  kan	  afføde	  en	  udførsel	  af	  en	  handling.	  

	  

Betydningen	  af	  social	  kapital	  

Ifølge	   Greve	   (Greve,	   1995)	   ligger	   der	   en	   udfordringen	   i	   selve	   opstartsfasen,	   da	   de	   fleste	  

iværksættere	  til	  at	  begynde	  med	  kun	  har	  en	  svag	  ide	  om,	  hvordan	  man	  organiserer	  og	  driver	  

en	  virksomhed.	  Etablering	  af	  en	  virksomhed,	  der	  effektivt	  producerer	  og	  markedsfører	  sine	  

produkter	   og	   services,	   kræver	   bl.a.	   viden	   om	   rutiner.	   Denne	   viden	   kan	   tillæres	   eller	  

importeres	   ind	   i	   virksomheden	   gennem	   sociale	   relationer.	   I	   begyndelsen	   af	   processen	   er	  

iværksætterens	   netværk	   typisk	   konvergerende	   og	   begrænset	   og	   kun	   i	   ét	   led	   (det	   sociale	  

netværk),	  men	  med	  tiden	  udvides	  størrelsen	  og	  divergensen	  af	  netværket.	  Det	  kommer	  til	  at	  

inkludere	   forretningsforbindelser,	   personens	   viden	   om	   indirekte	   led	   (altså	   andet	   og	   tredje	  

led)	  i	  netværket	  vokser,	  og	  ligeledes	  gør	  brugen	  af	  disse	  led	  (Aldrich,	  Reese	  og	  Dubini,	  1990;	  

Greve,	  1995;	  Klyver,	  2004).	  	  

	  

Selvom	  det	  hævdes	  at	  motivation	  og	  aspiration	  til	  at	  blive	  iværksætter	  kan	  begrundes	  som	  et	  

resultat	   af	   det	   sociale	   netværks	   indflydelse,	   herunder	   særligt	   forældrenes	   status	   og	  

indflydelse,	  mener	  Aldrich	  &	  Kim	  (2007)	  derimod	  ikke	  at	  have	  fundet	  bevis	   for	   forældrenes	  	  

betydning,	  når	  de	   skriver:	   “With	   regard	   to	   social	   capital,	  we	   found	  mostly	   speculation	   rather	  

than	   empirical	   confirmation	   regarding	   the	   extent	   to	   which	   parents	   offer	   their	   adult	   children	  

valuable	   entrepreneurial	   assistance...”.	   I	   samme	   tråd	   fortsætter	   Sørensen	   (2007)	   mht.	  

iværksætterens	   valg	   af	   branche:	   “...Parental	   social	   capital,	   as	   operationalized	   here,	   therefore	  

cannot	   explain	   away	   the	   transmission	   of	   self-employment;	   children	   of	   the	   self-employed	   are	  
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much	   more	   likely	   to	   enter	   self-employment	   than	   other	   children,	   even	   if	   they	   do	   not	   take	  

advantage	  of	  their	  parent’s	  industry	  knowledge.”.	  	  

	  

Selvom	   valget	   af	   det	   specifikke	   forretningsforetagende	   ifølge	   litteraturen	   ikke	   entydigt	   kan	  

forklares	   på	   baggrund	   af	   social	   kapital,	   er	   der	   derimod	   typisk	  meget	   at	   hente	   i	   det	   sociale	  

netværk	  i	   form	  af	  moralsk	  og	  emotionel	  støtte,	  samt	  hjælp	  i	   form	  af	  arbejdskraft	   i	  de	  tidlige	  

faser	   af	   virksomheden	   (Brüderl	   &	   Preisendörfer,	   1998).	   Særligt	   forståelse,	   opbakning	   og	  

støtte	   fra	  ægtefællen	  og	  den	  nærmeste	   familie	   ses	  som	  altafgørende	   for	  beslutningen	  om	  at	  

blive	   iværksætter.	   Samtidig	   er	   muligheden	   for	   at	   kunne	   være	   ærlig	   og	   betro	   sig	   til	   det	  

nærmeste	   netværk	   uden	   frygt	   for	   kritik	   vigtig,	   da	   dette	   kan	   være	   med	   til	   at	   motivere	  

iværksætteren	  (Hisrich	  et	  al,	  2005).	  

	  

I	  dette	  afsnit	  er	  der	  blevet	  gennemgået	  forskellige	  emner	  af	  området	  Den	  sociale	  kontekst	  som	  

indeholdt	  underområderne	  ressourcer,	  og	  social	  kapital	  og	  netværk.	  Der	  blev	  bl.a.	  fundet	  frem	  

til	  følgende:	  	  

	  
• Folks	   økonomiske	   forhold,	   så	   som	   opsparing,	   er	   ikke	   afgørende	   for	   hvem	  der	   bliver	  

selvstændige	  	  

• Finansiel	  støtte	  er	  ikke	  en	  rutinesag	  i	  velstillede	  familier	  

• I	  velstillede	  familier	  vælger	  børnene	  typisk	  at	  drive	  et	  virke,	  som	  er	  fjernt	  fra	  

forældrenes	  virke	  

• Social	  kapital	  og	  sociale	  netværk	  er	  vigtige	  for	  selvstændige,	  især	  i	  opstartsfasen	  

• Viden	  kan	  læres	  og	  importeres	  gennem	  det	  sociale	  netværk	  

• I	  starten	  er	  netværk	  typisk	  socialt	  baseret	  og	  konvergerende	  

• Med	  tiden	  bliver	  den	  selvstændiges	  netværk	  typisk	  professionelt	  og	  divergerende	  

• Med	  tiden	  udvides	  den	  selvstændiges	  viden	  og	  brug	  af	  indirekte	  netværksled	  

• Sociale	  netværk	  er	  vigtige	  for	  den	  selvstændige	  ift.	  moralsk	  og	  emotionel	  støtte	  

• Sociale	  netværk	  er	  vigtige	  ift.	  at	  kunne	  være	  ærlig	  og	  betro	  sig.	  

4.6. Afrunding	  af	  teoriafsnittet	  Iværksætter	  	  

Med	  dette	  speciales	  undersøgelsesområde	  for	  øje,	  er	  der	  i	  ovenstående	  litteraturgennemgang	  

blevet	  gennemgået	  temaer	  og	  områder	  der	  knytter	  sig	  til	  det	  at	  være	  selvstændig.	  Disse	  var:	  
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introduktion	   til	   fænomenet	   iværksætter,	   forældre	   som	   iværksættere,	   selvledelse	  og	  motivation,	  

passion	  som	  forudsætning,	  og	  den	  sociale	  kontekst.	  

	  	  

Litteraturgennemgangen	  har	  været	  brugbar	  i	  forbindelse	  med	  flere	  dele	  af	  arbejdsprocessen.	  

Den	   har	   bl.a.	   tjent	   som	   konsolidering	   af	   analysespørgsmålene,	   hvorved	   der	   sikres,	   at	  

undersøgelsen	  har	  et	   fokus	   som	  er	   relevant	   for	  genstandsfeltet.	  Desuden	  har	  den	   tjent	   som	  

inspiration	   til	   udarbejdelse	   af	   interview-‐manuskript,	   jf.	   bilag	   2,	   da	   det	   herved	   sikredes	   at	  

dække	   områder	   relateret	   til	   analysespørgsmålene.	   Ligeledes	   er	   den	   inddraget	   i	   den	  

afsluttende	  diskussion	  af	  specialet.	  
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5. Teoretisk	  forståelsesramme	  

I	  dette	  speciale	  er	  det	  valgt	  at	  benytte	  tre	  teoretiske	  retninger	  som	  falder	  inden	  for	  

konstruktivismen.	  Disse	  er	  Meningsskabelsesteori,	  Narrativitetsteori,	  og	  Diskursteori.	  Disse	  tre	  

teoretiske	  retninger	  vil	  blive	  gennemgået	  i	  de	  følgende	  afsnit.	  

5.1. Meningsskabelse	  

I	   dette	   afsnit	   introduceres	   den	   referenceramme	   der	   udgør	   afhandlingens	   forståelse	   af	  

meningsskabelse,	   og	   som	   er	   en	   fortsættelse	   af	   den	   videnskabsteoretiske	   diskussion.	   Denne	  

fungerer	  som	  den	  optik	  hvorigennem	  genstandsfeltet	  forstås	  og	  fortolkes:	  hvordan	  individer	  

konstruerer	   deres	   verden,	   og	   hvad	   de	   trækker	   på	   for	   at	   nå	   frem	   til	   selvsamme	   forståelse.	  

Herved	  opnås	  en	  mulighed	  for	  viden	  om	  individets	  verdenssyn,	  men	  endnu	  vigtigere	  opnås	  en	  

mulighed	  for	  at	  få	  indblik	  i	  de	  processer	  der	  foretages	  for	  at	  nå	  frem	  til	  et	  verdenssyn.	  Det	  er	  

særligt	  processerne	  der	  er	  relevante	  for	  denne	  undersøgelse.	  	  

	  

5.1.1. Karl	  Weick	  og	  meningsskabelse	  
Helt	  kort	  er	  meningsskabelse	  måden,	  hvorpå	  man	  organiserer	   information	  og	  derved	   forstår	  

verden	   (Russel	   et	   al,	   1993).	   Ifølge	   Karl	   Weick,	   ophavsmanden	   til	   meningsskabelse	   i	  

organisatorisk	   kontekst,	   giver	   teorien	   en	   forklaringsramme	   for,	   hvordan	   vi	   som	   individer	  

skaber	  mening	  af	  vores	  nuværende	  omgivelser	  gennem	  en	  løbende	  retrospektiv	  udvikling	  af	  

mulige	  billeder,	  som	  kan	  bidrage	  til	  at	  forklare	  meningen	  bag	  folks	  handlinger	  (Weick,	  2005).	  

Denne	  proces	   forløber	  ved	  at	  udtrække	  stikord	  og	  mulige	   forklaringer	   fra	  personens	  sociale	  

kontekst.	  Meningsskabelse	  opstår	  når	  en	  strøm	  af	  handlinger	  og	  omstændigheder	  omsættes	  

til	   fremtrædende	   ord	   og	   kategorier.	   Desuden	   bliver	   organisering	   af	   verden	   kropsliggjort	  

gennem	   skrift	   og	   tale.	   Skrift	   og	   tale	   er	   ligeledes	   en	   afgørende	   handling,	   der	   fungerer	   som	  

medium	  for	  den	  underliggende	  kontekst	  og	  dennes	  diskurs	  (Gioia	  et	  al.	  1994).	  

	  

Meningsskabelse	  har	   ifølge	  Mills	  (2003)	  en	  central	  rolle	   for	  et	   individs	   identitet	  og	  handlen.	  	  

Det	   er	   gennem	   meningsskabelse	   at	   meninger	   materialiseres,	   som	   informerer	   og	   dermed	  

påvirker	   individets	   identitet	   og	   handlen.	   Meningsskabelse	   skal	   altså	   ses	   som	   et	   dialektisk	  

samspil	  mellem	  handlen	  og	  fortolkning	  og	  er	  ifølge	  Weick	  (2005)	  et	  sprog,	  der	  kan	  bruges	  til	  

at	  fange	  og	  forklare	  realiteternes	  agens,	  strømninger,	  flertydighed,	  flygtighed,	  generalisering,	  
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udfoldelse	  og	  emergens.	  Med	  andre	  ord	  kan	  meningsskabelse	  bruges	  til	  at	  opfange	  finesser	  og	  

detaljer,	  som	  er	  afgørende	  for	  en	  rigtig	  forståelse	  og	  fortolkning.	  

	  

5.1.2. Flertydighed	  og	  meningsløshed	  som	  katalysatorer	  
Weick	  	  har	  hovedsageligt	  beskæftiget	  sig	  med	  meningsskabelse	  ift.	  at	  afdække	  og	  give	  indblik	  i	  

problemstillinger	  som	  er	  udløst	  af,	  at	  organisationer	  befinder	  sig	  i	  hidtil	  ukendte	  og	  flertydige	  

situationer.	   Her	   er	   meningsskabelse	   særligt	   relevant,	   da	   det	   dækker	   over	   de	   subjektive	  

processer	  der	  foretages	  når	  man	  tillægger	  hændelser	  og	  situationer	  mening.	  Når	  man	  derfor	  

står	  overfor	  en	  hændelse	  eller	  situation,	  der	  ikke	  korresponderer	  med	  de	  forventninger	  man	  

havde	   til	   situationen,	   qua	   de	   forventninger	  man	   har	   på	   baggrund	   af	   tidligere	   erfaringer	   og	  

fortolkninger	   i	  meningsskabelsesprocesser,	   sker	  der	  en	  meningsskabelsesproces,	  hvori	  man	  

forsøger	  at	  opretholde	  eller	  genoprette	  en	  mulig	  verdensforståelse	  ved	  at	  tillægge	  mening	  til	  

hændelserne	   på	   en	   forståelig	   og	   håndgribelig	   facon.	   Weick	   skitserer	   dette	   fænomen	   med	  

følgende:	  “To	  engage	  in	  sensemaking	  is	  to	  construct,	  filter,	  frame,	  create	  facticity,	  and	  to	  render	  

the	  subjective	  into	  something	  more	  tangible.”	  (Weick,	  1995).	  Meningsskabelse	  bliver	  derved	  at	  

skabe	   mening	   i	   situationer,	   som	   fremstår	   meningsløse	   eller	   flertydige,	   ved	   at	   indsætte	   de	  

mange	   subjektive	   indtryk	   i	   en	   forståelsesramme,	   og	   derigennem	   konstruere	   en	   fortolkning	  

der	   giver	   en	   håndgribelig	   mening	   af	   situationen,	   eller	   som	   Weick	   (Ibid)	   udtrykker	   det:	  

“...sensemaking	  is	  about	  authoring	  as	  well	  as	  reading.”	  	  

	  

Meningsskabelse	   sker	   ofte	   og	   denne	   proces	   er	   i	   stor	   grad	   en	   ubevidst	   rutinesag.	  

Konstruktionen	   af	   fænomenet	   selvstændig	   er	   et	   eksempel	   på	   en	   meningsskabelsesproces,	  

hvor	   de	   mangfoldige	   indtryk	   en	   selvstændig	   afgiver	   indsættes	   i	   en	   selvstændig	  

forståelsesramme,	   hvorudfra	   der	   kan	   skabes	  mening	   om	  personen	   som	   selvstændig.	  Denne	  

meningsskabelsesproces	  beskrives	  af	  Weick	  som	  noget	  der,	  modsat	  eksaktvidenskab,	  ikke	  har	  

et	   endegyldigt	   facit	   og	   udfald	   ift.	   meningsprodukt,	   men	   som	   værende	   åben	   overfor	   ny	  

meningskonstruktion.	  Meningsskabelse	  skal	  dermed	  forstås	  som	  en	  konstant	  kreativ	  proces,	  

hvorigennem	  meningsskaberen	   selv	  medproducerer	   det,	   der	   skabes	  mening	   omkring	   (Ibid).	  

Ovenstående	   udtrykker	   den	   konstruktivistiske	   karakter	   som	   meningsskabelse	   har,	   hvilket	  

åbner	   afhandlingens	   analytiske	   blik	   for,	   at	   den	   meningsskabelse	   som	   anden	   generations	  

selvstændige	  har	  af	  dem	  selv	  er	  en	  aktiv	  proces,	  hvor	  de	  selv	  forhandler	  og	  vedtager	  hvad	  der	  
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kan	   dannes	   mening	   om,	   samt	   hvilke	   fremtidige	   mulighedsrum	   deres	   meningsskabelse	  

løbende	  medfører.	  

5.1.3. Hvad	  karakteriserer	  meningsskabelsesprocessen?	  
Ifølge	  Weick	   (1995)	  adskiller	  meningsskabelse	   sig	   fra	  mange	  andre	   teorier	  ved,	  at	  den	   ikke	  

kun	   beskæftiger	   som	  med	   fortolkning,	   den	   beskæftiger	   sig	   i	   høj	   grad	  med	   konstruktion	   af	  

mening	  gennem	  løbende	  sekventielle	  processer.	  Weick	  har	  udledt	  syv	  karakteristika,	  som	  vil	  

blive	  præsenteret	  herunder.	   	  De	  er	  kendetegnet	  ved	  at	  de	  alle	   foregår	  sekventielt,	  og	  alle	  er	  

integrerede	  i	  meningsskabelsesprocessen.	  

	  

Retrospektion	  

Det	  er	  igennem	  et	  retrospektivt	  syn,	  at	  der	  er	  mulighed	  for	  meningsskabelse.	  	  Mening	  skabes	  

bagudrettet,	  i	  den	  forstand	  at	  begivenheder	  ikke	  forstås	  samtidig	  med	  at	  de	  finder	  sted,	  men	  

efterfølgende	  når	  begivenheden	  bemærkes.	  Mening	  skabes	  altså	  på	  baggrund	  af	  en	  erindring	  

og	   en	   kobling	   af	   denne.	   Dette	   betyder,	   at	   erindringen	   af	   hændelsen	   påvirker	  

meningsskabelsen	  af	  denne,	  og	  at	  efterfølgende	  forhold	  og	  betingelser	  kan	  sætte	  disse	  i	  spil.	  

Retrospektiv	  meningsskabelse	  involverer	  altså	  	  koblinger	  af	  mange	  forskellige	  sæt	  meninger.	  

	  

En	  konstant	  proces	  

Meningsskabelse	   er	   en	   proces	   der	   foregår	   konstant,	   mens	   vi	   forsøger	   at	   navigere	   i	   en	  

kompleks	   verden.	   Ofte	   sker	   den	   blot	   ubevidst,	   hvorfor	   vi	   ikke	   altid	   registrerer	  

meningsskabelsesprocessen.	  

	  

Et	  socialt	  fænomen	  

Identitet	  og	  identifikation	  er	  centralt	   i	  meningsskabelsesprocessen.	  Hvordan	  man	  forstår	  sig	  

selv	  i	  forskellige	  kontekster	  indvirker	  både	  på,	  hvordan	  man	  handler	  og	  agerer,	  samt	  fortolker	  

hændelser	   og	   situationer.	   Derfor	   er	   meningsskabelse	   også	   social.	   Vi	   påvirkes	   af	   vores	  

omverden,	  og	  det	  samme	  gør	  vores	  meningsdannelse.	  

	  

Skabende	  

Individer	   er	   ikke	   passive	   aktører.	   Individer	   fortolker	   verden,	   og	   agerer	   og	   handler	   på	  

baggrund	   af	   denne	   fortolkning,	   hvilket	   aftvinger	   forandringer	   i	   omverdenen.	   Disse	   bliver	  

udgangspunkt	   for	  nye	  fortolkninger	  og	  nye	  handlinger.	  Derfor	  er	  man	  medproducent	  af	  den	  
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omverden	  man	  indgår	   i.	  Ligeså	  vel	  som	  andre	  påvirker	  os,	  påvirker	  vi	  også	  andre	  ved	  vores	  

meningsskabelse.	  Dette	  fænomen	  kaldes	  enactment	  og	  kan	  sammenlignes	  med	  lovgivning,	  da	  

det	  er	  af	  autoritativ	  karakter.	  

	  

Identitet	  

Subjektivitet	  er	  centralt	  for	  meningsskabelse.	  Vi	  tillægger	  ting	  den	  mening	  vi	  ønsker	  at	  se	  og	  

som	   giver	   mening	   tilbage	   til	   den	   person	   vi	   er.	   Altså	   er	   meningsskabelse	   forankret	   i	   vores	  

konstruktion	  af	  identitet,	  eller	  som	  Weick	  udtrykker	  det:	  “…when	  people	  make	  sense	  of	  things	  

they	  read	  into	  things	  the	  meanings	  they	  wish	  to	  see”	  (Weick,	  1995).	  

	  

Drevet	  af	  plausibilitet	  

Meningsskabelse	   er	   en	   proces	   der	   involverer	   løbende	   udvikling	   af	   mulige	   billeder.	  

Meningsskabelse	  er	  en	  så	  kompleks	  proces,	  at	  denne	  involverer	  unøjagtighed	  og	  flertydighed	  

af	  mening	  for	  at	  få	  vores	  liv	  og	  handlinger	  til	  at	  fremstå	  rationelt	  og	  sammenhængende.	  Dette	  

kommer	   bl.a.	   til	   udtryk	   i	   følgende	   citat:	   “Sensemaking	   involves	   the	   ongoing	   retrospective	  

development	  of	  plausible	  images	  that	  rationalize	  what	  people	  are	  doing“	  (Ibid).	  	  

	  

Stikord	  som	  middel	  mod	  kompleksitet	  	  

Da	   meningskabelse	   er	   en	   hyperkompleks	   proces	   med	   en	   uendelig	   mængde	   information	   at	  

trække	   på,	   fokuserer	   vi	   ifølge	   Weick	   på	   udvalgte	   dele	   af	   den	   omgivende	   verden.	   Disse	   er	  

signaler	   som	   vi	   udvælger	   fra	   omverdenen	   og	   som	   vi	   bruger	   til	   at	   danne	   mening	   til	   en	  

situation.	   Disse	   betegnes	   stikord.	   Vi	   husker	   og	   dømmer	   efterfølgende	   situationen	   ud	   fra	  

stikord	   fra	   en	   specifik	   hændelse	   for	   at	   reducere	   kompleksitet.	   Imidlertid	   er	   udvælgelsen	   af	  

stikord	  influeret	  af	  hvem	  man	  er.	  Dermed	  understreges	  subjektiviteten	  i	  udvælgelse	  af	  stikord	  

og	  den	  efterfølgende	  meningsskabelse.	  

	  

5.1.4. Afrunding	  af	  meningsskabelse	  
Førnævnte	   syv	   karakteristika	   illustrerer	   hvor	   kompleks	   og	   sammenflettet	  

meningsskabelsesprocessen	   er,	   og	   hvordan	   en	   konstant	   konstruktion	   af	   meningsfulde	  

fortællinger	   (narrativer)	   igangsætter	   fremtidig	   handling.	   Netop	   fortællinger	   har	   vigtig	  

betydning	  hos	  Weick,	  da	  det	  er	  gennem	  disse	  mening	  kommer	  til	  udtryk,	  ved	  at	  begivenheder	  

ordnes	   i	   logiske	   sammenhænge	   sådan,	   at	   omverdens	   kompleksitet	   reduceres	   og	   mening	  
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opstår	   (Weick,	   1995).	   Fortællinger	   sætter	  meningsskabelse	   ind	   i	   en	   overordnet	   ramme,	   og	  

giver	  mulighed	  for	  at	  skabe	  mening	  på	  baggrund	  af	  erfaringer	  og	  sekventialitet.	  Dermed	  bliver	  

eksisterende	  fortællinger	  forståelsesrammen	  for	  nye	  fortællinger.	  

	  

Med	  udgangspunkt	  i	  netop	  fortællinger	  som	  grundpræmis	  for	  meningsskabelse,	  vælges	  det	  at	  

benytte	   empirien	   som	   en	   række	   af	   fortællinger	   der	   tydeliggør	   iværksætterens	   opvækst,	  

oplevelser,	  sociale	  kontekst	  og	  dennes	  meningsskabelse	  set	  igennem	  disse.	  Fortællinger	  gøres	  

dermed	  til	  præmis	  for	  erkendelse.	  I	  forlængelse	  heraf	  vil	  genstandsfeltet	  blive	  analyseret	  med	  

en	  optik,	  der	  er	  rettet	  mod	  fortællinger.	  

	  

Derfor	   vil	   der	   i	   næste	   afsnit	   blive	   givet	   en	   introduktion	   til	   narrativitetsteori,	   som	   er	   en	  

teoretisk	   retning	  der	  beskæftiger	   sig	  med	   fortællinger.	  Denne	   rummer	   et	   analytisk	   redskab	  

som	  både	  er	  rettet	  mod	  analyse	  af	  fortællinger,	  er	  fundet	  meget	  operationelt,	  og	  samtidig	  er	  

kompatibelt	  med	  analysespørgsmål	  A1	  og	  A2.	  	  

	  

5.2. Narrativitetsteori	  

Narrativitetsteori	  	  er	  en	  gren	  indenfor	  konstruktivismen,	  som	  beskæftiger	  sig	  med	  

fortællinger.	  Narrativitetsteori er	  i	  tråd	  med	  Karl	  Weicks	  meningsskabelse,	  der	  også	  i	  stor	  grad	  

beskæftiger	  sig	  med	  fortællinger,	  bl.a.	  i	  	  form	  af	  stikord	  og	  retrospektion	  som	  sættes	  i	  

forbindelse	  med	  en	  større	  ramme,	  da	  fortællinger	  som	  nævnt	  giver	  mulighed	  for	  at	  skabe	  

mening	  igennem	  et	  ordforråd	  bestående	  af	  erfaringer	  og	  sekventialitet	  (Weick,	  1995).	  I	  

narrativitetsteori	  sker	  meningsskabelse	  gennem	  narrativer	  i	  form	  af	  bl.a.	  fortællinger,	  

forklaringer,	  begrundelser,	  motiver	  m.m.	  Dette	  bruges	  til	  at	  organisere	  viden	  om	  fortiden,	  så	  

at	  man	  kan	  forstå	  sig	  selv	  og	  sin	  omverden	  (Søderberg,	  2003).	  Ved	  at	  benytte	  denne	  

analysestrategi	  bliver	  konsekvensen	  for	  dette	  speciale,	  at	  narrativitetsteorien	  vil	  blive	  en	  linse	  

hvorigennem	  genstandsfeltet	  iagttages,	  hvorved	  det	  empiriske	  data	  vil	  fremstå	  som	  

fortællinger	  der	  indeholder	  karakterer,	  betydningsbærende	  begivenheder	  og	  plot.	  Til	  at	  

analysere	  de	  selvstændiges	  meningsskabelse	  gennem	  fortællinger,	  bruges	  et	  analyseredskab	  

fra	  narrativitetsteorien,	  aktantmodellen,	  som	  er	  udviklet	  af	  A.	  J.	  Greimas	  (Søderberg,	  2003).	  	  

Denne	  model	  vil	  blive	  gennemgået	  i	  næste	  afsnit.	  
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5.2.1. Greimas	  Aktantmodel	  
Aktantmodellen	  stammer	  oprindeligt	  fra	  en	  analyse	  af	  russiske	  folkeeventyr	  af	  V.	  Propps.	  

Litteraturforsker	  og	  strukturalist	  A.	  J.	  Greimas	  [6]	  simplificerede	  Propps	  model	  til	  den	  

nuværende	  form,	  vi	  kender	  som	  aktantmodellen	  (Greimas,	  1974).	  	  

	  

Greimas	  udgangspunkt	  er,	  at	  kommunikation	  er	  narrativ	  og	  derfor	  kan	  struktureres	  som	  

fortællinger,	  mundtlige	  som	  skriftlige,	  som	  kan	  illustreres	  med	  aktantmodellen.	  Greimas	  

mener	  nemlig,	  at	  der	  i	  mange	  fortællinger	  er	  6	  funktioner,	  kaldet	  aktanter,	  som	  går	  igen.	  Disse	  

aktanter	  optræder	  typisk	  som	  enten	  personer,	  ting,	  eller	  som	  abstrakte	  størrelser,	  så	  som	  

fænomener.	  Aktantmodellen	  er	  afbilledet	  i	  figur	  1.	  

	  

Forklaring	  af	  aktantmodellen	  

Aktantmodellen	  skal	  forstås	  således,	  at	  der	  

i	  enhver	  fortælling	  er	  en	  hovedperson	  (et	  

subjekt)	  der	  vil	  forsøge	  at	  gennemføre	  en	  

mission.	  Han	  ønsker,	  eller	  sættes	  til,	  at	  

opnå	  et	  mål	  (et	  objekt).	  I	  eventyret	  Klods	  

Hans,	  er	  det	  eksempelvis	  Klods	  Hans	  der	  

optræder	  som	  subjekt	  og	  Prinsessen	  (og	  

det	  halve	  kongerige)	  der	  optræder	  som	  

objekt.	  

	  

I	  det	  følgende	  præsenteres	  de	  forskellige	  

aktanter	  som	  optræder	  i	  aktantmodellen.	  Som	  sagt	  kan	  aktanterne	  optræde	  enten	  i	  form	  af	  

personer,	  ting,	  værdier,	  eller	  mere	  abstrakte	  størrelser.	  Der	  er	  i	  enhver	  fortælling	  et	  subjekt,	  

der	  som	  hovedregel	  er	  hovedpersonen	  i	  en	  fortælling.	  Subjektet	  har	  et,	  eller	  flere,	  projekter	  

det	  gerne	  vil	  gennemføre.	  Subjektet	  råder	  typisk	  over	  ressourcer,	  der	  kan	  hjælpe	  til	  at	  

gennemføre	  sit	  projekt,	  f.eks.	  i	  form	  af	  viljestyrke,	  mod,	  viden,	  specielle	  evner,	  magt	  osv.	  Der	  

optræder	  også	  et	  objekt,	  typisk	  i	  form	  af	  en	  person,	  en	  udfordring	  der	  skal	  løses,	  indsigt,	  

rigdom,	  at	  finde	  kærlighed	  osv.	  Som	  afsender	  af	  dette	  objekt	  optræder	  en	  giver,	  der	  giver	  

objektet	  til	  en	  modtager.	  Modtager	  er	  defineret	  som	  modtageren	  af	  objektet,	  og	  er	  meget	  ofte	  

samme	  person	  som	  subjektet.	  Modtageren	  kan	  dog	  også	  være	  andre	  end	  subjektet.	  Undervejs	  i	  

Figur	  1	  -	  Aktantmodellen	  lånt	  fra	  eventyranalyse.dk	  
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fortællingen	  vil	  subjektet	  støde	  ind	  i	  problemer	  og	  udfordringer.	  Til	  at	  hjælpe	  med	  at	  klare	  

disse	  optræder	  hjælpere.	  Omvendt	  vil	  der	  også	  optræde	  modstandere,	  som	  besværliggør	  og	  

forlænger	  subjektets	  vej	  mod	  sit	  mål.	  	  

	  

Af	  modellen	  fremgår	  ligeledes	  de	  interne	  relationer	  mellem	  aktanterne	  via	  tre	  forskellige	  

akser.	  En	  projektakse	  der	  illustrerer	  subjektets	  søgen	  efter	  objektet,	  en	  kommunikationsakse	  

der	  illustrerer	  magt-‐	  og	  giverforhold	  mellem	  giver,	  objekt	  og	  modtager,	  og	  en	  konfliktakse	  der	  

illustrerer	  fortællerens	  italesættelser	  af	  konflikter	  og	  sejre	  mellem	  hjælper,	  subjekt	  og	  

modstander.	  

	  

Aktantmodellen	  bidrager	  til	  specialets	  analyse	  ved	  at	  illustrere,	  hvordan	  der	  i	  fortællingerne	  

udfyldes	  forskellige	  aktører	  og	  roller,	  samt	  klarlægger	  deres	  indbyrdes	  relationer,	  hvilket	  kan	  

bruges	  til	  indsigt	  i	  de	  selvstændiges	  motivationskilder,	  og	  kilder	  til	  støtte	  og	  hjælp.	  	  

	  

5.3. Diskursteori	  

Diskursteori	  beskæftiger	  sig	  med	  diskurser,	  der	  kan	  defineres	  som	  en	  ”…bestemt	  måde	  at	  tale	  

om	  og	  forstå	  verden	  (eller	  et	  udsnit	  af	  verden)	  på.”	  (Jørgensen	  &	  Phillips,	  1999).	  	  Diskursteori	  

beskæftiger	  sig	  altså	  med	  måden	  vi	  italesætter	  og	  forstår	  verden	  på.	  

	  

Når	  denne	  teoretiske	  retning	  inddrages	  i	  dette	  speciale,	  skyldes	  det	  dennes	  belysning	  af	  

genstandsfeltet	  gennem	  diskurser.	  Betydningen	  af	  dette	  viser	  sig	  ved	  diskursanalysen,	  som	  

bl.a.	  søger	  at	  afdække	  hvilke	  stemmer	  der	  trækkes	  på	  for	  at	  konstruere	  identiteter.	  Hvor	  

meningsskabelse	  kan	  bruges	  til	  at	  belyse	  hvordan	  mening	  skabes	  gennem	  sekventielle	  

processer,	  narrativitetsteori	  kan	  belyse	  brugen	  og	  funktionen	  af	  narrativer,	  kan	  der	  med	  

diskursteorien	  belyses	  hvilke	  stemmer	  (diskurser)	  der	  dominerer	  vores	  antagelser,	  og	  hvilke	  

diskursive	  kampe	  der	  foregår	  i	  spillet	  om	  denne	  dominans.	  	  

	  

I	  dette	  speciale	  tages	  afsæt	  i	  diskursteori,	  som	  den	  udfolder	  sig	  i	  Laclau	  og	  Mouffes	  udlægning	  

af	  diskursteori.	  Hvordan	  denne	  opererer	  og	  hvad	  den	  kan	  bidrage	  med,	  vil	  blive	  præsenteret	  i	  

næste	  afsnit.	  Derefter	  følger	  en	  præsentation	  af	  udvalgte	  dele	  af	  deres	  begrebsapparat,	  som	  

skal	  bruges	  i	  analysen.	  
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Diskursteori	  ifølge	  Laclau	  og	  Mouffe	  	  

Laclau	  og	  Mouffes	  tilgang	  til	  diskursteorien	  tager	  udgangspunkt	  i,	  at	  det	  sociale	  er	  kontingent	  

–	  alt	  er	  åbent	  og	  uden	  iboende	  mening.	  De	  regelmæssigheder	  der	  synes	  at	  være	  i	  verden	  er	  et	  

resultat	  af	  diskurser.	  Der	  findes	  altså	  ikke	  nogen	  objektiv	  og	  sand	  virkelighed,	  men	  når	  

virkeligheden	  alligevel	  kan	  fremstå	  sådan,	  skyldes	  det	  at	  diskurserne	  konstant	  kæmper	  om	  at	  

skabe	  en	  sådan	  forestilling	  ved	  at	  reducere	  flertydighed	  og	  lukke	  betydninger,	  og	  at	  nogle	  

betydnings-‐fikseringer	  bliver	  så	  konventionelle,	  at	  de	  opfattes	  som	  naturlige	  og	  sande	  

(Jørgensen	  og	  Phillips,	  1999).	  Dette	  kaldes	  diskursive	  kampe	  og	  ses	  af	  Laclau	  og	  Mouffe	  som	  en	  

positiv	  og	  produktiv	  størrelse,	  som	  er	  med	  til	  at	  skabe	  forandring.	  Laclau	  og	  Mouffe	  er	  stærkt	  

inspireret	  af	  Foucault	  (Laclau	  og	  Mouffe,	  1985),	  og	  de	  deler	  bl.a.	  førnævnte	  opfattelse	  af	  

magtbegrebet	  som	  positivt	  og	  produktivt	  (Jørgensen	  og	  Phillips,	  1999).	  	  

	  
For	  Laclau	  og	  Mouffe	  er	  det	  gennem	  sproget	  vi	  skaber	  repræsentationer	  i	  virkeligheden,	  som	  

er	  med	  til	  at	  skabe	  virkeligheden.	  Vi	  tillægger	  altså	  betydning	  til	  verden	  gennem	  diskurs.	  

Denne	  betydning	  er	  med	  til	  at	  konstituere	  den	  sociale	  verden	  (Ibid).	  Diskurser	  er	  

	  aldrig	  helt	  fastlagte,	  hvilket	  bl.a.	  skyldes	  sprogets	  manglende	  stabilitet	  og	  dets	  omskiftelighed.	  

Laclau	  og	  Mouffe	  beskæftiger	  sig	  ikke	  kun	  med	  diskurs	  i	  relation	  til	  sprog,	  men	  med	  sociale	  

praksisser.	  De	  interesserer	  sig	  for	  hvordan	  diskursive	  fremstillinger	  af	  virkeligheden	  har	  

sociale	  konsekvenser	  (Ibid).	  Eksempelvis	  vil	  en	  brødkniv	  i	  en	  køkkendiskurs,	  forstås	  som	  et	  

redskab	  man	  bruger	  til	  at	  skære	  brød	  med,	  og	  man	  kan	  diskutere	  om	  den	  er	  god	  at	  skære	  

med,	  ligger	  godt	  i	  hånden	  osv.	  Indenfor	  en	  kriminaldiskurs	  udløser	  brødkniv	  en	  helt	  anden	  

betydning.	  Ud	  fra	  denne	  diskurs	  vil	  man	  f.eks.	  tale	  om,	  hvorvidt	  brødkniven	  har	  kvaliteter	  som	  

mordvåben,	  f.eks.	  i	  form	  af	  skarphed,	  blodspor	  og	  dna-‐rester,	  fingeraftryk	  osv.	  Samme	  

brødkniv	  kan	  altså	  udløse	  vidt	  forskellige	  betydninger.	  

	  

Diskursanalyse	  kan	  bruges	  som	  redskab	  til	  at	  analysere,	  hvilke	  diskurser	  der	  er	  i	  spil,	  og	  

dermed	  hvordan	  virkeligheden	  forsøges	  konstrueret.	  Denne	  har	  betydning	  for,	  hvordan	  man	  

agerer	  i	  verden,	  og	  hvilket	  mulighedsrum	  man	  har	  og	  er	  afgrænset	  af,	  indenfor	  de	  forskellige	  

diskurser.	  Diskurser	  er	  begrænsende	  for	  vores	  mulighedsrum	  og	  forstås	  som	  en	  reducerende	  

størrelse.	  	  

	  

	  



- 37 -	  

Udvalgte	  dele	  af	  Laclau	  og	  Mouffes	  begrebsapparat	  

I	  det	  følgende	  vil	  være	  en	  gennemgang	  af	  de	  begreber,	  som	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  de	  to	  	  

diskursanalyser,	  der	  vil	  blive	  udført	  og	  præsenteret	  i	  afsnit	  6.2	  og	  6.3.	  Hvor	  andet	  ikke	  

indikeres,	  vil	  de	  være	  baseret	  på	  beskrivelsen	  af	  Jørgensen	  og	  Phillips	  (1999).	  

	  

Hegemoni	  

Laclau	  og	  Mouffes	  diskursteori	  er	  bygget	  op	  omkring	  det	  sociale,	  hvilket	  har	  sit	  udspring	  i	  

kritisk	  læsning	  af	  marxistisk	  teori.	  Hovedpointen	  i	  denne	  relation	  er,	  at	  begrebet	  hegemoni	  

udspringer	  af	  et	  opgør	  med	  marxistisk	  teori	  vedrørende	  økonomiens	  determinerede	  ideologi.	  	  

Begrebet	  stammer	  fra	  Antonio	  Gramsci,	  der	  mente	  at	  der	  var	  andet	  end	  økonomi	  der	  styrede	  

folk.	  Han	  foreslog	  begrebet	  hegemoni	  til	  at	  forklare	  processer,	  der	  er	  med	  til	  at	  skabe	  folks	  

bevidsthed	  der	  kunne	  bruges	  til	  at	  styre	  folk.	  I	  Laclau	  og	  Mouffes	  version	  forstås	  begrebet	  som	  

en	  samfundsmæssig	  konsensus	  omkring,	  hvad	  der	  ses	  som	  sandt.	  

	  
Antagonisme	  og	  Agonisme	  

En	  antagonisme	  er	  en	  konflikt,	  som	  opstår	  når	  et	  individ	  tillægges	  flere	  forskellige	  

betydninger,	  som	  forhindrer	  hinandens	  fuldbyrdelse.	  Ifølge	  Laclau	  og	  Mouffe	  er	  individet	  

fragmenteret,	  hvilket	  betyder	  at	  det	  er	  positioneret	  af	  flere	  forskellige	  diskurser.	  

Antagonismer	  finder	  man	  der,	  hvor	  diskurser	  støder	  sammen	  og	  blokerer	  hinanden.	  En	  

antagonisme	  er	  altså	  en	  konstruktion,	  der	  vil	  være	  truende	  for	  iagttageren,	  da	  den	  

konstrueres	  som	  den	  rene	  negativitet	  af	  iagttagerens	  identitet	  (Laclau	  &	  Mouffe,	  2002).	  En	  

agonisme	  kan	  siges	  at	  være	  relateret	  til	  en	  antagonisme.	  En	  agonisme	  beskrives	  	  som	  et	  

modsætningsforhold,	  der	  ikke	  er	  direkte	  truende	  for	  iagttageren,	  og	  hvis	  eksistens	  derfor	  kan	  

tolereres,	  men	  som	  alligevel	  er	  et	  modsætningsforhold	  der	  kan	  eller	  bør	  reageres	  på.	  Dette	  

begreb	  er	  introduceret	  af	  Mouffe	  i	  sit	  senere	  forfatterskab	  (Mouffe,	  2005).	  

	  

Subjektspositioner	  

Ifølge	  Laclau	  og	  Mouffe	  udpeger	  alle	  diskurser	  en	  række	  subjektspositioner,	  som	  individer	  kan	  

indtage.	  Til	  hver	  af	  disse	  positioner	  vil	  der	  være	  knyttet	  nogle	  forventninger	  om	  passende	  

opførsel.	  Imidlertid	  vil	  individet	  aldrig	  kun	  have	  en	  position	  at	  indtage.	  Individet	  er	  

fragmenteret,	  hvilket	  vil	  sige	  at	  det	  er	  positioneret	  af	  flere	  diskurser	  på	  samme	  tid.	  Hvis	  
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modstridende	  diskurser	  forsøger	  at	  organisere	  det	  samme	  sociale	  rum	  samtidigt,	  opstår	  der	  

en	  konflikt,	  hvorved	  subjektet	  er	  overdetermineret.	  	  

	  

Momenter,	  Elementer,	  Lukning,	  og	  Flydende	  betegnere	  

Momenter	  er	  en	  overordnet	  betegnelse	  for	  alle	  tegn	  inden	  for	  en	  diskurs.	  Tegnenes	  betydning	  

holdes	  fast	  gennem	  deres	  relationer	  ved,	  at	  de	  er	  forskellige	  fra	  hinanden.	  Elementer	  er	  de	  

tegn	  i	  en	  diskurs,	  som	  endnu	  ikke	  har	  en	  fikseret	  betydning.	  Disse	  optræder	  som	  flertydige,	  og	  

diskursen	  søger	  at	  gøre	  disse	  elementer	  entydige,	  hvorved	  de	  overgår	  til	  at	  være	  momenter,	  

hvilket	  sker	  gennem	  en	  lukning.	  Diskursen	  er	  sådan	  en	  lukning,	  om	  end	  den	  kun	  er	  en	  

midlertidig	  fiksering.	  Sådan	  en	  overgang	  vil	  dog	  aldrig	  kunne	  ske	  fuldbyrdet,	  da	  diskurserne	  

aldrig	  er	  entydige	  og	  totalt	  lukkede,	  men	  til	  konstant	  forhandling.	  Nogle	  elementer	  er	  særligt	  

åbne	  for	  varieret	  betydning.	  Disse	  kaldes	  flydende	  betegnere.	  Dette	  begreb	  kan	  altså	  bruges	  til	  

at	  rette	  fokus	  på	  det	  forhold,	  at	  der	  foregår	  en	  diskursiv	  kamp	  om	  betydningsfastlæggelse	  af	  et	  

eller	  flere	  elementer.	  

	  

Nodalpunkter	  

Nodalpunkter	  er	  privilegerede	  tegn	  i	  en	  diskurs.	  Hermed	  forstås,	  at	  det	  er	  de	  tegn	  som	  en	  

diskurs	  er	  organiseret	  omkring,	  og	  som	  de	  andre	  tegn	  i	  en	  diskurs	  får	  betydning	  i	  forhold	  til.	  

Nodalpunkter	  kan	  samtidig	  være	  flydende	  betegnere.	  I	  dette	  tilfælde	  bliver	  det	  særligt	  

interessant	  at	  se	  på,	  hvilke	  diskurser	  der	  kæmper	  om	  at	  definere	  nodalpunktets	  betydning.	  

Ved	  at	  se	  på	  de	  konkurrerende	  indholdsforskydninger	  af	  nodalpunkterne	  kan	  man	  undersøge	  

kampen	  om	  betydningsdannelse.	  	  

	  

Artikulation	  og	  Ækvivalenskæder	  

Artikulation	  er	  en	  sammenkædning	  af	  elementer,	  som	  etablerer	  en	  relation	  mellem	  

elementerne	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  deres	  identitet	  forandres	  som	  følge	  af	  artikulationen.	  Som	  

performativ	  handling	  er	  det	  at	  give	  verden	  betydning	  gennem	  sproget	  -‐	  både	  ved	  at	  sætte	  skel	  

og	  ved	  at	  lave	  relationer	  mellem	  elementer.	  Ækvivalenskæder	  er	  det	  fænomen,	  at	  tegn	  sorteres	  

og	  knyttes	  sammen	  i	  kæder,	  og	  dermed	  betydningsmæssigt	  sidestilles	  med	  hinanden.	  

Ækvivalenskæder	  er	  et	  resultat	  af,	  at	  der	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt	  har	  været	  foretaget	  en	  

artikulation.	  
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Analytisk	  fremgangsmåde	  

Laclau	  og	  Mouffes	  diskursteori	  bliver	  udfordret	  ved,	  at	  den	  ikke	  har	  særlig	  praktisk	  karakter.	  

Heldigvis	  beskriver	  Jørgensen	  og	  Phillips	  (1999)	  en	  metode,	  hvorved	  man	  kan	  

operationalisere	  diskursteorien	  som	  analyseredskab.	  Denne	  metode	  ligger	  til	  inspiration	  for	  

tilgangen	  i	  dette	  speciale.	  Metoden	  dette	  speciale	  benytter,	  går	  i	  sin	  enkelthed	  ud	  på	  at	  udpege	  

udvalgte	  nodalpunkter,	  i	  form	  af	  flydende	  betegnere,	  og	  derefter	  analysere	  hvilke	  diskurser	  

der	  kæmper	  om	  at	  tillægge	  betydning	  til	  disse	  flydende	  betegnere.	  Deri	  vil	  de	  af	  ovennævnte	  

begreber	  optræde,	  som	  anses	  som	  betydningsbærende	  og	  relevante	  i	  konteksten	  af	  analysens	  

formål,	  herunder	  analysespørgsmål	  A3	  og	  A4,	  der	  søges	  besvaret	  med	  diskursanalysen.	  

	  

5.4. Konkret	  Analysedesign	  

Analysedelen	  i	  dette	  speciale	  er	  bygget	  op	  omkring	  fire	  analyser,	  hvor	  hver	  analyse	  er	  

centreret	  om	  et	  af	  de	  fire	  analysespørgsmål.	  Derefter	  vil	  der	  blive	  givet	  en	  samlet	  konklusion,	  

som	  baserer	  sig	  på	  resultaterne	  af	  de	  fire	  analyser,	  for	  herved	  at	  svare	  på	  undersøgelsens	  

hovedspørgsmål.	  Analysedelen	  kan	  derfor	  illustreres	  således:	  

	  
Analyse	  1	   Analyse	  2	   Analyse	  3	   Analyse	  4	  
Hvilke	  

motivationsfaktorer	  
ligger	  bag	  at	  blive	  
selvstændig?	  

Hvor	  henter	  
iværksætteren	  støtte	  

og	  hjælp	  fra?	  

Hvordan	  italesættes	  
forskellen	  mellem	  at	  
være	  selvstændig	  og	  
at	  være	  ansat?	  

Hvordan	  italesættes	  
det	  at	  have	  været	  

barn	  af	  selvstændige?	  

Narrativ	  teori	  
(aktantmodellen)	  

Narrativ	  teori	  
(aktantmodellen)	  

Diskursteori	  
(diskursanalysen)	  

Diskursteori	  
(diskursanalysen)	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Konklusion	  

Hvorfor	  vælger	  børn	  af	  
selvstændige	  selv	  

at	  blive	  selvstændige?	  

Meningsskabelse	  
(Konklusion	  med	  udgangspunkt	  i	  

Weicks	  forståelsesramme)	  
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6. Analyse	  

I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  først	  gives	  en	  kort	  præsentation	  af	  de	  tre	  udvalgte	  cases.	  Derefter	  følger	  

undersøgelsens	  fire	  hovedanalyser.	  Hver	  af	  disse	  analyser	  vil	  være	  bygget	  op	  omkring	  at	  

svare	  på	  et	  af	  analysespørgsmålene.	  Analyse	  1	  og	  analyse	  2,	  er	  baseret	  på	  uddrag	  fra	  den	  fulde	  

aktantmodel	  som	  findes	  for	  hver	  af	  de	  tre	  case-‐personer	  i	  bilag	  1.	  

6.1. Præsentation	  af	  cases	  

I	  det	  følgende	  gives	  en	  præsentation	  af	  de	  udvalgte	  cases,	  som	  udgør	  primær	  data	  i	  denne	  

undersøgelse,	  med	  det	  formål	  at	  give	  læseren	  et	  indblik	  i	  undersøgelsens	  analyseobjekt.	  	  

6.1.1. Case	  1:	  Louisa	  
Den	  første	  af	  de	  udvalgte	  cases	  er	  kvinden	  Louisa	  (32),	  som	  er	  selvstændig	  kosmetiker.	  Hun	  

har	  tidligere	  haft	  egen	  klinik	  i	  Pistolstræde	  i	  indre	  København,	  men	  har,	  sammen	  med	  ca.	  10	  

andre	  selvstændige,	  valgt	  at	  indgå	  i	  et	  wellness	  og	  spa-‐koncept,	  der	  også	  er	  beliggende	  i	  indre	  

by.	  Stedet	  er	  tidligere	  blevet	  kåret	  til	  byens	  bedste	  wellness	  [7],	  og	  det	  har	  modtaget	  flere	  

priser	  for	  deres	  egne	  produkter	  som	  er	  udviklet	  af	  konceptets	  ejer.	  Louisa	  har	  været	  tilknyttet	  

stedet	  siden	  2007	  på	  både	  fuldtid	  og	  deltid.	   

	  

Louisa	  opererer	  som	  en	  enkeltmandsvirksomhed,	  men	  har	  ingen	  indvirkning	  på	  selve	  

konceptet.	  Hendes	  virke	  består	  hovedsageligt	  i	  at	  behandle	  og	  vejlede	  kunder	  ift.	  skønhed,	  

kosmetik	  og	  hudpleje.	  Hendes	  administrative	  opgaver	  er	  begrænset	  til	  eget	  regnskab	  og	  

kundespecifikke	  registreringer,	  da	  booking	  af	  kunder,	  varelager,	  reception,	  konceptudvikling	  

m.m.,	  afvikles	  og	  styres	  af	  konceptets	  ejer	  og	  dennes	  ansatte.	   

6.1.2. Case	  2:	  Thomas	  
Den	  anden	  af	  de	  udvalgte	  cases	  er	  Thomas	  (34),	  som	  er	  selvstændig	  indenfor	  eventbranchen.	  

Han	  har	  senest	  været	  ejer	  og	  partner	  i	  et	  af	  de	  største	  danske	  adventure	  firmaer.	  Han	  gik	  fra	  at	  

have	  det	  som	  et	  hobbyprojekt,	  som	  primært	  henvendte	  sig	  til	  private	  kunder,	  til	  at	  have	  en	  

partner,	  7	  fuldtidsansatte	  og	  50	  freelance	  instruktører	  tilknyttet	  og	  primært	  have	  

erhvervskunder,	  herunder	  store	  kunder	  som	  Carlsberg,	  Novo	  Nordisk	  og	  Novozymes	  	  på	  

referencelisten.	  Den	  udvikling	  skete	  over	  en	  årrække	  på	  ca.	  7	  år.	   
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Virksomheden	  tilbyder	  hovedsageligt	  kurser	  indenfor	  teambuilding	  og	  diverse	  oplevelser,	  så	  

som	  havkajak,	  kajakpolo,	  klatring	  og	  rapelling.	  Deres	  primære	  tilholdssted	  for	  at	  tilbyde	  disse	  

events	  er	  på	  Flakfortet	  i	  Øresund.	  Desuden	  arrangeres	  diverse	  ski-‐	  og	  sneoplevelser.	  

Virksomheden	  har	  derudover	  udlejning	  af	  diverse	  (telte,	  tipier,	  kajakker	  m.m.)	  og	  en	  butik	  

med	  udstyr	  og	  tøj,	  der	  passer	  til	  resten	  af	  konceptet. 

6.1.3. Case	  3:	  Ulrik	  
Den	  tredje	  af	  de	  udvalgte	  cases	  er	  Ulrik	  (33),	  som	  er	  selvstændig	  indenfor	  

restaurationsbranchen.	  I	  2007	  startede	  han	  sammen	  med	  Peter,	  sin	  studiekammerat	  fra	  CBS,	  

en	  gourmet	  burgerrestaurant.	  De	  gik	  fra	  deres	  nyvundne	  jobs	  i	  henholdsvis	  Kunde	  og	  Co.	  og	  

Danske	  Bank,	  og	  valgte	  i	  stedet	  at	  blive	  selvstændige.	  Konceptet	  var	  en	  prøveballon	  for	  deres	  

samarbejde,	  men	  blev	  så	  succesfuldt	  at	  de	  fortsatte	  det.	  

	  

I	  skrivende	  stund	  har	  de	  fire	  restauranter,	  spredt	  ud	  over	  København	  og	  Frederiksberg.	  Det	  

seneste	  skud	  på	  stammen	  er	  en	  restaurant	  på	  Trianglen,	  Østerbro,	  hvor	  de	  overtog	  de	  gamle	  

Borgerservice	  lokaler.	  De	  beskæftiger	  i	  omegnen	  af	  140	  ansatte,	  som	  enten	  arbejder	  i	  

restauranterne	  eller	  på	  deres	  kontor.	  

	  

6.2. Analyse	  1:	  Hvilke	  motivationsfaktorer	  ligger	  bag	  at	  blive	  selvstændig?	  

Denne	  analyse	  skal	  tjene	  til	  at	  besvare	  spørgsmålet:	  Hvilke	  motivationsfaktorer	  ligger	  bag	  at	  

blive	  selvstændig?	  I	  det	  følgende	  vil	  derfor	  blive	  analyseret,	  hvordan	  der	  skabes	  mening	  

omkring	  at	  blive	  selvstændig	  og	  efterfølgende	  fortsat	  at	  være	  selvstændig.	  Der	  vil	  være	  et	  

særligt	  fokus	  på,	  hvilke	  parametre	  der	  fungerer	  som	  afgørende	  og	  motiverende	  for	  dette	  valg.	  

	  

Til	  dette	  formål	  vil	  der	  blive	  benyttet	  det	  narrative	  analyseværktøj	  aktantmodellen,	  som	  blev	  

præsenteret	  i	  afsnit	  5.2.1.	  Denne	  formår	  i	  form	  af	  aktant-‐feltet	  Objekt	  at	  give	  et	  overordnet	  

svar	  på,	  hvad	  iværksætteren	  identificerer	  som	  værende	  udslagsgivende	  ved	  at	  vælge	  et	  liv	  

som	  iværksætter.	  	  
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6.2.1. Motivationsfaktorer	  som	  selvstændig	  
Den	  nedenstående	  figur	  er	  en	  illustration	  af	  den	  aktant,	  der	  i	  aktantmodellen	  hedder	  Objekt.	  

Denne	  illustrerer,	  hvad	  hver	  af	  de	  tre	  case-‐personer	  både	  opnår,	  og	  sigter	  mod	  at	  opnå,	  ved	  at	  

vælge	  et	  liv	  som	  selvstændige.	  

	  

Louisa	   Thomas	   Ulrik	  

• En	  rigtig	  følelse	  

• Autonomi	  

• Frihed	  

• At	  se	  det	  vokse	  

• Udfordringer	  

• Variation	  

• Sjovt	  

• Risiko	  

• Autonomi	  

• Frihed	  

• Sjovt	  

• Stolthed	  

• Skabertrang	  

• Risiko	  

	  

• Autonomi	  

• Udfordringer	  

• Stolthed	  

• Anerkendelse	  

• Eventyr	  

• Økonomisk	  gevinst	  

• Skabertrang	  

	  
	  

En	  rigtig	  følelse	  

I	  Louisas	  interview	  bliver	  der	  af	  flere	  omgange	  givet	  udtryk	  for,	  at	  beslutninger	  skal	  træffes	  

med	  baggrund	  i	  den	  rigtige	  følelse,	  bl.a.	  illustreres	  dette	  gennem	  hendes	  argumentation	  for,	  at	  

et	  liv	  som	  selvstændig	  vælges	  frem	  for	  et	  liv	  som	  ansat	  (Louisa,	  l.60-‐63).	  Argumentation	  og	  

valg	  træffes	  hovedsageligt	  på	  baggrund	  af	  en	  rigtig	  følelse,	  både	  i	  forbindelse	  med	  valg	  af	  	  type	  

erhverv	  samt	  at	  være	  iværksætter	  og	  ikke	  at	  være	  ansat.	  Det	  er	  relativt	  tidligt	  i	  interviewet,	  

hvorfor	  der	  skal	  tages	  højde	  for	  dette.	  Alligevel	  gentager	  følelsestemaet	  sig	  gennem	  det	  meste	  

af	  dette	  interview.	  	  

	  

Denne	  orientering	  mod	  en	  rigtig	  følelse	  som	  ikke	  direkte	  ekspliciteres,	  er	  utvivlsomt	  det	  mest	  

abstrakte	  af	  målene.	  Det	  til	  trods	  synes	  det	  for	  Louisa	  at	  være	  operationaliserbart	  ift.	  at	  agere	  

pejlemærke	  for	  diverse	  valg	  og	  målsætninger.	  Sidenhen	  viser	  det	  sig	  også,	  at	  en	  rigtig	  følelse	  

fungerer	  som	  et	  paraplybegreb	  for	  forskellige	  parametre	  og	  målsætninger,	  bl.a.	  frihed,	  

autonomi	  og	  variation.	  	  Dette	  kommer	  bl.a.	  til	  udtryk	  i	  hendes	  kobling	  mellem	  en	  rigtig	  følelse	  

og	  dennes	  modstilling,	  hvilket	  omhandler	  at	  gøre	  det	  på	  andres	  måde,	  at	  indrette	  sig	  efter	  at	  
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have	  en	  chef	  der	  bestemmer,	  og	  særligt	  at	  være	  tvunget	  til	  at	  gøre	  det	  på	  andres	  måde	  når	  

denne	  synes	  forkert	  (Louisa,	  l.	  144-‐148	  ,	  152-‐154).	  

	  

Konklusionen	  af	  ovenstående	  er,	  at	  en	  rigtig	  følelse	  knytter	  sig	  til	  en	  positiv	  opfyldelse	  af	  flere	  

andre	  objekter	  i	  aktanten	  og	  dermed	  får	  en	  rolle	  som	  paraplybegreb.	  Selvom	  koblingen	  til	  de	  

andre	  objekter	  ikke	  foregår	  direkte	  eksplicit	  i	  interviewet,	  er	  der	  flere	  steder	  hvor	  denne	  

kobling	  træder	  frem.	  Louisa	  formår	  at	  bruge	  en	  rigtig	  følelse	  som	  operationaliserbart	  

pejlemærke	  for	  sine	  valg	  og	  mål.	  I	  forlængelse	  heraf	  forstås	  dette	  pejlemærke,	  som	  værende	  

stykket	  sammen	  af	  flere	  positivopfyldte	  objekter	  for	  at	  udløse	  denne	  rigtige	  følelse.	  

	  

Autonomi	  

Parameteren	  autonomi	  er	  noget,	  der	  har	  betydning	  for	  hver	  af	  de	  tre	  iværksættere.	  Den	  giver	  

sig	  til	  udtryk	  på	  relativ	  ens	  facon,	  nemlig	  ved	  tanken	  om	  at	  en	  anden	  skulle	  bestemme	  

hvordan	  tingene	  skulle	  gøres,	  hvilket	  synes	  uforeneligt	  med	  hver	  af	  de	  tre	  iværksættere.	  Dette	  

kommer	  bl.a.	  til	  udtryk	  i	  det	  følgende:	  

	  	  

”…	  jamen	  jeg	  tror,	  at	  det	  at	  der	  er	  nogen	  der	  fortæller	  mig	  hvad	  jeg	  skal,	  og	  hvordan	  jeg	  skal	  

gøre	  det,	  det	  trives	  jeg	  ikke	  med.	  Så	  jeg	  skulle	  i	  hvert	  fald	  have	  en	  fleksibel	  leder	  eller	  chef,	  hvor	  

arbejdet	  var	  selvstændigt.	  …”	  (Thomas,	  l.	  314)	  

	  

”…	  jamen	  hvis	  jeg	  skulle	  være	  ansat,	  så	  skulle	  det	  være	  under	  meget	  meget	  frie	  tøjler.	  Altså	  hvor	  

at	  jeg	  skulle	  selv	  køre	  det	  lidt.	  Have	  nogle	  opgaver	  som	  jeg	  selv	  kunne	  stå	  for,	  som	  jeg	  selv	  kunne	  

styre.	  Igen,	  sådan	  så	  jeg	  ligesom	  var	  ansat	  men	  meget	  selvstændig	  tænkende..og	  kunne	  få	  lov	  til	  

at	  udføre	  de	  opgaver	  på	  den	  måde	  jeg	  gerne	  ville	  gøre	  det.…”	  (Louisa,	  l.	  546)	  

	  

”…	  måske	  så	  fortsætter	  man	  endda	  som	  minoritet	  som	  direktør	  og	  så	  sidder	  der	  en	  bestyrelse	  og	  

peger	  hvilken	  retning	  man	  skal	  i,	  og	  qua	  alt	  det	  vi	  har	  talt	  om	  nu,	  så	  ligger	  det	  nok	  bare	  meget	  

langt	  fra	  min	  	  natur…”	  (Ulrik,	  l.735)	  

	  

For	  Thomas	  handler	  det	  i	  stor	  grad	  om	  at	  befinde	  sig	  godt	  på	  sit	  arbejde.	  Dette	  kan	  

hovedsageligt	  lade	  sig	  gøre	  ved	  en	  laissez-faire	  ledelsesform.	  Der	  er	  ingen	  der	  skal	  fortælle	  

ham,	  hvad	  han	  skal,	  og	  heller	  ikke	  hvordan	  han	  skal	  gøre	  ting.	  Altså	  kræver	  han	  umiddelbart	  
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en	  meget	  høj	  grad	  af	  autonomi	  for,	  at	  han	  finder	  arbejdsforholdende	  optimale.	  Det	  fremgår	  

ligeledes	  af	  interviewet	  med	  ham,	  at	  han	  mistede	  glæden	  ved	  arbejdet	  i	  sin	  virksomhed,	  bl.a.	  

fordi	  han	  blev	  bænket	  til	  skrivebordsarbejde	  og	  møder	  frem	  for	  at	  være	  i	  marken,	  samtidig	  

med	  at	  hans	  tilkomne	  forretningspartner	  og	  han	  havde	  uoverensstemmelser	  i	  forbindelse	  

med	  virksomhedens	  overordnede	  strategi.	  Dette	  var	  også	  medvirkende	  til,	  at	  Thomas	  valgte	  

at	  frasælge	  sit	  ejerskab	  af	  virksomheden.	  

	  

Citatet	  fra	  Louisa	  illustrerer,	  at	  autonomi	  også	  er	  en	  udpræget	  del	  af	  hendes	  glæde	  ved	  at	  

være	  selvstændig.	  Alligevel	  synes	  behovsgraden	  af	  autonomi	  at	  være	  noget	  mindre	  end	  hos	  

Thomas.	  	  Louisa	  har	  behov	  for	  selv	  at	  kunne	  bestemme,	  hvordan	  opgaverne	  skal	  løses,	  men	  

medgiver	  omvendt	  en	  accept	  overfor	  at	  få	  stillet	  nogle	  opgaver.	  Hendes	  behov	  for	  autonomi	  er	  

i	  en	  grad,	  der	  kan	  sidestilles	  med	  en	  afdelingsleder,	  butiksleder,	  freelancer	  eller	  lignende.	  Hun	  

kan	  godt	  acceptere	  at	  få	  stillet	  opgaver,	  hun	  har	  dog	  et	  krav	  til	  at	  hun	  bestemmer	  

udformningen	  af,	  hvordan	  disse	  opgaver	  bliver	  håndteret.	  Som	  det	  også	  ses	  i	  hendes	  

interview,	  drager	  hun	  også	  paralleller	  mellem	  hendes	  nuværende	  virke	  som	  selvstændig,	  hvor	  

hun	  føler	  sig	  meget	  fastlåst,	  pga.	  et	  meget	  styret	  og	  struktureret	  koncept	  hun	  er	  selvstændig	  

under,	  og	  hendes	  tidligere	  virke	  som	  selvstændig,	  hvor	  hun	  styrede	  det	  hele	  kompromisløst,	  

og	  på	  trods	  af	  en	  mindre	  indtjening,	  følte	  mere	  passion.	  	  

	  

Konteksten	  for	  citatet	  fra	  Ulrik	  er	  fra	  en	  samtale	  om,	  hvorvidt	  han	  ville	  gøre	  brug	  af	  investorer	  

og	  derfor	  ikke	  en	  direkte	  indgangsvinkel	  til	  begrebet	  autonomi.	  Alligevel	  illustrerer	  det,	  

hvordan	  autonomi	  giver	  værdi	  for	  Ulrik.	  Det	  er	  vigtigt	  for	  ham	  at	  beholde	  en	  delvis	  kontrol	  

med	  sin	  virksomhed	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  han	  bestemmer	  hvad,	  hvornår	  og	  hvordan.	  På	  den	  ene	  

side	  udtrykker	  han	  usikkerhed	  omkring	  ikke	  at	  have	  en	  mentor,	  som	  han	  kunne	  have	  haft	  ved	  

at	  fortsætte	  sin	  karriere	  hos	  Kunde	  og	  Co,	  omvendt	  så	  vækker	  autoriteter	  en	  rebelskhed	  og	  en	  

manglende	  respekt	  i	  ham.	  Selvom	  det	  ifølge	  Ulrik	  kun	  er	  autoriteter	  han	  ikke	  respekterer,	  der	  

vækker	  disse	  følelser	  i	  ham,	  medgiver	  han	  også,	  at	  han	  endnu	  ikke	  har	  mødt	  en	  autoritet	  han	  

har	  haft	  respekt	  for.	  I	  sammenhold	  med	  ovenstående	  citat,	  synes	  der	  at	  være	  grundlag	  for	  at	  

konkludere,	  at	  han	  heller	  ikke	  bryder	  sig	  om	  at	  få	  at	  vide	  hvad	  der	  skal	  gøres	  og	  hvordan	  det	  

skal	  gøres.	  Hans	  usikkerhed	  skal	  også	  ses	  i	  lyset	  af	  at	  være	  relativt	  nyuddannet	  og	  ejer	  af	  en	  

virksomhed,	  som	  er	  vokset	  meget	  hurtigt	  med	  dertilhørende	  problematikker	  og	  udfordringer,	  

hvorfor	  denne	  ikke	  forstås	  som	  værende	  i	  modstrid	  med	  en	  værdi	  som	  autonomi.	  
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Usikkerheden	  synes	  derimod	  at	  give	  udslag	  ift.	  at	  formå	  at	  håndtere	  diverse	  udfordringer	  og	  

komplikationer	  forbundet	  med	  at	  drive	  en	  mellemstor	  virksomhed	  bedst	  muligt	  

ledelsesmæssigt,	  og	  viser	  dermed	  nærmere	  et	  ønske	  om	  fortsat	  at	  fastholde	  en	  form	  for	  

autonomi.	  	  	  

	  

Konklusionen	  for	  betydningen	  af	  autonomi	  er,	  at	  den	  giver	  sig	  til	  udtryk	  på	  nogenlunde	  ens	  

facon	  for	  de	  tre	  iværksættere,	  nemlig	  i	  relation	  til	  at	  have	  bestemmelsesretten	  over	  diverse	  

beslutninger	  der	  relaterer	  sig	  til	  deres	  virksomhed,	  samt	  valg	  af	  arbejdsopgaver	  og	  valg	  af	  

måde	  at	  udføre	  arbejdsopgaver.	  Behovet	  for	  graden	  af	  autonomi,	  samt	  formålet	  bag	  værdien	  

af	  denne,	  lader	  dog	  til	  at	  være	  forskellig	  for	  de	  tre	  iværksættere.	  Hvor	  det	  hos	  Ulrik	  mest	  

handler	  om	  bestemmelsesretten	  til	  retningen	  og	  strategien	  for	  virksomheden,	  samt	  en	  

manglende	  respekt	  for	  autoriteter	  (i	  form	  af	  chefer),	  handler	  det	  for	  Louisa	  om	  at	  kunne	  gøre	  

tingene	  på	  sin	  egen	  facon,	  og	  for	  Thomas	  handler	  det	  om	  ikke	  at	  acceptere,	  at	  andre	  ligger	  

arbejdsopgaver	  på	  hans	  bord,	  eller	  stiller	  krav	  til	  udførelsen	  af	  disse.	  	  

	  

Frihed	  

Parameteren	  frihed	  er	  i	  et	  vist	  omfang	  knyttet	  sammen	  med	  autonomi.	  Både	  Louisa	  og	  

Thomas	  kæder	  objektet	  frihed	  positivt	  sammen	  med	  livet	  som	  selvstændig.	  	  

	  

”…	  Jeg	  føler	  mig	  fri..fri	  som	  en	  fugl	  når	  jeg	  er	  selvstændig!”(Louisa,	  l.	  581)	  
	  

Som	  det	  fremgår	  af	  interviewet	  (Louisa,	  l.	  154-‐155),	  sondrer	  Louisa	  mellem	  frihed	  som	  en	  

forestilling	  der	  gør	  sig	  gældende	  i	  form	  af	  en	  følelse	  i	  hende,	  og	  ikke	  nødvendigvis	  afspejler	  

den	  virkelighed	  som	  andre	  ville	  se,	  mod	  en	  frihed	  der	  er	  virkelig	  i	  den	  forstand,	  at	  den	  

eksisterer	  i	  den	  virkelige	  verden.	  Dette	  kommer	  også	  til	  udtryk	  når	  hun	  genfortæller,	  hvordan	  

hendes	  veninder	  ikke	  forstår	  at	  hun	  gider	  være	  selvstændig,	  da	  de	  synes	  det	  er	  alt	  for	  meget	  

ansvar	  og	  at	  hun	  er	  for	  bundet,	  hvor	  hun	  omvendt	  mener,	  at	  det	  er	  dem	  der	  er	  bundet	  og	  ikke	  

hende	  selv,	  på	  trods	  af	  at	  hun	  godt	  kan	  se,	  hvordan	  veninderne	  kan	  slippe	  arbejdet	  mentalt	  

når	  de	  har	  fri,	  samt	  at	  de	  har	  et	  andet	  overskud	  når	  arbejdsdagen	  er	  slut.	  Andre	  steder	  i	  

interviewet	  kommer	  det	  da	  også	  til	  udtryk,	  at	  der	  er	  mange	  bekymringer	  associeret	  med	  at	  

være	  selvstændig,	  og	  at	  det	  rent	  praktisk	  er	  knap	  så	  frit,	  f.eks.	  i	  forbindelse	  med	  sygdom,	  

dårlig	  indtjening	  mm.	  Disse	  øjeblikke	  er	  store	  modstandere	  til	  udsagnet	  om	  at	  være	  



- 46 -	  

selvstændig	  er	  lig	  med	  frihed.	  Derfor	  forstås	  frihed	  også	  bedst	  i	  Louisas	  tilfælde,	  når	  denne	  

kobles	  til	  autonomi.	  Her	  giver	  det	  mening	  at	  forholde	  sig	  til	  frihed	  i	  form	  af	  autonomiens	  

frihed	  til	  at	  sige	  og	  tænke	  og	  gøre	  det	  på	  den	  måde,	  der	  skaber	  mening	  ift.	  at	  styre	  mod	  den	  

rigtige	  følelse.	  

	  	  

Af	  interviewet	  med	  Thomas	  (Thomas,	  l.	  298-‐303)	  fremgår	  objektet	  frihed	  meget	  konkret,	  og	  

berører	  hovedsageligt	  forvaltningsretten	  til	  sin	  egne	  ressourcer,	  herunder	  planlægning,	  

arbejdstider,	  og	  overholdelse	  af	  deadlines.	  Han	  ligger	  i	  interviewet	  op	  til	  at	  skæve	  

arbejdstider	  kan	  forekomme,	  men	  at	  det	  er	  et	  valg	  han	  tager	  ud	  fra,	  hvornår	  han	  er	  mest	  

gearet	  til	  at	  udføre	  den	  konkrete	  arbejdsopgave.	  I	  praksis	  må	  det	  formodes,	  at	  det	  han	  mener	  

med	  frihed	  og	  sætter	  pris	  på,	  er	  retten	  til	  at	  jonglere	  arbejdsopgaver.	  Denne	  formodning	  er	  på	  

baggrund	  af,	  at	  visse	  af	  hans	  arbejdsopgaver,	  så	  som	  diverse	  events	  og	  kurser,	  afholdes	  i	  

overensstemmelse	  med	  kunder	  på	  specifikke	  tidspunkter	  og	  dermed	  indsnævrer	  hans	  frihed	  i	  

nogen	  grad.	  Thomas	  sætter	  denne	  frihed	  op	  imod,	  at	  ”..der	  ikke	  er	  nogen	  der	  kommer	  og	  slår	  

dig	  oven	  i	  hovedet	  over	  at	  du	  ikke	  har	  nået	  et	  eller	  andet..”,	  og	  udtrykker	  dermed	  en	  kontrast	  til	  

en	  oppefra	  kommende	  instans	  i	  form	  af	  micro-management.	  Der	  gives	  med	  andre	  ord	  udtryk	  

for,	  at	  som	  selvstændig	  er	  du	  fuldstændig	  klar	  over	  din	  situation,	  og	  du	  behøver	  ikke	  nogen	  

supervisor	  til	  at	  holde	  øje	  med	  dit	  arbejde,	  dine	  arbejdstider	  eller	  dine	  deadlines.	  Det	  er	  dit	  

eget	  ansvar,	  din	  egen	  ret.	  Dette	  ansvar	  og	  ret	  er	  for	  Thomas	  synonym	  med	  objektet	  frihed.	  

Derfor	  giver	  det	  også	  her	  mening	  at	  forstå	  objektet	  frihed	  i	  relation	  til	  objektet	  autonomi,	  da	  

de	  her	  træder	  frem	  som	  pegende	  på	  samme	  objekt,	  og	  dermed	  bliver	  to	  ord	  der	  beskriver	  det	  

samme	  fænomen.	  

	  

Konklusionen	  på	  analysen	  af	  objektet	  frihed	  er,	  at	  det	  i	  stor	  grad	  relaterer	  sig	  til	  objektet	  

autonomi.	  Frihed	  er	  for	  Louisa	  en	  følelse,	  hvor	  hverdagens	  autonomi	  medfører	  følelsen	  af	  

frihed.	  For	  Thomas	  er	  objektet	  frihed	  sammenfaldende	  med	  objektet	  autonomi,	  hvorfor	  det	  

blot	  er	  en	  anden	  betegnelse	  for	  det	  samme	  fænomen.	  

	  

At	  se	  det	  vokse	  

Louisa	  er	  den	  eneste	  af	  de	  tre	  iværksættere,	  der	  ser	  det	  som	  et	  motiverende	  mål	  at	  se	  

virksomheden	  vokse.	  Som	  det	  fremgår	  i	  interviewet	  (Louisa,	  l.	  200-‐202,	  571-‐572),	  er	  det	  

udviklingen	  fra	  at	  starte	  med	  fra	  bunden	  at	  bygge	  noget	  op	  til	  at	  blive	  en	  succes,	  som	  virker	  
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motiverende	  for	  Louisa.	  Det	  forbindes	  med	  en	  personlig	  stolthed	  og	  personlig	  fortjeneste,	  

hvilket	  giver	  en	  indikation	  af	  at	  Louisas	  tankesæt	  både	  er	  begrænset	  af,	  at	  hendes	  virksomhed	  

er	  en	  enkeltmandsvirksomhed	  og	  virksomhedens	  succeser	  dermed	  er	  lig	  hendes	  succeser,	  

eller	  også	  er	  det	  begrænset	  af,	  at	  hun	  kun	  tilskriver	  succesen	  som	  ejerens	  fortjeneste.	  Som	  det	  

dog	  viser	  sig	  andre	  steder	  i	  interviewet	  er	  hun	  pt.	  selvstændig	  under	  et	  meget	  reguleret	  

koncept,	  hvorfor	  det	  nok	  skal	  forstås	  som,	  at	  det	  er	  sidstnævnte	  der	  gør	  sig	  gældende,	  altså	  

ejerens	  fortjeneste,	  hvilket	  også	  kan	  begrundes	  i	  den	  måde	  hun	  omtåler	  sin	  fars	  fortjeneste	  og	  

succes	  på	  (Louisa,	  l	  .280),	  på	  trods	  af	  at	  denne	  har	  flere	  butikker	  og	  ansatte,	  som	  altså	  implicit	  

ikke	  tilskrives	  en	  del	  af	  fortjenesten	  for	  succesen.	  	  

	  

Hverken	  Thomas	  eller	  Ulrik	  nævner	  det	  at	  vokse	  som	  en	  motivationsparameter.	  	  

For	  Thomas	  skal	  dette	  evt.	  forstås	  i	  lyset	  af,	  at	  Thomas	  netop	  valgte	  at	  trække	  sig	  ud	  af	  en	  

voksende	  virksomhed,	  da	  han	  i	  den	  proces	  blev	  fremmedgjort,	  overfor	  den	  del	  af	  arbejdet	  han	  

satte	  pris	  på,	  samt	  de	  økonomiske	  bekymringer	  som	  et	  voksende	  set-up	  medførte.	  Ikke	  desto	  

mindre	  udtrykker	  Thomas	  dog	  en	  stolthed	  af	  at	  have	  bygget	  virksomheden	  op	  til	  at	  være	  i	  top	  

5	  af	  den	  type	  virksomheder	  i	  Danmark	  (Thomas,	  l.	  507),	  men	  dette	  relateres	  til	  noget	  andet	  en	  

at	  se	  det	  vokse.	  Han	  relaterer	  det	  i	  stedet	  til	  at	  have	  gjort	  en	  forskel.	  Derfor	  falder	  dette	  i	  stedet	  

under	  afsnittet	  Skabertrang,	  som	  omhandler	  emnet	  at	  skabe	  og	  at	  gøre	  en	  forskel.	  

	  

For	  Ulrik	  skal	  det	  nok	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  han	  netop	  heller	  ikke	  ønsker	  at	  virksomheden	  bliver	  

større,	  da	  den	  allerede	  er	  vokset	  over	  al	  forventning,	  eller	  som	  han	  udtrykker	  det:	  ”…så	  

voksede	  det	  så	  meget	  mellem	  hænderne	  på	  os,	  at	  det	  eksploderede	  nærmest,	  vi	  havde	  det	  sådan:	  

fuck,	  we	  created	  a	  monster…”	  (Ulrik,	  l.	  231).	  Han	  udtrykker	  en	  gennemgående	  ambivalent	  

følelse	  omkring	  størrelsen	  af	  virksomheden,	  da	  han	  på	  den	  ene	  side	  er	  drevet	  af	  ønsket	  om	  

økonomisk	  uafhængighed	  i	  en	  tidlig	  alder	  (Ulrik,	  l.	  485),	  og	  på	  den	  anden	  side	  er	  begrænset	  

pga.	  ønsket	  om	  et	  liv	  med	  tid	  til	  familien	  til	  forskel	  fra	  hans	  egen	  oplevelse	  af	  sin	  barndom	  

(Ulrik,	  l.	  473).	  

	  

Konklusionen	  på	  objektet	  at	  se	  det	  vokse	  er,	  at	  Louisa	  tilskriver	  det	  en	  personlig	  (ejerens)	  

succes	  at	  se	  en	  virksomhed	  vokse.	  En	  del	  af	  årsagen	  til	  tilstedeværelsen	  af	  dette	  objekt	  i	  

aktanten,	  skal	  nok	  ses	  som	  udtryk	  for	  at	  være	  en	  enkeltmandsvirksomhed,	  som	  ikke	  

nødvendigvis	  har	  indsigt	  i	  betydningen,	  og	  den	  evt.	  byrde,	  ved	  et	  større	  set-up	  med	  ansatte.	  En	  
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anden	  del	  af	  forklaringen	  er	  stoltheden	  omkring	  at	  bygge	  noget	  op	  fra	  bunden.	  

	  

Udfordringer	  

En	  af	  de	  i	  ledelseslitteraturen	  motiverende	  parametre	  for	  at	  udføre	  et	  stykke	  arbejde	  er,	  at	  det	  

udfordrer	  personen	  der	  skal	  udføre	  det	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  det	  ikke	  er	  trivielt,	  men	  at	  det	  

omvendt	  kan	  udføres	  succesfuldt.	  Både	  Louisa	  og	  Ulrik	  har	  objektet	  Udfordringer	  i	  deres	  

aktant.	  

	  	  

For	  Louisa	  fungerer	  udfordringer	  motiverende,	  ved	  at	  være	  det	  modsatte	  af	  robot	  (Louisa,	  

l.425-‐426),	  som	  er	  en	  repetition	  af	  et	  stykke	  arbejde,	  der	  kører	  i	  det	  uendelige.	  Hun	  vil	  gerne	  

konfronteres	  med	  opgaver,	  der	  kræver	  mere	  end	  hendes	  12	  års	  rutine.	  Derfor	  ønsker	  hun	  

ikke	  at	  være	  ansat,	  og	  derfor	  er	  hun	  også	  kørt	  træt	  i	  hendes	  nuværende	  virke	  (Louisa,	  l.	  62-‐

63).	  

	  

Ulrik	  udtrykker,	  at	  det	  giver	  ham	  et	  kick	  at	  overvinde	  udfordringer	  (Ulrik,	  l.	  219-‐221).	  Når	  det	  

bliver	  hverdag,	  begynder	  han	  at	  kede	  sig	  og	  synes	  at	  der	  skal	  ske	  en	  udvikling.	  Han	  nævner	  

andetsteds	  i	  interviewet,	  at	  deres	  koncept	  egentlig	  kun	  var	  en	  prøveballon	  for	  deres	  

samarbejde,	  og	  at	  de	  efter	  at	  have	  åbnet	  første	  restaurant	  var	  klar	  til	  at	  prøve	  noget	  helt	  nyt.	  

Kun	  på	  grund	  af	  restaurantens	  succes	  fortsatte	  de	  med	  at	  åbne	  flere	  restauranter.	  	  

	  
Thomas	  relaterer	  ikke	  på	  samme	  facon	  til	  begrebet	  udfordringer,	  men	  bruger	  i	  stedet	  

begrebet	  entreprenør	  (læs:	  entrepreneur).	  Dette	  bruger	  han	  i	  forbindelse	  med	  ham	  selv	  som	  

type:	  en	  person	  der	  kan	  lide	  at	  skabe	  resultater	  og	  udfordre	  sig	  selv.	  Han	  forbinder	  det	  dog	  

ikke	  på	  samme	  måde	  som	  Louisa	  og	  Ulrik	  med	  et	  mål	  i	  sig	  selv.	  

	  
Konklusionen	  på	  objektet	  udfordringer	  er,	  at	  denne	  fungerer	  som	  motiverende	  i	  det	  daglige	  

arbejde,	  og	  dermed	  bliver	  en	  parameter	  der	  opstilles	  som	  et	  mål	  i	  sig	  selv	  for	  krav	  til	  arbejdet	  

i	  en	  sådan	  grad,	  at	  ensformighed	  fungerer	  som	  en	  demotiverende	  parameter.	  

	  
Variation	  

Louisa	  er	  den	  eneste	  af	  de	  tre	  der	  har	  objektet	  variation	  i	  sin	  aktant.	  I	  interviewet	  (Louisa,	  l.	  

720-‐722)	  udtrykkes	  tydeligt	  behovet	  for	  ikke	  at	  have	  et	  ensformigt,	  men	  varieret	  arbejdsliv.	  

Dette	  skal	  ses	  i	  konteksten	  af,	  at	  hun	  netop	  andet	  sted	  i	  interviewet	  giver	  udtryk	  for,	  at	  hun	  pt.	  
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er	  selvstændig	  under	  meget	  regulerede	  rammer,	  og	  derfor	  netop	  føler	  hun	  er	  blevet	  en	  robot,	  

som	  siger	  og	  gør	  det	  samme.	  	  

	  

Dette	  giver	  mening	  ift.	  at	  hverken	  Thomas	  og	  Ulrik	  har	  dette	  objekt	  som	  mål	  i	  sig	  selv,	  da	  man	  

må	  se	  det	  i	  lyset	  af	  de	  typer	  af	  virksomheder	  de	  enten	  er,	  eller	  har	  været	  ejere	  af.	  Her	  

indikerer	  alt,	  at	  variation	  var	  en	  stor	  del	  af	  dagligdagen	  (Thomas,	  l.	  173;	  Ulrik	  l.	  651),	  hvorfor	  

det	  nok	  ikke	  kommer	  med	  som	  et	  decideret	  mål.	  

	  

Konklusionen	  på	  ovenstående	  er,	  at	  ønsket	  om	  variation	  optræder	  pga.	  mangel	  på	  samme,	  og	  

derfor	  kun	  er	  tilstedeværende	  som	  objekt	  hos	  Louisa.	  

	  

Sjovt	  

Et	  af	  målene	  for	  at	  være	  selvstændig	  er	  for	  både	  Louisa	  og	  Thomas,	  at	  det	  skal	  være	  sjovt.	  

Louisa	  inkluderer	  parameteren	  sjovt	  som	  vejleder	  for,	  hvorvidt	  det	  er	  på	  tide	  at	  se	  sig	  om	  efter	  

et	  nyt	  arbejde	  (Louisa,	  l.	  719-‐720).	  

	  

Thomas	  har	  en	  tilsvarende	  holdning.	  Han	  startede	  op	  med	  ting	  han	  synes	  var	  sjovt,	  og	  derfor	  

havde	  han	  noget	  han	  gad	  at	  stå	  op	  til	  om	  morgenen	  (Thomas,	  l.457-‐458).	  

	  

Begge	  bruger	  altså	  det,	  at	  det	  skal	  være	  sjovt,	  som	  en	  parameter	  for	  om	  de	  laver	  det	  rigtige.	  

Ulrik	  har	  derimod	  ikke	  objektet	  sjovt	  i	  sin	  aktant.	  Han	  har	  derimod	  eventyr,	  som	  relaterer	  sig	  

hertil,	  men	  ikke	  nødvendigvis	  ekskluderer	  negative	  følelser	  i	  samme	  grad	  som	  objektet	  sjovt.	  

	  

Stolthed	  

For	  både	  Thomas	  og	  Ulrik	  har	  faglig	  stolthed	  en	  vigtig	  rolle	  ift.	  målsætningen	  med	  deres	  

virksomhed.	  Det	  er	  for	  begge	  vigtigt,	  at	  kvaliteten	  er	  ordentlig.	  

	  

Thomas	  omdrejningspunkt	  ift.	  kvalitet	  vedrører	  hans	  kunders	  tilfredshed	  med	  kurserne,	  

hvilket	  han	  i	  stor	  grad	  relaterer	  til	  hans	  egen	  viden	  og	  indsats.	  Kvalitet	  har	  fra	  start	  af	  været	  

opprioriteret,	  og	  indgået	  som	  en	  del	  af	  visionen	  for	  hans	  virksomhed	  (Thomas,	  l.71-‐72).	  

	  	  

Ulrik	  har	  i	  mindre	  grad	  fokus	  på	  det	  produkt	  han	  leverer	  til	  kunden,	  hvilket	  kan	  relateres	  til	  at	  
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han	  ikke	  længere	  har	  kontakt	  med	  kunden.	  Hans	  berøring	  er	  nu	  hovedsageligt	  relateret	  til	  

personale	  samt	  forretningspartnere	  osv.	  Hans	  omdrejningspunkt	  ift.	  kvalitet	  drejer	  sig	  derfor	  

om	  personalets	  velbefindende	  og	  god	  oplæring	  af	  dette.	  En	  af	  grundende	  til	  at	  han	  ikke	  ønsker	  

at	  afgive	  mere	  kontrol	  end	  nødvendigt,	  er	  netop	  for	  at	  sikre	  kvaliteten	  af	  førnævnte	  (Ulrik,	  l.	  

63-‐65,	  725-‐727).	  

	  

Louisa	  har	  ikke	  samme	  grad	  fokus	  på	  faglig	  stolthed	  i	  hendes	  interview.	  Dette	  til	  trods	  har	  det	  

koncept,	  hun	  er	  tilknyttet	  som	  selvstændig,	  tidligere	  vundet	  AOK-‐prisen	  ”Byens	  bedste	  

skønhedsoplevelse”	  [7]	  ,	  og	  indikerer	  dermed,	  at	  høj	  kvalitet	  er	  en	  integreret	  del	  af	  hendes	  

arbejde.	  Alligevel	  nævner	  hun	  ikke	  stolthed	  i	  relation	  til	  sit	  fagområde	  eller	  nuværende	  

arbejde.	  

	  

Konklusionen	  for	  objektet	  stolthed	  er,	  at	  det	  for	  både	  Thomas	  og	  Ulrik	  udmønter	  sig	  i	  en	  faglig	  

stolthed	  og	  en	  målsætning	  om	  høj	  kvalitet	  i	  virksomheden.	  Louisa	  udtrykker	  derimod	  ingen	  

faglig	  stolthed	  til	  trods	  for,	  at	  hendes	  arbejde	  i	  et	  velrenommeret	  koncept	  indikerer	  høj	  

kvalitet	  som	  integreret	  del	  af	  arbejdet.	  

	  

Skabertrang	  

At	  sætte	  sit	  personlige	  mærke	  i	  verden	  synes	  både	  Thomas,	  men	  særligt	  Ulrik,	  at	  have	  med	  

som	  målsætning	  og	  motivator.	  For	  Thomas	  udtrykkes	  det	  gennem	  en	  refleksion	  af,	  hvorvidt	  

han	  og	  partneren	  fik	  drevet	  deres	  virksomhed	  fra	  ingenting	  og	  til	  at	  være	  blandt	  de	  førende	  

indenfor	  deres	  felt	  i	  Danmark,	  samt	  at	  have	  store	  danske	  virksomheder	  i	  deres	  kundekreds.	  

Samtidig	  etablerede	  han	  en	  ny	  virksomhed	  i	  kølvandet	  på	  salget	  af	  sin	  gamle	  virksomhed.	  

Selvom	  dette	  også	  var	  af	  praktiske	  årsager,	  synes	  Thomas	  gennem	  interviewet	  at	  udvise	  en	  

stor	  grad	  af	  uafhængighed	  og	  fokus	  på	  at	  skabe	  sin	  egen	  livsførelse,	  altså	  et	  mærke	  i	  verden	  

som	  i	  høj	  grad	  udmønter	  sig	  i	  måden	  han	  lever	  sit	  liv	  på	  (Thomas,	  l.	  321,	  506-‐508).	  

	  
For	  Ulrik	  viser	  skabertrangen	  sig	  i	  stedet	  gennem	  skabelse	  i	  den	  fysiske	  verden.	  I	  interviewet	  

optræder	  etableringen	  af	  flere	  restauranter	  som	  en	  konkretisering	  for	  hans	  skabertrang	  

(Ulrik,	  l.	  750-‐752,	  791).	  Ligeledes	  træder	  skabertrangen	  frem	  i	  kraft	  af	  alle	  hans	  

forretningsplaner	  (Ulrik,	  l.	  783),	  som	  der	  ikke	  er	  timer	  nok	  på	  døgnet	  til	  at	  omsætte.	  Ligeledes	  

indikeres,	  at	  det	  at	  skabe	  ikke	  handler	  om	  indtjening,	  men	  at	  gøre	  en	  forskel	  på	  et	  plan	  der	  er	  
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hævet	  over	  økonomi.	  

	  

Louisa	  indikerer	  ikke	  i	  samme	  omfang	  en	  decideret	  skabertrang	  som	  målsætning.	  Når	  hun	  

taler	  om	  at	  etablere	  sig	  på	  en	  ny	  måde	  som	  selvstændig,	  er	  det	  typisk	  med	  et	  udspring	  af	  

stagnation	  i	  sit	  nuværende	  virke,	  frem	  for	  et	  ønske	  om	  at	  sætte	  et	  mærke	  i	  verden.	  Dog	  har	  

hun	  en	  pendant	  til	  objektet	  skabertrang	  i	  form	  af	  objektet	  at	  se	  det	  vokse,	  som	  altså	  handler	  

mere	  om	  processen	  forbundet	  med	  etablere	  en	  virksomhed	  succesfuldt,	  frem	  for	  at	  gøre	  en	  

forskel.	  

	  

Konklusionen	  ift.	  objektet	  skabertrang	  er,	  at	  dette	  har	  en	  motiverende	  effekt	  for	  både	  Thomas	  

og	  Ulrik.	  For	  Thomas	  giver	  det	  sig	  til	  kende	  i	  form	  af	  en	  livsførelse,	  hvor	  det	  for	  Ulrik	  giver	  sig	  

til	  kende	  i	  form	  af	  fysisk	  repræsentation	  og	  at	  gøre	  en	  forskel	  i	  verden.	  

	  

Risiko	  

Hvor	  mange	  forbinder	  ordet	  risiko	  som	  et	  primært	  negativt	  ladet	  udtryk,	  fungerer	  det	  delvist	  

omvendt	  for	  både	  Louisa	  og	  Thomas.	  For	  dem	  er	  objektet	  risiko	  noget,	  der	  er	  med	  til	  at	  

motivere	  dem	  til	  at	  performe,	  og	  en	  modpol	  til	  kedsomhed.	  	  

	  

Thomas	  udtrykker	  det	  med	  metaforen	  gynger	  og	  karruseller,	  som	  dækker	  over,	  at	  det	  er	  her	  

man	  mærker	  man	  er	  til	  stede	  og	  det	  er	  pga.	  risikoen,	  at	  der	  på	  den	  ene	  side	  virkelig	  er	  noget	  

på	  spil	  og	  som	  konsekvens	  af	  dette,	  at	  man	  på	  den	  anden	  side	  virkelig	  mærker	  sine	  

succesoplevelser,	  når	  det	  man	  satser	  på	  lykkes.	  Det	  udløser	  altså	  en	  tilstedeværelse	  i	  sit	  liv	  

som	  konsekvens	  heraf	  (Thomas,	  l.	  518-‐520).	  

	  

Louisas	  relation	  til	  risiko	  er	  meget	  lig	  Thomas’.	  Hun	  beskriver	  det	  som	  spænding	  og	  adrenalin,	  

og	  ligesom	  Thomas	  refererer	  hun	  til,	  at	  man	  herved	  mærker	  en	  stærkere	  følelse	  end	  man	  er	  

vant	  til,	  når	  hun	  siger,	  at	  man	  kan	  mærke	  at	  man	  lever	  (Louisa,	  l.	  444-‐446).	  Hun	  relaterer	  det	  

også	  til	  at	  blive	  kastet	  ud	  på	  dybt	  vand,	  altså	  en	  metafor	  for	  det	  ukendte,	  og	  i	  forlængelse	  heraf	  

forståelsen	  for	  at	  være	  nødt	  til	  at	  improvisere	  og	  følge	  sin	  intuition.	  Altså	  medfører	  risiko	  en	  

aktivering	  af	  sanser	  og	  redskaber,	  som	  hun	  måske	  ellers	  ikke	  gør	  brug	  af	  i	  samme	  omfang.	  
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Ulrik	  har	  ikke	  risiko	  som	  målsætning	  eller	  motivation.	  Ifølge	  Ulrik	  selv	  har	  han	  ikke	  adgang	  til	  

denne	  parameter	  i	  relation	  til	  at	  være	  selvstændig.	  Han	  begrunder	  det	  med,	  at	  han	  kommer	  

fra	  en	  velstillet	  familie,	  som	  han	  mener	  altid	  vil	  redde	  ham	  (Ulrik,	  l.570),	  samtidig	  med	  at	  han	  

allerede	  har	  bevist	  overfor	  sig	  selv,	  at	  han	  har	  adgang	  til	  ansættelser	  som	  er	  meget	  velansete	  

og	  eftertragtede.	  Derfor	  forbinder	  han	  det	  ikke	  med	  en	  risiko,	  men	  med	  en	  naturlighed	  at	  

være	  selvstændig.	  Dette	  kan	  være	  en	  forklaring	  på,	  at	  Ulrik	  ikke	  har	  objektet	  risiko.	  Omvendt	  

har	  han,	  som	  tidligere	  analyseret,	  en	  stor	  grad	  af	  skabertrang.	  	  

	  

Konklusionen	  på	  objektet	  risiko	  er,	  at	  det	  for	  både	  Thomas	  og	  Louisa	  eksisterer	  som	  et	  

fænomen	  der	  udløser	  noget	  positivt,	  nemlig	  en	  høj	  grad	  af	  tilstedeværelse	  i	  deres	  liv	  og	  en	  

aktivering	  af	  sanser	  og	  redskaber	  der	  ellers	  ikke	  bliver	  gjort	  brug	  af.	  Dermed	  bliver	  det,	  som	  

man	  typisk	  forbinder	  med	  det	  negative	  ved	  risiko,	  til	  en	  positiv	  bestanddel	  i	  at	  performe.	  

	  

Anerkendelse	  

For	  Ulrik	  er	  anerkendelse	  et	  objekt	  der,	  omend	  ikke	  direkte	  som	  målsætning,	  så	  i	  hvert	  fald	  

indirekte	  som	  målestok,	  er	  en	  parameter	  der	  har	  betydning	  for	  ham.	  Han	  illustrerer	  helt	  

eksplicit,	  hvordan	  faderen	  er	  en	  stærk	  autoritet	  for	  ham,	  og	  at	  han	  altid	  deler	  sejrene	  og	  

succesoplevelserne	  med	  sin	  far.	  Hans	  behov	  for	  dennes	  anerkendelse	  kommer	  til	  udtryk	  i	  

form	  af	  hans	  behov	  for	  at	  please	  ham	  ved	  at	  rapportere	  om	  diverse	  positive	  resultater	  (Ulrik,	  l.	  

308-‐312).	  

	  

Hverken	  Louisa	  eller	  Thomas	  berører	  emnet	  anerkendelse	  i	  relation	  til	  deres	  forældre.	  De	  

hentyder	  begge	  mest	  til	  stoltheden	  over	  deres	  egen	  indsats	  (Louisa,	  l.	  571;	  Thomas,	  l.	  192),	  

begge	  med	  udtrykket	  at	  klappe	  sig	  selv	  på	  skulderen,	  og	  synes	  altså	  at	  finde	  tilfredsstillelse	  i	  

egen	  anerkendelse.	  Alligevel	  synes	  der	  fra	  Louisas	  side	  at	  være	  en	  stor	  respekt	  og	  

anerkendelse	  af	  sin	  far,	  sin	  fars	  arbejde	  og	  sin	  fars	  mod	  (Louisa,	  l.	  275),	  hvorfor	  man	  kan	  

argumentere	  for,	  at	  denne	  også	  fungerer	  som	  en	  stor	  autoritet	  for	  hende.	  Hun	  er	  dog	  ikke	  

eksplicit	  omkring	  dette,	  og	  udtrykker	  heller	  ikke	  antydningen	  af	  behovet	  for	  sine	  forældres	  

anerkendelse.	  
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Konklusionen	  på	  ovenstående	  er,	  at	  det	  kun	  er	  for	  Ulrik,	  at	  anerkendelse	  fra	  sin	  far	  er	  et	  

ekspliciteret	  behov.	  Både	  Thomas	  og	  Louisa	  synes	  at	  være	  tilfredse	  med	  deres	  egen	  

anerkendelse.	  

	  
Eventyr	  

For	  Ulrik	  er	  objektet	  eventyr	  forbundet	  med	  målsætningen	  ved	  at	  være	  selvstændig.	  Det	  er	  

tydeligt	  i	  interviewet,	  hvordan	  det	  høje	  tempo	  hvormed	  ting	  skal	  ske	  afspejler	  behovet	  for	  

eventyr	  (Ulrik,	  l.	  222-‐223).	  Ulrik	  var	  for	  så	  vidt	  klar	  til	  at	  sælge	  restauranten	  kort	  tid	  efter	  

åbningen	  af	  denne	  for	  at	  kaste	  sig	  ud	  i	  nye	  eventyr,	  men	  da	  restauranten	  viser	  sig	  at	  afføde	  en	  

ret	  uforudset	  og	  voldsom	  succes,	  synes	  der	  pludselig	  at	  være	  et	  eventyr	  at	  opleve	  ved	  at	  blive	  

ved	  dette	  koncept	  (Ulrik,	  l.	  233-‐235).	  

	  

Senere	  i	  interviewet	  giver	  han,	  som	  før	  nævnt,	  udtryk	  for	  at	  have	  20	  forretningsplaner	  klar	  til	  

at	  blive	  igangsat	  (Ulrik,	  l.	  783),	  men	  dog	  indikerer	  han	  også,	  at	  der	  skal	  laves	  nogle	  mere	  enkle	  

set-‐up,	  da	  hans	  liv	  nu	  har	  taget	  en	  drejning	  mod	  eventyr,	  der	  skal	  ligge	  mere	  indenfor	  

rammerne	  af	  et	  familieliv,	  da	  han	  nu	  både	  er	  blevet	  gift	  og	  fået	  barn	  (Ulrik,	  l.789-‐790).	  

	  

Hverken	  Louisa	  eller	  Thomas	  har	  på	  samme	  facon	  objektet	  eventyr.	  For	  Thomas	  synes	  det	  

mere	  at	  være	  en	  livsførelse,	  hvor	  han	  er	  i	  styring,	  og	  det	  han	  beskæftiger	  sig	  med	  er	  det	  han	  

interesserer	  sig	  for,	  som	  er	  væsentligt.	  Hans	  erhverv	  er	  dog	  også	  præget	  af	  at	  være	  ret	  

eventyrligt,	  da	  han	  netop	  beskæftiger	  sig	  med	  at	  arrangere	  diverse	  events,	  så	  som	  

teambuilding,	  kajak,	  ski,	  speedboats,	  klatring,	  rapelling	  etc.,	  hvorfor	  det	  måske	  netop	  kan	  

fortolkes	  som	  et	  eventyrselement	  i	  sig	  selv.	  Ikke	  desto	  mindre	  giver	  Thomas	  også	  klart	  udtryk	  

for,	  at	  det	  er	  i	  marken	  at	  han	  ser	  sig	  selv,	  ikke	  bag	  skrivebordet	  og	  til	  møder	  som	  har	  været	  

med	  til	  at	  fremmedgøre	  ham	  fra	  sin	  tidligere	  virksomhed	  (Thomas,	  l.	  476).	  

	  

Louisa	  udtrykker	  heller	  ikke	  noget	  der	  indikerer	  eventyr	  i	  form	  af	  serielt	  iværksætteri,	  som	  

Ulrik	  gør.	  Som	  tidligere	  nævnt	  er	  variation	  i	  hendes	  dagligdag	  en	  vigtig	  motivationsparameter,	  

men	  dog	  ikke	  i	  en	  sådan	  grad	  af	  hun	  hele	  tiden	  kigger	  efter	  noget	  nyt.	  At	  hun	  nu	  er	  i	  en	  

situation,	  hvor	  hun	  rent	  faktisk	  overvejer	  om	  hun	  skal	  fortsætte	  sit	  nuværende	  virke,	  synes	  i	  

større	  grad	  at	  være	  affødt	  af	  manglende	  autonomi.	  
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Konklusionen	  er,	  at	  hvor	  eventyr	  ikke	  spiller	  en	  stor	  rolle	  for	  hverken	  Louisa	  eller	  Thomas,	  

har	  det	  en	  stor	  motiverende	  effekt	  for	  Ulrik.	  Han	  er	  på	  jagt	  efter	  nye	  eventyr,	  hvorom	  det	  så	  er	  

fokuseret	  mod	  at	  have	  en	  familie	  eller	  at	  lave	  nye	  forretningskoncepter.	  

	  

Økonomisk	  Gevinst	  

For	  Ulrik	  er	  økonomisk	  gevinst	  en	  motiverende	  parameter	  med	  en	  meget	  klar	  målsætning	  til	  

følge:	  han	  ønsker	  indenfor	  en	  periode	  på	  5-‐8	  år	  at	  arbejde	  så	  hårdt	  og	  intenst,	  at	  han	  

oparbejder	  en	  formue	  af	  en	  så	  betydningsfuld	  størrelse,	  at	  han	  derefter	  kan	  hellige	  sig	  sin	  

familie.	  Der	  er	  altså	  en	  klar	  udmelding	  fra	  Ulrik	  om	  ønsket	  om	  at	  oparbejde	  økonomisk	  

velstand	  over	  en	  kort	  tidsfase,	  der	  efterfølgende	  skal	  bruges	  som	  middel	  til	  at	  kunne	  trappe	  

ned	  med	  at	  arbejde	  og	  hellige	  sig	  familien	  (Ulrik,	  l.	  483-‐486).	  

	  

Hverken	  Louisa	  eller	  Thomas	  har	  objektet	  økonomisk	  velstand	  i	  deres	  aktant.	  Tværtimod	  

giver	  Thomas	  udtryk	  for,	  at	  han	  startede	  virksomheden	  for	  at	  kunne	  få	  billigere	  udstyr,	  da	  han	  

så	  havde	  den	  fordel	  at	  han	  kunne	  trække	  moms	  fra	  (Thomas,	  l.	  35).	  Senere	  i	  interviewet	  siger	  

han	  også,	  at	  hele	  ambitionen	  var	  at	  kunne	  leve	  af,	  at	  lave	  det	  som	  han	  interesserede	  sig	  for,	  

men	  at	  det	  ikke	  var	  en	  branche	  hvor	  man	  blev	  rig	  	  (Thomas,	  l.	  467).	  Det	  fremgår	  tydeligt	  af	  

Thomas	  interview,	  at	  det	  ikke	  er	  pengene	  der	  var	  målsætningen.	  Senere	  udtrykker	  han	  dog,	  at	  

det	  bliver	  økonomien,	  der	  bliver	  den	  styrende	  parameter,	  men	  dette	  skal	  ses	  som	  en	  

konsekvens	  af,	  at	  et	  set-‐up	  skal	  kunne	  løbe	  rundt	  økonomisk	  (Thomas,	  l.	  222).	  

	  

Louisa	  giver	  heller	  ikke	  på	  noget	  tidspunkt	  i	  sit	  interview	  antydning	  af,	  at	  økonomisk	  velstand	  

er	  en	  af	  hendes	  målsætninger.	  Hun	  udtrykker	  derimod	  økonomien	  som	  et	  nødvendigt	  onde,	  

der	  pga.	  succesen	  ved	  det	  koncept	  hun	  er	  under,	  holder	  i	  hende,	  da	  hun	  godt	  er	  klar	  over	  at	  

hun	  vil	  have	  svært	  ved	  at	  tjene	  de	  penge	  som	  selvstændig	  andre	  steder	  (Louisa,	  l.	  393	  og	  l.	  

401).	  Samtidig	  er	  hun	  styret	  af	  økonomien	  pga.	  private	  investeringer	  og	  prioriteringer.	  

Hendes	  økonomiske	  overvejelser	  kommer	  altså	  til	  udtryk	  i	  form	  af	  en	  bundethed	  og	  

nødvendighed,	  og	  ikke	  som	  et	  decideret	  ønske	  om	  økonomisk	  velstand.	  Dette	  understøttes	  af	  

det	  faktum,	  at	  hun	  hele	  tiden	  ligger	  og	  varierer	  sin	  arbejdstid	  afhængigt	  af	  hvordan	  hendes	  

indtjening	  er,	  og	  at	  hun	  ligger	  sit	  ugentlige	  timetal	  et	  sted	  mellem	  25	  og	  32	  timer	  (Louisa,	  

l.627)	  –	  altså	  mindre	  end	  en	  fuldtidsstilling	  som	  ansat.	  
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Konklusionen	  er,	  at	  økonomisk	  velstand	  kun	  eksisterer	  som	  målsætning	  for	  Ulrik,	  da	  han	  

planlægger	  at	  have	  oparbejdet	  en	  økonomisk	  gevinst	  efter	  en	  årrække,	  hvorefter	  han	  vil	  

hellige	  sig	  familien.	  Hverken	  Thomas	  eller	  Louisa	  har	  økonomisk	  velstand	  som	  målsætning,	  

men	  er	  begge	  klar	  over	  nødvendigheden	  og	  bundetheden	  af	  at	  have	  en	  vis	  indtjening.	  

	  

6.2.2. Opsamling	  på	  analyse	  1	  
I	  ovenstående	  analyse	  er	  gennemgået	  alle	  de	  primære	  motivationsparametre	  for	  at	  blive	  og	  

være	  selvstændig	  i	  de	  tre	  cases.	  Der	  er	  kun	  en	  enkelt	  motivationsparameter	  som	  synes	  at	  

være	  gennemgående	  i	  de	  tre	  cases,	  nemlig	  autonomi.	  Imidlertid	  er	  behovsgraden	  af	  autonomi	  

forskellig	  i	  de	  tre	  cases,	  hvorfor	  den	  også	  skal	  forstås	  som	  en	  motivator	  relateret	  til	  en	  følelse,	  

frem	  for	  relateret	  til	  en	  egentlig	  handling.	  

	  

Følelser	  er	  et	  dækkende	  rammebegreb	  for	  de	  fleste	  af	  motivationsparametrene.	  De	  fleste	  

omhandler	  eller	  udspringer	  nemlig	  af	  en	  følelse.	  Louisa	  leverer	  det	  mest	  abstrakte	  tilfælde,	  da	  

hun	  bliver	  motiveret	  af	  en	  rigtig	  følelse,	  som	  ikke	  knyttes	  til	  noget	  konkret,	  men	  alligevel	  

fungerer	  som	  retningsviser.	  Flere	  andre	  motivationsparametre	  har	  ligeledes	  et	  

abstraktionsniveau,	  som	  er	  fjernet	  fra	  virksomheden	  og	  virket.	  Dette	  synes	  at	  være	  mest	  

udpræget	  hos	  Louisa.	  	  

	  

Der	  synes	  også	  at	  være	  en	  del	  motivationsparametre	  der	  ligeledes	  baserer	  sig	  på	  følelser,	  men	  

som	  er	  knyttet	  mere	  direkte	  til	  virket.	  F.eks.	  er	  motivationsparameteren	  eventyr	  hos	  Ulrik	  

knyttet	  direkte	  til,	  hvordan	  hans	  daglige	  virke	  skal	  være	  et	  eventyr,	  ellers	  er	  han	  klar	  til	  at	  se	  

sig	  om	  efter	  et	  nyt	  projekt.	  Ovenstående	  følelser	  der	  relaterer	  direkte	  til	  virket,	  synes	  meget	  

udtalt	  som	  motivationsparameter	  i	  de	  tre	  cases.	  Af	  disse	  kan	  f.eks.	  nævnes:	  (faglig)	  stolthed,	  

skabertrang	  og	  at	  se	  det	  vokse.	  

	  

Kun	  i	  en	  af	  de	  tre	  cases	  optræder	  materielle	  goder	  som	  en	  motivationsparameter.	  Dette	  er	  hos	  

Ulrik,	  hvor	  det	  manifesterer	  som	  i	  ønsket	  om	  økonomisk	  gevinst.	  Dette	  kan	  være	  interessant	  

sat	  i	  relation	  til,	  at	  det	  er	  ham	  der	  i	  denne	  undersøgelse	  repræsenterer	  den	  hurtigt	  vækstende	  

virksomhed.	  	  
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Ovenstående	  analyse	  synes	  at	  illustrere,	  at	  de	  motivationsparametre	  der	  i	  de	  tre	  cases	  skabes	  

mening	  omkring,	  primært	  drives	  eller	  udspringer	  af	  følelser.	  Kun	  i	  et	  enkeltstående	  tilfælde	  

synes	  der	  at	  ligge	  en	  økonomisk	  motivation	  bag.	  

6.2.3. Konklusion	  på	  analyse	  1	  
For	  at	  undersøge	  hvordan	  de	  selvstændige	  tillægger	  mening	  til	  deres	  valg	  om	  at	  blive	  og	  være	  

selvstændige,	  ønskedes	  det	  i	  dette	  afsnit	  at	  besvare	  spørgsmålet:	  Hvilke	  motivationsfaktorer	  

ligger	  bag	  at	  være	  selvstændig?	  Dette	  er	  besvaret	  ved	  at	  udlede	  de	  objekter,	  som	  der	  optræder	  

i	  de	  tre	  aktantmodeller	  for	  de	  tre	  interviews.	  

	  

Resultaterne	  heraf	  er	  repræsenteret	  i	  afsnit	  6.2.2,	  der	  sammenfatter	  resultaterne	  og	  

betydningen	  af	  disse.	  	  

	  

I	  næste	  afsnit	  vil	  det	  blive	  analyseret,	  hvem	  og	  hvad	  der	  støtter	  og	  hjælper	  iværksætteren	  i	  

relation	  til	  deres	  virke.	  	  

	  

6.3. Analyse	  2:	  Hvor	  henter	  iværksætteren	  støtte	  og	  hjælp	  fra?	  

Denne	  analyse	  skal	  tjene	  til	  at	  besvare	  spørgsmålet:	  Hvor	  henter	  iværksætteren	  støtte	  og	  hjælp	  

fra?	  Igen	  vil	  der	  blive	  benyttet	  aktantmodellen,	  da	  den	  i	  form	  af	  aktant-‐feltet	  hjælper	  kan	  give	  

et	  svar	  på	  hvilke	  personer	  og	  fænomener,	  altså	  hjælpere,	  	  der	  er	  fundet	  i	  de	  tre	  cases.	  Hvordan	  

disse	  optræder	  som	  hjælpere	  vil	  blive	  gennemgået	  i	  analysen.	  	  

6.3.1. Hjælpere	  som	  selvstændig	  
Nedenstående	  tabel	  illustrerer	  den	  aktant	  der	  hedder	  hjælpere.	  Den	  viser,	  hvad	  hver	  af	  de	  tre	  

case-‐personer	  forstår	  som	  folk,	  fænomener	  eller	  noget	  helt	  tredje,	  der	  i	  relation	  til	  deres	  virke	  

enten	  har	  ydet,	  eller	  yder	  dem	  støtte.	  

	  

Louisa	   Thomas	   Ulrik	  

• Forældre	  

• Arbejdsmoral	  

• Vilje	  og	  Mod	  

• Venner	  

• Tony	  Frandsen	  

• Forældre	  

• Erfaring	  

• Venner	  

• Dan	  Prehn	  

• Konsulentbureau	  

• Uddannelse	  

• Arbejdsmoral	  
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Forældre	  

Både	  Louisa	  og	  Thomas	  anser	  forældrene	  som	  hjælpere	  i	  relation	  til	  at	  være	  selvstændige.	  

For	  Louisa	  kommer	  det	  bl.a.	  til	  udtryk	  gennem	  økonomisk	  hjælp	  til	  opstart,	  hvor	  forældrene	  

låner	  hende	  et	  depositum	  (Louisa,	  l.	  300)	  og	  gennem	  deres	  kendskab	  og	  vejledning	  i	  

forbindelse	  med	  diverse	  spørgsmål	  og	  problematikker	  (Louisa,	  l.	  493),	  hvilket	  har	  medført	  et	  

mere	  afslappet	  forhold	  til	  diverse	  problematikker.	  

	  

For	  Thomas	  er	  det	  særligt	  i	  forbindelse	  med	  deres	  netværk,	  deres	  kendskab	  til	  

personaleproblematikker	  og	  dets	  lige,	  at	  det	  har	  været	  en	  hjælp	  (Thomas,	  l.	  77,	  140),	  og	  at	  

hans	  forældre	  konstrueres	  som	  hjælpere,	  men	  også	  som	  at	  have	  givet	  ham	  en	  ballast	  med	  

videre.	  	  

	  

Ulrik	  nævner	  ikke	  sine	  forældre	  som	  hjælpere.	  For	  ham	  optræder	  forældrene	  (faderen)	  

nærmere	  som	  en	  figur	  han	  måler	  sine	  succeser	  i,	  jf.	  afsnit	  6.2.	  

	  
Arbejdsmoral	  

Arbejdsmoral	  ses	  som	  en	  hjælper	  af	  både	  Louisa	  og	  Ulrik,	  som	  muliggør	  deres	  succes	  som	  

selvstændige.	  	  

	  
For	  Louisa	  kommer	  dette	  til	  udtryk	  via	  selvopofrelse	  og	  tilsidesættelse	  af	  de	  sjove	  ting	  til	  

fordel	  for	  virksomheden	  (Louisa,	  l.	  180,	  208).	  Denne	  prioritering	  retfærdiggøres	  af	  hendes	  

glæde	  ved	  at	  kunne	  bestemme	  selv.	  	  

	  

Ulrik	  udtrykker	  arbejdsmoral	  ved,	  at	  han	  ikke	  mener	  at	  en	  arbejdsuge	  på	  80-‐100	  timer	  er	  

unormalt	  -‐	  i	  startperioden	  er	  det	  faktisk	  nødvendigt	  som	  selvstændig	  for	  at	  få	  succes	  (Ulrik,	  l.	  

403),	  og	  denne	  arbejdsbyrde	  er	  helt	  legitim.	  

	  

Thomas	  udtrykker	  ikke	  arbejdsmoral	  som	  en	  decideret	  hjælper,	  men	  som	  noget	  man	  til	  tider	  

er	  nødt	  til	  at	  hanke	  op	  i	  sig	  selv	  for	  at	  have	  (Thomas,	  l.	  300,	  309),	  altså	  nærmere	  som	  en	  

nødvendighed,	  hvorfor	  denne	  ikke	  hører	  til	  i	  denne	  aktant.	  	  
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Vilje	  og	  Mod	  

For	  Louisa	  spiller	  vilje	  og	  mod	  ligeledes	  en	  rolle	  som	  hjælper.	  Uden	  modet	  var	  hun	  måske	  

aldrig	  blevet	  selvstændig,	  og	  uden	  viljen	  var	  hun	  måske	  bukket	  under	  (Louisa,	  l.290).	  Til	  trods	  

for	  diverse	  bekymringer	  omkring	  det	  manglende	  sikkerhedsnet	  vælger	  hun,	  med	  baggrund	  i	  

hendes	  vilje	  og	  mod,	  stadig	  at	  forsøge	  sig	  som	  selvstændig.	  	  

	  

Hverken	  Thomas	  eller	  Ulrik	  tilskriver	  vilje	  og	  mod	  nogen	  signifikant	  betydning	  som	  hjælper.	  

For	  Thomas	  skal	  dette	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  det	  som	  udgangspunkt	  har	  været	  baseret	  på	  en	  hobby,	  

og	  at	  han	  altid	  har	  set	  det	  som	  værende	  muligt	  at	  falde	  tilbage	  på	  et	  job	  som	  ansat	  hvis	  det	  

ikke	  lykkedes.	  For	  Ulrik	  skal	  det	  ses	  i	  lyset	  af,	  at	  han	  både	  er	  meget	  arbejdsom	  og	  risikovillig,	  

hvorfor	  viljen	  og	  modet	  nok	  er	  så	  indlejret	  i	  dette,	  at	  det	  ikke	  kan	  destilleres	  som	  

enkeltstående	  hjælpere.	  

	  

Venner	  

For	  Thomas	  og	  Louisa	  spiller	  venner	  også	  en	  betydning	  som	  hjælpere,	  om	  end	  i	  noget	  

forskellige	  udlægninger.	  	  

	  

For	  Thomas	  er	  det	  i	  særdeleshed	  med	  henblik	  på	  venner	  i	  andre	  brancher	  og	  erhverv.	  På	  

baggrund	  af	  deres	  kompetencer	  kan	  de	  generere	  vigtig	  viden	  eller	  klare	  arbejdsbyrder,	  som	  

han	  ikke	  selv	  er	  i	  stand	  til	  at	  varetage,	  f.eks.	  i	  form	  af	  juridiske	  og	  forsikringsmæssige	  

spørgsmål	  (Thomas,	  l.	  350).	  

	  

For	  Louisa	  er	  det	  særligt	  i	  form	  af	  dialog	  omkring	  det	  at	  være	  selvstændig	  mod	  det	  at	  være	  

ansat,	  at	  vennerne	  bliver	  værdifulde.	  Dette	  giver	  hende	  perspektiv	  og	  horisont,	  hvilket	  får	  

hende	  til	  at	  stille	  spørgsmål	  til	  sine	  egne	  valg	  (Louisa,	  l.113).	  Desuden	  optræder	  vennerne	  

også	  som	  modstandere	  i	  Louisas	  aktantmodel,	  da	  de	  ikke	  altid	  udviser	  forståelse	  for	  hendes	  

livsstil.	  	  

	  

Udover	  sin	  forretningspartner	  Peter,	  gør	  Ulrik	  ikke	  brug	  af	  venner	  ift.	  at	  være	  selvstændig.	  

Han	  vedgiver	  at	  nogle	  har	  forståelse	  af	  hans	  situation,	  mens	  andre	  er	  røget	  fra	  pga.	  hans	  

situation	  (Ulrik,	  l.493).	  I	  begge	  tilfælde	  er	  venner	  noget	  Ulrik	  distancerer	  fra	  at	  være	  

selvstændig	  (Ulrik,	  l.	  357).	  
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Eksterne	  inspiratorer	  	  

Både	  Thomas	  og	  Ulrik	  har	  eksterne	  personer,	  som	  har	  fungeret	  som	  inspirationskilde	  for	  dem.	  

For	  Thomas	  handler	  det	  om	  Tony	  Frandsen,	  et	  medlem	  fra	  eventyrernes	  klub,	  som	  gør	  

Thomas	  opmærksom	  på,	  at	  han	  skal	  springe	  ud	  i	  eventyret	  som	  selvstændig	  (Thomas,	  l.	  24),	  

hvilket	  bliver	  et	  af	  de	  afgørende	  parametre	  for	  Thomas.	  	  

	  

For	  Ulrik	  er	  det	  særligt	  en	  iværksætter	  og	  café	  ejer	  ved	  navn	  Dan	  Prehn,	  som	  han	  i	  tiden	  efter	  

gymnasiet	  arbejder	  hos	  i	  Hillerød.	  Dan	  Prehn	  bliver	  inspiration	  for	  Ulrik	  i	  relation	  til	  oplæring	  

af	  personale	  og	  fokus	  på	  god	  kvalitet	  (Ulrik,	  l.	  61),	  hvilket	  han	  tager	  med	  sig	  i	  sit	  

forretningskoncept	  (gourmetburgere).	  	  

	  	  

Louisa	  nævner	  ikke	  på	  samme	  måde	  eksterne	  inspiratorer,	  med	  undtagelse	  af	  hendes	  far	  som	  

hun	  ser	  meget	  op	  til	  (Louisa,	  l.	  279).	  

	  

Erfaring	  

For	  Thomas	  er	  erfaring	  ligeledes	  noget,	  der	  hjælper	  ham	  i	  hans	  virke.	  Ikke	  kun	  egen	  erfaring,	  

men	  den	  erfaring	  han	  kan	  trække	  på	  hos	  sine	  forældre	  eller	  venner	  og	  bekendte.	  Dette	  er	  en	  

vigtig	  del	  for	  Thomas	  i	  at	  minimere	  sine	  egne	  problemstillinger	  (Thomas,	  l.	  128,	  140,	  350)	  

	  

Hverken	  Ulrik	  eller	  Louisa	  giver	  udtryk	  for,	  at	  erfaring	  er	  en	  hjælp.	  

	  

Konsulentbureau	  

For	  Ulrik	  er	  der	  et	  eksternt	  konsulentbureau,	  der	  spiller	  en	  stor	  rolle	  som	  hjælp	  for	  ham.	  Han	  

kan	  tage	  sine	  ledelsesproblemstillinger	  og	  få	  hjælp	  til	  dem	  gennem	  dette	  konsulentbureau.	  

Han	  udtaler	  selv,	  at	  han	  hele	  tiden	  har	  følt	  han	  har	  manglet	  en	  mentor	  i	  denne	  proces,	  særligt	  

pga.	  den	  vækst	  virksomheden	  har	  gennemgået	  og	  de	  heraf	  medfølgende	  problemstillinger.	  I	  

mangel	  af	  en	  mentor	  har	  dette	  konsulentbureau	  kunnet	  give	  ledelsesmæssig	  sparring	  (Ulrik,	  l.	  

189).	  

	  

Hverken	  Thomas	  eller	  Louisa	  udtrykker	  en	  nødvendighed	  for	  en	  mentor,	  men	  begge	  ser	  også	  

forældrene	  som	  hjælpere,	  hvorfor	  dette	  kan	  forklare,	  at	  de	  netop	  har	  haft	  en	  mentor	  i	  form	  af	  

forældrene.	  	  
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Uddannelse	  

Ulrik	  giver	  ligeledes	  udtryk	  for	  hans	  uddannelse	  som	  værende	  en	  hjælp,	  om	  ikke	  i	  samme	  

grad	  længere,	  så	  i	  hvert	  fald	  i	  begyndelsen.	  Hans	  uddannelse	  har	  givet	  ham	  en	  fordel	  i	  

forbindelse	  med	  al	  det	  finansielle	  og	  erhvervsmæssige,	  der	  præger	  hans	  dagligdag	  (Ulrik,	  l.	  

125)	  

	  

Hverken	  Louisa	  eller	  Thomas	  synes	  derimod	  at	  italesætte	  deres	  uddannelse,	  som	  noget	  der	  

har	  været	  en	  hjælp.	  Thomas	  nævner	  faktisk	  slet	  ikke	  nogen	  uddannelse,	  men	  nævner	  at	  han	  

bare	  havde	  lidt	  erfaring	  gennem	  arbejde	  (Thomas,	  l.60),	  men	  at	  dette	  heller	  ikke	  var	  det	  store.	  

	  

Louisa	  har	  en	  erhvervsfaglig	  uddannelse	  som	  kosmetiker	  (Louisa,	  l.	  44),	  hvilket	  er	  hele	  

grundlaget	  for,	  at	  hun	  kan	  drive	  den	  type	  virksomhed,	  som	  hun	  nu	  gør.	  Intet	  sted	  tilskriver	  

hun	  dog	  denne	  uddannelse	  nogen	  betydning	  ift.	  det	  at	  være	  selvstændig.	  	  

	  

6.3.2. Konklusion	  på	  analyse	  2	  
I	  dette	  afsnit	  ønskede	  jeg	  at	  besvare	  spørgsmålet	  Hvor	  henter	  iværksætteren	  støtte	  og	  hjælp	  

fra?	  for	  at	  vise,	  hvordan	  de	  selvstændige	  tillægger	  mening	  til	  personer	  og	  fænomener	  som	  

hjælp	  og	  støtte	  i	  deres	  virke	  som	  selvstændige.	  Dette	  er	  besvaret	  ved	  at	  udlede	  de	  hjælpere,	  

som	  der	  optræder	  i	  de	  tre	  interviews	  gennem	  brug	  af	  aktantmodellen.	  	  

	  

Som	  det	  fremgår	  af	  analysen,	  er	  der	  flere	  hjælpere,	  der	  går	  igen	  på	  tværs	  af	  cases.	  Alle	  

tillægger	  en	  eller	  flere	  personlige	  egenskaber	  værdi	  som	  støtte	  og	  hjælp	  i	  deres	  virke.	  

Desuden	  har	  alle	  cases	  en	  type	  inspirator	  eller	  mentor,	  de	  relaterer	  til	  som	  støtte	  og	  hjælp.	  

Denne	  hjælper	  dem	  ikke	  i	  det	  daglige,	  men	  har	  en	  betydning	  for	  deres	  forståelse	  af	  deres	  

formål.	  For	  Louisa	  er	  denne	  inspirator	  hendes	  far,	  mens	  den	  for	  Thomas	  og	  Ulrik	  optræder	  

som	  løsere	  bekendtskaber	  i	  form	  af	  en	  foredragsholder	  og	  eventyrer,	  samt	  en	  tidligere	  chef	  og	  

caféindehaver.	  

	  

Desuden	  inddrages	  social	  kapital,	  særligt	  i	  Thomas	  tilfælde	  som	  både	  gør	  brug	  af	  forældre,	  

venner	  samt	  egen	  erfaring.	  For	  Louisa	  og	  Ulrik	  i	  form	  af	  sparring.	  For	  Louisa,	  i	  form	  af	  tætte	  

relationer	  (venner),	  for	  Ulrik	  i	  form	  af	  et	  eksternt	  konsulentbureau.	  
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Kun	  Ulrik	  udpeger	  uddannelse	  som	  værende	  en	  støtte	  og	  hjælp,	  og	  er	  ligeledes	  den	  eneste	  

med	  en	  længere	  videregående	  uddannelse.	  Det	  til	  trods	  arbejder	  Louisa	  i	  form	  af	  hendes	  virke	  

inden	  for	  hendes	  uddannelsesmæssige	  fagområde.	  	  

6.4. Analyse	  3:	  Hvordan	  italesættes	  forskellen	  mellem	  at	  være	  selvstændig	  og	  at	  

være	  ansat?	  

I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  præsenteret	  den	  analyse,	  som	  vil	  fungere	  som	  svar	  på	  

analysespørgsmålet:	  Hvordan	  defineres	  forskellen	  mellem	  at	  være	  selvstændig	  og	  være	  ansat?	  

Dette	  undersøges	  ved	  at	  analysere,	  hvilke	  diskurser	  iværksætterne	  trækker	  på	  for	  at	  

positionere	  de	  to	  subjekter.	  Analysen	  baseres	  på	  identitetsforståelse	  som	  udlagt	  af	  Laclau	  og	  

Mouffe,	  hvilket	  betyder	  at	  identitet	  er	  noget	  der	  er	  organiseret	  relationelt	  –	  at	  man	  er	  noget,	  

fordi	  det	  står	  i	  kontrast	  til	  noget	  man	  ikke	  er.	  Samtidig	  er	  identitet	  ikke	  noget	  statisk	  og	  fast,	  

men	  noget	  dynamisk	  og	  fragmenteret	  som	  udgøres	  af	  en	  masse	  diskurser,	  som	  er	  med	  til	  at	  

give	  en	  følelse	  af	  fasthed	  ved	  at	  positionere	  et	  subjekt.	  

	  

Rent	  praktisk	  foregår	  denne	  analyse	  ved	  at	  analysere	  de	  steder	  i	  interviewet,	  hvor	  disse	  to	  

identiteter	  bringes	  i	  spil.	  Der	  er	  fra	  interviewers	  side	  spurgt	  ind	  til,	  hvordan	  case-‐personerne	  

selv	  ser	  forskellen	  mellem	  at	  være	  selvstændig	  og	  være	  ansat	  for	  herved	  at	  kunne	  afdække,	  

hvilke	  diskurser	  og	  ækvivalenskæder	  der	  knyttes	  til	  de	  to	  roller.	  Analysen	  retter	  altså	  sit	  

fokus	  mod	  iværksætternes	  differentiering	  mellem	  de	  to	  førnævnte	  identiteter,	  og	  er	  dermed	  

relativt	  afgrænset.	  

	  	  

I	  analysen	  er	  der	  fundet	  frem	  til	  seks	  forskellige	  diskurser	  i	  de	  tre	  interviews.	  For	  hver	  af	  disse	  

diskurser	  vil	  der	  være	  en	  analyse	  af,	  hvordan	  nodalpunkterne	  selvstændig	  og	  ansat,	  som	  også	  

optræder	  som	  flydende	  betegnere,	  forsøges	  defineret	  via	  diskurserne,	  	  samt	  hvilke	  tegn	  der	  

kommer	  til	  at	  stå	  i	  opposition	  til	  de	  fundne	  nodalpunkter.	  Gennem	  disse	  diskurser	  kan	  det	  

afdækkes,	  hvilke	  forskellige	  betydninger	  iværksætterne	  tillægger	  at	  være	  henholdsvis	  

selvstændig	  og	  ansat.	  
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6.4.1. Chefdiskursen	  
Interviewene	  viser,	  at	  retten	  til	  selv	  at	  bestemme	  og	  tage	  egne	  beslutninger	  betragtes	  som	  en	  

bærende	  del	  af	  at	  være	  selvstændig.	  Retten	  til	  selv	  at	  bestemme,	  herefter	  kaldet	  autonomi,	  er	  

et	  højt	  privilegeret	  tegn,	  og	  anses	  derfor	  som	  værende	  et	  nodalpunkt	  indenfor	  chefdiskursen.	  

	  	  

Louisa	  italesætter	  bl.a.	  dette	  nodalpunkt,	  som	  retten	  til	  selv	  at	  bestemme	  hvordan	  rammerne	  

for	  butikken	  skal	  være	  og	  se	  ud,	  hvordan	  konceptet	  skal	  udformes	  (Louisa,	  l.	  103),	  og	  	  

hvordan	  politikkerne	  på	  arbejdspladsen	  i	  det	  hele	  taget	  skal	  være	  (Louisa,	  l.	  112).	  

Nodalpunktet	  autonomi	  ækvivaleres	  altså	  med	  en	  diskurs,	  der	  omhandler	  butiksindretning	  og	  

forretningskoncepter.	  Betegneren	  ansat	  italesættes	  som	  værende	  i	  opposition	  med	  denne	  

diskurs,	  bl.a.	  ved	  at	  nævne	  at	  man	  ikke	  kan	  gøre	  det	  på	  sin	  egen	  måde	  som	  ansat	  (Louisa,	  l.	  

107),	  og	  at	  der	  er	  ting	  som	  kulminerer	  med	  en	  chef,	  hvis	  man	  som	  ansat	  tænker	  selvstændigt.	  

Ansat	  italesættes	  altså	  som	  personer,	  der	  ikke	  skal	  tænke	  selvstændigt	  (Louisa,	  l.	  147),	  og	  som	  

samtidig	  skal	  være	  indstillet	  på,	  at	  de	  ikke	  kan	  gøre	  tingene	  på	  deres	  egen	  facon	  (Louisa,	  l.	  

152).	  Louisa	  trækker	  dermed	  på	  diskurser	  der	  omhandler	  underdanighed	  og	  manglende	  

selvstændighed,	  for	  at	  kunne	  positionere	  ansat.	  	  

	  

Ulrik	  italesætter	  autonomi	  ved	  at	  ækvivalere	  dette	  tegn	  med	  tegnet	  anti-‐autoritær.	  Autonomi	  	  

positioneres	  dermed	  som	  en	  antagonisme	  til	  at	  indordne	  sig	  under	  en	  autoritet,	  man	  ikke	  har	  

respekt	  for	  (Ulrik,	  l.150),	  og	  i	  forlængelse	  heraf	  positioneres	  selvstændig	  som	  en	  diskurs,	  der	  

står	  i	  et	  antagonistisk	  forhold	  til	  at	  kunne	  indordne	  sig	  under	  en	  sådan	  autoritet.	  Ligeledes	  

handler	  det	  for	  Ulrik	  om	  retten	  til	  at	  lave	  egne	  politikker	  og	  udtrykke	  sin	  uforbeholdne	  

mening	  uden	  tanke	  på	  konsekvenser,	  hvis	  noget	  ikke	  falder	  i	  hans	  smag	  (så	  som	  mobning	  på	  

arbejdspladsen)	  (Ulrik,	  l.	  643).	  Overfor	  denne	  italesættelse	  af	  selvstændig	  som	  værende	  

positioneret	  af	  diskurser	  som	  anti-‐autoritær	  og	  rebelsk,	  lederskab	  og	  retningsvisende,	  samt	  

bramfri	  og	  ærlig,	  ækvivaleres	  ansat	  med	  tegn,	  som	  værende	  nødt	  til	  at	  løbe	  i	  den	  retning	  som	  

chefen	  bestemmer,	  selv	  om	  det	  ikke	  giver	  mening	  (Ulrik,	  l.	  639),	  og	  accept	  af	  dårlig	  ledelse	  

(Ulrik,	  l.	  150),	  og	  uden	  mulighed	  for	  at	  vælge	  sin	  egen	  vej	  (Ulrik,	  l.	  80).	  Betegneren	  ansat	  er	  

altså	  positioneret	  af	  diskurser	  som	  heteronomi,	  underdanighed	  og	  mangel	  på	  indflydelse.	  	  

	  

For	  Thomas	  er	  autonomi	  noget,	  der	  italesættes	  gennem	  retten	  til	  at	  styre	  sin	  egen	  

tidsplanlægning,	  herunder	  arbejdstidspunkt	  og	  afstemning	  af	  hvornår	  man	  er	  produktiv,	  samt	  
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at	  man	  er	  sin	  egen	  supervisor	  (Thomas,	  l.	  298),	  hvilket	  ækvivaleres	  med	  at	  være	  selvstændig.	  	  

Overfor	  denne	  italesættelse	  af	  selvstændig	  som	  positioneret	  af	  en	  autonom	  

planlægningsdiskurs	  som	  tidsstyring	  og	  opgavestyring,	  italesættes	  ansat,	  som	  ækvivaleres	  

med	  at	  skulle	  gøre	  hvad	  chefen	  siger,	  samt	  udføre	  tingene	  på	  en	  bestemt	  facon	  (Thomas,	  l.	  

314).	  Ansat	  bliver	  dermed	  positioneret	  af	  to	  af	  de	  samme	  diskurser	  som	  hos	  Ulrik,	  nemlig	  

heteronomi	  og	  mangel	  på	  indflydelse.	  	  

	  

6.4.2. Eventyrdiskursen	  
En	  anden	  diskurs	  som	  går	  igen	  i	  de	  tre	  interviews,	  er	  den	  selvstændige	  som	  eventyrer.	  Den	  

selvstændige	  ækvivaleres	  gennem	  denne	  diskurs	  med	  en	  higen	  efter	  at	  se	  og	  opleve	  nyt.	  	  

	  

Louisa	  positionerer	  betegneren	  selvstændig	  med	  en	  eventyrdiskurs	  ved	  at	  sammenkæde	  

denne	  med	  ønsket	  om	  at	  prøve	  noget	  nyt	  uden	  at	  have	  sikkerhed	  for	  at	  kende	  til	  

slutresultatet,	  men	  blot	  at	  have	  en	  tro	  på	  at	  tingene	  lykkes	  (Louisa,	  l.	  277)	  selvom	  de	  er	  

behæftet	  med	  et	  element	  af	  spænding	  i	  en	  sådan	  grad,	  at	  det	  kan	  være	  skræmmende	  (Louisa,	  

l.	  268,	  442).	  Altså	  ækvivaleres	  selvstændig	  med	  spænding,	  nysgerrighed,	  skræmmende,	  tro	  og	  

mod.	  Denne	  artikulation	  med	  selvstændig	  og	  ovenstående	  tegn	  medfører	  netop	  førnævnte	  	  

eventyrdiskurs,	  som	  er	  positioneret	  af	  diskurser	  der	  både	  rummer	  spændende	  og	  uhyggelige	  

elementer,	  men	  med	  en	  formodning	  om	  at	  alt	  ordner	  sig,	  inden	  the	  end	  skiltet	  vises.	  	  

Overfor	  dette	  positioneres	  betegneren	  ansat,	  som	  af	  Louisa	  er	  italesat	  gennem	  følelsen	  af	  

kedsomhed	  (Louisa,	  l.	  580)	  og	  at	  skulle	  gentage	  sig	  selv	  både	  i	  det	  hun	  siger	  og	  i	  hendes	  

gøremål	  (Louisa,	  l.	  736).	  Betegneren	  ansat	  positioneres	  altså	  af	  diskurser	  som	  kedsomhed,	  

monotoni	  og	  mangel	  på	  spænding,	  og	  kommer	  dermed	  til	  at	  fremstå	  som	  ekskluderet	  fra	  

eventyrdiskursen.	  	  

	  

Thomas	  positionerer	  betegneren	  selvstændig	  med	  en	  eventyrdiskurs	  ved	  at	  ækvivalere	  denne	  

med	  resultatorienterede	  personer,	  som	  gerne	  vil	  udfordre	  sig	  selv,	  og	  som	  tør	  løbe	  en	  risiko	  i	  

livet	  på	  bekostning	  af	  sig	  selv	  (Thomas,	  l.	  338).	  Til	  at	  positionere	  selvstændig	  trækker	  han	  

altså	  på	  en	  eventyrdiskurs,	  som	  er	  konstitueret	  af	  tegn	  som	  handlekraft,	  risikovillighed,	  lyst	  til	  

udfordringer.	  Overfor	  dette	  positioneres	  ansat,	  som	  han	  italesætter	  som	  det	  man	  altid	  kan	  

blive,	  altså	  den	  lette	  løsning,	  hvis	  man	  ikke	  lykkes	  som	  selvstændig	  (Thomas,	  l.	  42).	  Som	  det	  

ses	  heraf	  er	  Thomas	  ikke	  særlig	  uddybende	  og	  eksplicit	  omkring	  at	  italesætte	  forholdet	  
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mellem	  subjektspositionen	  ansat	  og	  eventyrdiskursen.	  Sammenkædningen	  af	  betegneren	  

ansat	  og	  eventyrdiskursen	  synes	  heller	  ikke	  at	  rumme	  noget	  antagonistisk	  forhold,	  men	  

alligevel	  trækkes	  der	  på	  en	  hegemonisk	  diskurs	  omkring	  ansatte	  og	  initiativ.	  Heraf	  

positioneres	  ansat	  med	  en	  diskurs	  udgjort	  af	  det	  lette	  og	  sikre,	  det	  passive,	  og	  det	  risikoløse.	  	  

	  

Ulrik	  positionerer	  også	  selvstændig	  ved	  at	  italesætte	  det	  som	  ækvivalent	  med	  handlekraftige	  

personer	  fulde	  af	  energi,	  hvor	  der	  skal	  ske	  noget,	  gerne	  af	  en	  lidt	  spontan	  og	  pludselig	  natur	  

(Ulrik,	  l.25,	  744),	  med	  mindre	  tanke	  på	  evt.	  efterfølger,	  farer	  og	  risici	  (Ulrik,	  l.109).	  

Selvstændig	  er	  altså	  for	  Ulrik	  positioneret	  af	  en	  eventyrdiskurs,	  der	  er	  sammenkædet	  med	  

tegnene	  handlekraft,	  aktion,	  spontanitet	  og	  at	  leve	  i	  nuet.	  Overfor	  dette	  positioneres	  ansat,	  

som	  Ulrik	  italesætter,	  som	  at	  være	  noget	  man	  kan	  falde	  tilbage	  på	  (Ulrik,	  l.	  561),	  og	  som	  ikke	  

har	  medindflydelse	  på	  at	  udforme	  deres	  hverdag	  (Ulrik,	  l.	  80).	  Ansat	  er	  altså	  positioneret	  af	  en	  

diskurs,	  der	  er	  udgjort	  af	  tegnene	  det	  lette	  og	  sikre,	  samt	  det	  indflydelsesløse.	  	  

	  

6.4.3. Passionsdiskursen	  
En	  diskurs	  som	  er	  gennemgående	  i	  særligt	  to	  af	  de	  tre	  interviews,	  er	  den	  selvstændige	  som	  

passioneret.	  Den	  selvstændige	  er	  positioneret	  ved	  sin	  passion	  og	  lyst	  til	  sit	  virke.	  	  

	  

Thomas	  italesætter	  selvstændig	  som	  værende	  positioneret	  af,	  at	  arbejde	  med	  noget	  som	  man	  

brænder	  for	  (Thomas,	  l.50),	  og	  som	  er	  givende	  og	  giver	  en	  lyst	  til	  at	  stå	  op	  til	  (Thomas,	  l.458).	  

Passionsdiskursen	  ækvivaleres	  af	  tegnene	  motivation,	  givende	  og	  lyst	  til	  at	  stå	  op,	  og	  

positionerer	  dermed	  det	  at	  være	  selvstændig	  som	  ækvivalent	  med	  denne	  diskurs.	  Thomas	  

italesætter	  ikke	  eksplicit,	  hvorvidt	  ansat	  er	  positioneret	  af	  passionsdiskursen.	  Det	  der	  

italesættes	  er,	  at	  de	  ting	  han	  laver	  (faget),	  er	  det	  hans	  egen	  passion	  primært	  er	  rettet	  mod,	  og	  

hvorvidt	  man	  indtager	  en	  subjektsposition	  som	  ansat	  eller	  selvstændig,	  synes	  irrelevant	  i	  den	  

forbindelse.	  Dermed	  kan	  passionsdiskursen	  både	  positionere	  betegneren	  ansat	  og	  

selvstændig.	  	  

	  
For	  Ulrik	  er	  selvstændige	  ækvivaleret	  med	  tegn	  som	  drevet	  mod	  at	  skabe	  og	  overvinde	  diverse	  

udfordringer,	  hvilket	  giver	  et	  kick	  (Ulrik,	  l.	  217).	  Ulrik	  har	  ligesom	  Thomas,	  heller	  ikke	  et	  

italesat	  ekspliciteret	  betydningsindhold	  af	  ansat,	  hvorfor	  de	  to	  betegnere	  ikke	  nødvendigvis	  

positioneres	  forskelligt	  af	  Ulrik.	  Han	  trækker	  dog	  på	  sin	  egen	  diskurs	  af	  erfaring,	  når	  han	  ytrer	  
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at	  han	  personligt	  kedede	  sig	  som	  ansat,	  var	  for	  ung,	  og	  havde	  for	  meget	  energi.	  Denne	  

ækvivalering	  af	  egne	  erfaringer	  og	  betegneren	  ansat	  skaber	  imidlertid	  en	  overdeterminering,	  

hvorfor	  positioneringen	  af	  ansat	  kommer	  til	  at	  stå	  i	  et	  antagonistisk	  forhold	  til	  

passionsdiskursen,	  altså	  at	  man	  kan	  drives	  mod	  noget.	  Betegneren	  selvstændig	  positioneres	  

altså	  af	  en	  passionsdiskurs,	  som	  ækvivaleres	  med	  tegn	  som	  skabelse	  og	  sejr,	  mens	  ansat	  i	  

stedet	  italesættes	  som	  afgrænset	  og	  defineret	  af	  diskurserne	  kedsomhed	  og	  energiløshed.	  	  

	  

For	  Louisa	  italesættes	  selvstændig	  som	  ækvivalent	  med	  en	  trang	  til	  at	  arbejde	  med	  noget	  man	  

synes	  er	  sjovt	  og	  at	  have	  en	  gnist	  og	  gejst	  (Louisa,	  l.719).	  Selvstændig	  er	  altså	  positioneret	  af	  

en	  passionsdiskurs,	  der	  til	  forveksling	  minder	  om	  Thomas’	  	  passionsdiskurs.	  Ansat	  bliver	  

afskåret	  fra	  denne	  ved	  at	  blive	  positioneret	  af	  en	  diskurs,	  som	  ækvivaleres	  med	  tegnene	  

kedsomhed	  og	  gentagelsens	  monotoni	  (Louisa,	  l.736).	  	  

	  

6.4.4. Frihedsdiskursen	  
En	  anden	  overordnet	  og	  gennemgående	  diskurs	  er	  frihedsdiskursen,	  som	  der	  trækkes	  på	  af	  

flere	  andre	  diskurser,	  og	  artikuleres	  med	  diverse	  tegn.	  	  

	  

For	  Louisa	  er	  frihedsdiskursen	  ækvivalent	  med	  følelsen	  af	  frihed,	  som	  hun	  ikke	  kan	  relatere	  til	  

noget	  konkret	  (Louisa,	  l.	  142,	  156).	  Paradoksalt	  nok	  italesættes	  denne	  frihedsfølelse,	  som	  

værende	  baseret	  på	  en	  illusion	  der	  ikke	  afspejles	  rent	  praktisk	  (Louisa,	  l.134).	  Alligevel	  

positioneres	  selvstændig	  som	  gennem	  denne	  diskurs	  af	  mental	  frihed	  for	  Louisa.	  Dette	  står	  

overfor	  ansat	  ,	  som	  omvendt	  er	  positioneret	  gennem	  en	  diskurs	  af	  bundethed	  (Louisa,	  l.	  117,	  

382),	  selv	  om	  hun	  også	  udtrykker	  en	  forståelse	  af,	  at	  dette	  ikke	  nødvendigvis	  er	  hele	  

sandheden,	  rent	  praktisk.	  Diskursen	  for	  ansat	  udgøres	  altså	  på	  den	  ene	  side	  af	  en	  

bundethedsdiskurs,	  om	  end	  ansat	  også	  synes	  at	  være	  positioneret	  af	  en	  endnu	  ikke	  

formuleret	  og	  sandsynligvis	  modstridende	  diskurs.	  	  

	  

For	  Thomas	  er	  frihedsdiskursen	  ækvivalent	  med	  chefdiskursen.	  Selvstændig	  er	  positioneret	  af	  

friheden	  til	  selv	  at	  bestemme,	  hvornår	  og	  hvordan	  han	  vil	  gøre	  ting	  (Thomas,	  l.50).	  Ansat	  er	  

positioneret,	  som	  nævnt	  under	  chefdiskursen,	  i	  kontrast	  til	  selvstændig	  af	  diskurserne	  

heteronomi	  og	  mangel	  på	  indflydelse.	  Betegneren	  ansat	  er	  dog	  også	  positioneret	  af	  

frihedsdiskursen,	  men	  dette	  er	  i	  relation	  til	  økonomiske	  aspekter,	  hvor	  frihedsdiskursen	  
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artikuleres	  med	  elementet	  økonomisk	  frihed,	  og	  ansat	  derfor	  positioneres	  som	  værende	  

omkranset	  af	  en	  økonomisk	  frihedsdiskurs	  (Thomas,	  l.	  332).	  	  

	  

For	  Ulrik	  er	  frihedsdiskursen	  ækvivalent	  med	  mange	  af	  de	  samme	  tegn	  som	  i	  

passionsdiskursen.	  Den	  artikuleres	  med	  det	  frie	  valg	  til	  at	  forsøge	  at	  føre	  ting	  ud	  i	  livet	  og	  

skabe	  noget	  (Ulrik,	  l.	  792),	  og	  trækker	  derved	  på	  en	  skabelsesdiskurs.	  Samtidig	  trækker	  

frihedsdiskursen	  også	  på	  en	  økonomisk	  diskurs	  ved	  hans	  italesættelse	  af	  ønskescenariet	  om	  

økonomisk	  frihed	  (Ulrik,	  l.	  486).	  Ansat	  er	  derimod	  ækvivalent	  med	  en	  relativ	  beskeden	  

arbejdsuge,	  som	  giver	  mere	  fritid	  og	  plads	  til	  diverse	  sociale	  relationer	  (Ulrik,	  l.	  453,	  506).	  

Omvendt	  italesættes	  ansat	  ligeledes	  som	  positioneret	  af	  manglen	  på	  det	  frie	  valg	  i	  forbindelse	  

med	  arbejde	  (Ulrik,	  l.	  637).	  Diskurserne	  der	  trækkes	  på	  for	  at	  positionere	  ansat,	  er	  altså	  

(fri)tid,	  sociale	  relationer	  og	  bundethed.	  	  	  

	  

6.4.5. Karrierediskursen	  
I	  de	  tre	  interviews	  er	  fokus	  på	  den	  selvstændiges	  muligheder,	  aspirationer	  og	  fremtid	  noget	  

der	  fylder	  meget,	  om	  end	  det	  italesættes	  på	  forskellig	  vis.	  Karrierediskursen	  er	  derfor	  

gennemgående	  i	  alle	  tre	  interviews.	  

	  

For	  Ulrik	  er	  selvstændig	  ækvivalent	  med	  at	  være	  arbejdsom	  og	  travl,	  at	  få	  ting	  til	  at	  ske,	  at	  

have	  lange	  arbejdsdage	  og	  –uger,	  at	  håndtere	  den	  ene	  problemstilling	  og	  udfordring	  efter	  

hinanden,	  samt	  at	  stå	  alene	  med	  sine	  beslutninger	  (Ulrik,	  l.	  34,	  161,	  320,	  533,	  701,	  416).	  Altså	  

er	  selvstændig	  positioneret	  gennem	  en	  karrierediskurs,	  der	  ækvivaleres	  med	  tegn	  som	  

arbejdsomhed,	  handling,	  arbejdspres,	  udfordringer	  og	  ansvarlighed.	  Omvendt	  er	  ansat	  

positioneret	  af	  en	  diskurs,	  der	  er	  ækvivalent	  med	  tegn	  som	  at	  have	  mangel	  på	  udfordringer,	  at	  

mangle	  indflydelse,	  men	  også	  at	  have	  tid	  til	  familie	  og	  venner,	  og	  at	  være	  mere	  løssluppen	  og	  

farverig	  (Ulrik,	  l.	  26,	  72,	  453,	  473).	  Altså	  en	  diskurs	  som	  både	  trækker	  på	  en	  familiediskurs,	  en	  

festdiskurs,	  og	  mangel	  på	  indflydelse.	  	  

	  

For	  Lousia	  ækvivaleres	  selvstændig	  med	  muligheden	  for	  at	  tage	  beslutninger,	  at	  være	  

initiativtager,	  at	  bruge	  sin	  ressourcer	  i	  form	  af	  selvstændighed,	  men	  også	  til	  tider	  at	  have	  

store	  arbejdsbyrder	  (Louisa,	  l.	  62,	  103,	  112,	  146,	  622).	  Selvstændige	  er	  altså	  positioneret	  af	  en	  

karrierediskurs,	  som	  består	  af	  tegn	  som	  initiativ,	  at	  bruge	  og	  udnytte	  sine	  ressourcer	  og	  
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arbejdspres	  og	  -‐byrder.	  Ansat	  italesættes	  af	  Louisa	  som	  positioneret	  i	  kontrast	  hertil,	  og	  

ækvivaleres	  med	  tegn	  som	  for	  nemt,	  mangel	  på	  udfordringer,	  men	  også	  som	  bekymringsløst	  

(Louisa,	  l.	  520,	  580,	  	  736).	  Diskursen	  der	  positionerer	  ansat,	  er	  altså	  en	  magelighedsdiskurs	  

udgjort	  af	  tegn	  som	  lethed,	  udfordringsløst	  og	  bekymringsløst.	  

	  

For	  Thomas	  ækvivaleres	  karrierediskursen	  med	  at	  være	  initiativtager,	  at	  have	  lyst	  til	  at	  bygge	  

og	  skabe,	  samt	  en	  ensomhed	  forbundet	  til	  at	  være	  bekymret	  og	  at	  have	  svært	  ved	  at	  dele	  sine	  

problemstillinger	  med	  sit	  netværk	  (Thomas,	  l.	  161,	  338,	  500)	  .	  Karrierediskursen	  der	  

positionerer	  selvstændig,	  består	  altså	  af	  tegn	  som	  initiativ,	  skabelse,	  ensomhed	  og	  bekymring.	  

For	  Thomas	  er	  ansat	  ækvivalent	  med	  en	  form	  for	  dovenhed	  og	  manglende	  risikovillighed	  i	  

kombination	  med	  at	  være	  bekymringsløs	  (Thomas,	  l.	  174,	  331,	  401).	  Altså	  er	  ansat	  for	  

Thomas	  i	  høj	  grad	  positioneret	  af	  en	  nogenlunde	  ens	  magelighedsdiskurs	  som	  hos	  Louisa,	  

nemlig	  en	  der	  udgøres	  af	  tegn	  som	  lethed,	  risikoløshed,	  bekymringsløst	  og	  magelighed.	  	  	  	  	  	  	  	  

6.4.6. Familiediskursen	  
Som	  kontrast	  til	  karrierediskursen	  eksisterer	  familiediskursen	  som	  modvægt	  i	  alle	  tre	  

interviews.	  Denne	  italesættes	  af	  alle	  tre	  case-‐personer,	  som	  værende	  noget	  der	  i	  

prioriteringen	  af	  at	  være	  selvstændig	  står	  som	  modvægt	  til	  karrieremennesket.	  

	  

For	  Louisa	  er	  selvstændige	  ækvivalent	  med	  at	  være	  udfordret	  i	  at	  have	  en	  familie	  ved	  siden	  af	  

at	  være	  selvstændig,	  hvilket	  hun	  italesætter	  at	  have	  oplevet	  som	  værende	  på	  bekostning	  af	  

familien	  (Louisa,	  l.	  134,	  747).	  Omvendt	  ækvivaleres	  ansat	  med	  at	  have	  tid	  til	  familien	  og	  have	  

overskud	  og	  rummelighed	  til	  sine	  børn	  (Louisa,	  l.	  230).	  Diskurserne	  der	  positionerer	  

selvstændige,	  er	  derfor	  udgjort	  af	  metaforerne	  labyrint	  og	  puslespil,	  og	  følelsen	  afkald.	  

Diskurserne	  der	  positionerer	  ansat,	  er	  omvendt	  udgjort	  af	  tegnene	  kvalitetstid	  med	  familien,	  

overskud,	  og	  rummelighed.	  

	  

Det	  nøjagtigt	  samme	  gør	  sig	  gældende	  for	  Ulrik.	  Både	  når	  det	  kommer	  til	  italesættelsen	  af	  

udfordringen	  med	  at	  balancere	  familien	  ved	  siden	  af	  at	  være	  selvstændig	  og	  afkaldet	  for	  

familien	  (Ulrik,	  l.	  473),	  samtidig	  med	  at	  ansat	  	  positioneres	  af	  en	  diskurs	  der	  udgøres	  af	  tegn	  

som	  tid	  til	  familien,	  overskud	  og	  rummelighed	  (Ulrik,	  l.	  449).	  
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For	  Thomas	  er	  familiediskursen	  i	  mindre	  grad	  italesat	  i	  hans	  interview.	  Han	  ækvivalerer	  dog	  

enkelte	  steder	  selvstændig	  med	  det	  svære	  i	  at	  finde	  en	  god	  balancegang	  mellem	  arbejdet	  og	  

familielivet,	  samt	  hvordan	  en	  dårlig	  dag	  for	  virksomheden	  påvirker	  hele	  familien,	  og	  at	  

familien	  bliver	  en	  forhindring	  ift.	  at	  kunne	  give	  den	  en	  ekstra	  skalle	  i	  virksomheden	  (Thomas,	  

l.	  179,	  286,	  486).	  Thomas	  positionerer	  ikke	  eksplicit	  ansat	  i	  forhold	  til	  familien.	  Dog	  trækker	  

den	  gennemgående	  diskurs,	  som	  der	  positionerer	  ansat,	  på	  en	  økonomisk	  frihedsdiskurs	  

udgjort	  af	  sikkerhed	  og	  økonomisk	  bekymringsløst	  (Thomas,	  l.	  44,	  106,	  171,	  321,	  403).	  

Diskurserne	  der	  positionerer	  selvstændig	  er	  udgjort	  af	  tegn	  som	  labyrinten,	  puslespillet,	  

påvirkningen	  af	  familien	  og	  kampen,	  hvor	  ansat	  i	  stedet	  er	  positioneret	  af	  en	  diskurs	  der	  

udgøres	  af	  tegn	  som	  bekymringsløst	  og	  sikkerhedsnettet.	  	  

	  

6.4.7. Konklusion	  på	  analyse	  3	  
I	  ovenstående	  analyse	  er	  der	  blevet	  svaret	  på	  analysespørgsmålet:	  Hvordan	  italesættes	  

forskellen	  mellem	  at	  være	  selvstændig	  og	  at	  være	  ansat?	  

	  

Som	  svar	  på	  dette	  analysespørgsmål	  er	  der	  fundet	  brug	  af	  seks	  overordnede	  diskurser,	  

gennem	  hvilken	  de	  flydende	  betegnere	  selvstændig	  og	  ansat	  positioneres.	  De	  seks	  førnævnte	  

diskurser	  er	  følgende:	  Chefdiskursen,	  Eventyrdiskursen,	  Passionsdiskursen,	  Frihedsdiskursen,	  

Karrierediskursen	  og	  Familiediskursen.	  	  

	  

I	  nedenstående	  tabel	  ses	  en	  opsummering	  af	  analysens	  resultater.	  Tabellen	  viser,	  hvilke	  

diskurser	  hver	  af	  de	  tre	  cases	  trækker	  på	  for	  at	  positionere	  henholdsvis	  selvstændig	  og	  ansat.	  	  

	  
Diskurser	  \	  Betegnere	   Selvstændig	   Ansat	  
Chefdiskursen	   -‐ Anti-‐autoritær	  

-‐ Rebelsk	  
-‐ Lederskab	  
-‐ Retningsvisende	  
-‐ Bramfri/Ærlig	  

-‐ Heteronomi	  
-‐ Underdanighed	  
-‐ Mangel	  på	  indflydelse	  

Eventyrdiskursen	   -‐ handlekraft	  
-‐ aktion	  
-‐ spontanitet	  
-‐ at	  leve	  i	  nuet	  

-‐ det	  lette	  og	  sikre	  
-‐ det	  indflydelsesløse	  

Passionsdiskursen	   -‐ skabelse	  
-‐ sejr	  
-‐ et	  kick	  

-‐ afgrænset	  
-‐ kedsomhed	  
-‐ energiløshed	  
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Frihedsdiskursen	   -‐ det	  frie	  valg	  
-‐ at	  føre	  ting	  ud	  i	  livet	  
-‐ at	  skabe	  noget	  

-‐ (fri)tid	  
-‐ sociale	  relationer	  
-‐ bundethed	  

Karrierediskursen	   -‐ arbejdsom	  
-‐ handling	  
-‐ arbejdspres	  
-‐ udfordringer	  
-‐ ansvarlighed	  

-‐ mangel	  på	  
udfordringer	  

-‐ mangel	  på	  indflydelse	  
-‐ tid	  til	  familie	  og	  

venner	  
-‐ farverig	  og	  løssluppen	  

Familiediskursen	   -‐ en	  labyrint	  
-‐ et	  puslespil	  
-‐ afkald	  

-‐ tid	  til	  familien	  
-‐ overskud	  
-‐ rummelighed	  

Analyseresultater	  –	  Ulrik	  
	  

	  
Diskurser	  \	  Betegnere	   Selvstændig	   Ansat	  
Chefdiskursen	   -‐ Autonomi	  ift.	  valg	  af	  

koncept,	  udformning	  
af	  politikker,	  
butiksindretning.	  	  

-‐ Underdanighed	  
-‐ Manglende	  

selvstændighed	  

Eventyrdiskursen	   -‐ spænding	  
-‐ nysgerrighed	  
-‐ skræmmende	  
-‐ tro	  
-‐ mod	  

-‐ kedsomhed	  
-‐ monotoni	  
-‐ mangel	  på	  spænding	  

Passionsdiskursen	   -‐ sjovt	  
-‐ gnist	  og	  gejst	  

-‐ kedsomhed	  
-‐ gentagelsens	  

monotoni	  
Frihedsdiskursen	   -‐ følelse	  af	  frihed	  

-‐ mental	  frihed	  
-‐ følelse	  af	  bundethed	  

	  
Karrierediskursen	   -‐ initiativ	  

-‐ at	  bruge	  og	  udnytte	  
sin	  ressourcer	  

-‐ arbejdspres/byrder	  

-‐ lethed	  
-‐ udfordrignsløst	  
-‐ bekymringsfrit	  

Familiediskursen	   -‐ en	  labyrint	  
-‐ et	  puslespil	  
-‐ afkald	  

-‐ kvalitetstid	  med	  
familien	  

-‐ overskud	  
-‐ rummelighed	  

Analyseresultater	  -‐	  Louisa	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  



- 70 -	  

Diskurser	  \	  Betegnere	   Selvstændig	   Ansat	  
Chefdiskursen	   -‐ Autonomi	  ift.	  

planlægning,	  og	  
udførelse	  

-‐ Egen	  supervisor	  
	  

-‐ Heteronomi	  
-‐ Mangel	  på	  indflydelse	  

Eventyrdiskursen	   -‐ handlekraft	  
-‐ risikovillighed	  
-‐ lyst	  til	  udfordringer	  

-‐ det	  lette	  og	  sikre	  
-‐ det	  passive	  
-‐ det	  risikoløse	  

Passionsdiskursen	   -‐ motivation	  
-‐ noget	  givende	  
-‐ lyst	  til	  at	  stå	  op	  

-‐ motivation	  
-‐ noget	  givende	  
-‐ lyst	  til	  at	  stå	  op	  

Frihedsdiskursen	   -‐ frihed	  til	  at	  bestemme	  
hvordan	  ting	  løses	  og	  
udføres	  

-‐ frihed	  ift	  .	  
tidsplanlægning	  

-‐ heteronomi	  
-‐ mangel	  på	  indflydelse	  
-‐ økonomisk	  frihed	  

Karrierediskursen	   -‐ initiativ	  
-‐ skabelse	  
-‐ ensomhed	  
-‐ bekymring	  

-‐ lethed	  
-‐ risikoløshed	  
-‐ bekymringsløst	  
-‐ magelighed	  

Familiediskursen	   -‐ en	  labyrint	  
-‐ et	  puslespil	  
-‐ pavirkning	  af	  familien	  
-‐ kampen	  

-‐ bekymringsløst	  
-‐ sikkerhedsnettet	  

	  

Analyseresultater	  -‐	  Thomas	  
	  

	  

6.5. Analyse	  4:	  Hvordan	  italesættes	  det	  at	  have	  været	  barn	  af	  selvstændige?	  

I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  præsenteret	  den	  analyse,	  som	  vil	  fungere	  som	  svar	  på	  

analysespørgsmålet	  Hvordan	  italesættes	  det	  at	  have	  været	  barn	  af	  selvstændige?	  

	  

Til	  at	  afdække	  dette	  spørgsmål	  vil	  der	  ligeledes	  blive	  gjort	  brug	  af	  Laclau	  og	  Mouffes	  

diskursanalyse,	  da	  man	  med	  denne	  kan	  analysere,	  hvilke	  forskellige	  diskurser	  der	  er	  

repræsenteret	  inden	  for	  en	  diskursorden.	  Med	  dette	  perspektiv	  kan	  der	  altså	  afdækkes,	  hvilke	  

diskurser,	  subjektspositioner,	  ækvivalenskæder,	  momenter,	  og	  antagonismer	  m.m.,	  der	  

knyttes	  til	  opvæksten	  som	  barn	  af	  selvstændig.	  Ved	  at	  lade	  nodalpunktet	  opvæksten	  som	  barn	  

af	  selvstændig	  optræde	  som	  flydende	  betegner,	  vil	  andre	  tegn	  nødvendigvis	  blive	  relateret	  til	  

dette	  nodalpunkt,	  og	  samtidig	  giver	  det	  de	  tre	  case-‐personer	  mulighed	  for,	  at	  konstruere	  de	  

betydninger	  som	  dominerer	  mindet	  om	  deres	  barndom	  og	  opvækst.	  Samtidig	  giver	  det,	  qua	  
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sammenfaldet	  mellem	  nodalpunkt	  og	  flydende	  betegner,	  en	  mulighed	  for	  at	  undersøge	  hvilke	  

diskurser	  der	  kæmper	  om	  retten	  til	  at	  definere.	  	  

	  

I	  denne	  analyse	  afviger	  strukturen	  fra	  de	  tre	  andre	  analyser,	  da	  de	  tre	  case-‐personers	  

interview	  analyseres	  særskilt.	  Hermed	  opnås	  en	  større	  illustrativ	  sammenhæng	  i	  analysen	  af,	  

hvordan	  ovenstående	  begreber	  manifesterer	  sig,	  og	  hvilken	  betydning	  disse	  har	  for	  den	  

enkelte	  iværksætter.	  Til	  sidst	  vil	  hver	  af	  de	  tre	  analyser	  blive	  opsummeret,	  og	  der	  vil	  følge	  en	  

konklusion,	  som	  relateres	  til	  analysespørgsmål	  4.	  

	  

6.5.1. Louisas	  italesættelse	  af	  sin	  opvækst	  som	  barn	  af	  selvstændige	  
I	  Louisas	  interview	  bliver	  det	  tydeligt,	  at	  når	  snakken	  drejer	  sig	  om	  betydningen	  af	  hendes	  

opvækst	  som	  barn	  af	  selvstændige,	  definerer	  hun	  betydningen	  ved	  at	  introducere	  fire	  

subjektspositioner,	  hvis	  identitet	  ikke	  er	  fastlagt	  på	  forhånd,	  og	  derfor	  optræder	  som	  flydende	  

betegnere.	  Ved	  at	  ækvivalere	  disse	  subjektspositioner	  med	  andre	  elementer	  får	  hun	  

positioneret	  sig	  selv	  og	  sin	  egen	  opvækst,	  hvilket	  samtidig	  giver	  udslag	  i	  nogle	  afgrænsninger	  

og	  muligheder	  for	  hendes	  nuværende	  liv.	  

	  

De	  fire	  subjektspositioner	  hun	  introducerer	  er:	  	  

• barnet	  af	  den	  selvstændig	  -‐	  dvs.	  sig	  selv	  

• barnet	  af	  den	  ansatte	  –	  dvs.	  veninderne	  

• selvstændige	  forældre	  -	  hendes	  egne	  forældre	  -‐	  virksomhedsejere	  og	  forældre	  	  

• ansatte	  forældre	  –	  venindernes	  forældre	  som	  arbejder	  og	  er	  forældre	  	  

	  

I	  Louisas	  udlægning	  af	  sin	  barndom	  forklarer	  Louisa,	  hvordan	  en	  løbende	  oplæring	  finder	  

sted	  i	  form	  af	  hendes	  eksponering	  og	  inddragelse	  i	  elementer	  som	  messebesøg,	  personalesnak,	  

åbning	  af	  butikker,	  stress	  (Louisa,	  l.	  100-‐103,	  192-‐194,	  233),	  og	  hvordan	  disse	  elementer	  er	  en	  

del	  af	  livet	  for	  barnet	  af	  selvstændige.	  Dermed	  bliver	  denne	  oplæringsdiskurs	  en	  

betydningsbærende	  diskurs.	  Samtidig	  konstruerer	  hun	  barnet	  af	  selvstændige	  som	  et	  passivt	  

subjekt,	  der	  står	  i	  kontrast	  til,	  og	  er	  underlagt	  af,	  subjektet	  de	  selvstændige	  forældres	  

målsætninger	  og	  prioriteringer,	  som	  omvendt	  er	  udgjort	  af	  elementer	  som	  aktiv,	  

handlingsorienteret,	  åbne	  butikker,	  købe	  ind	  til	  butikker	  og	  arbejde	  (Louisa,	  l.	  192,	  245-‐246).	  I	  

samme	  ombæring	  fortæller	  hun,	  hvordan	  hun	  uden	  at	  blinke	  ville	  kunne	  åbne	  en	  butik	  i	  
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morgen,	  mens	  tanken	  om	  at	  skulle	  ansættes	  og	  indordne	  sig	  under	  en	  chef	  ikke	  tiltaler	  hende	  

(Louisa,	  l.105-‐106).	  Hun	  er	  gennem	  sin	  opvækst	  blevet	  eksponeret	  for	  iværksætteren	  som	  

rollemodel,	  og	  har	  indsigt	  i	  de	  processer	  der	  knytter	  sig	  hertil.	  Hendes	  mulighedsrum	  som	  

voksen	  synes	  altså	  bl.a.	  at	  være	  defineret	  af	  en	  sammensmeltning	  af	  positioneringen	  af	  barnet	  

af	  selvstændige,	  som	  ækvivalerer	  med	  en	  oplæringsdiskurs	  udgjort	  af	  tegnene	  messebesøg,	  

personalesnak,	  og	  åbning	  af	  butikker,	  og	  positioneringen	  af	  selvstændige	  forældre	  som	  

ækvivalerer	  med	  en	  handlingsdiskurs	  der	  udgøres	  af	  tegnene	  aktiv,	  handlingsorienteret,	  åbne	  

butikker,	  købe	  ind	  til	  butikker	  og	  arbejde.	  	  

	  

Hun	  forklarer	  også,	  hvordan	  hun	  i	  kontrast	  til	  sine	  veninder	  ikke	  føler	  at	  hun	  har	  sine	  

forældres	  tid	  i	  det	  omfang	  hun	  gerne	  ville	  have,	  og	  at	  de	  tit	  og	  ofte	  er	  væk	  fra	  hjemmet.	  Hun	  

knytter	  ligeledes	  elementerne	  	  afsavn,	  ingen	  opmærksomhed,	  ensomhed,	  diskussioner	  over	  

aftensmaden	  til	  barnet	  af	  selvstændige	  (Louisa,	  l.	  233-‐239).	  Overfor	  dette	  står	  hendes	  

veninder,	  altså	  barnet	  af	  den	  ansatte.	  Denne	  optræder	  kun	  som	  negativ	  linse	  ift.	  barnet	  af	  

selvstændige,	  og	  Louisa	  knytter	  også	  kun	  elementet	  misundelsesværdige	  hertil,	  da	  hun	  gerne	  vil	  

have	  haft	  samme	  rammebetingelser	  som	  barnet	  af	  den	  ansatte.	  Afgrænsningen	  af	  barnet	  af	  

selvstændige	  tydeliggøres	  i	  hendes	  sammenligning	  af	  ansatte	  forældre	  sat	  overfor	  selvstændige	  

forældre.	  

	  

Hendes	  positionering	  af	  subjektet	  ansatte	  forældre	  knyttes	  sammen	  med	  elementerne	  fri,	  9-5,	  

nærvær,	  overskud	  og	  rummelighed	  (Louisa,	  l.	  230-‐239).	  	  I	  denne	  artikulation	  bliver	  9-5	  til	  en	  

indikator	  for	  noget	  positivt,	  hvilket	  ikke	  er	  den	  typiske	  konnotation	  det	  begreb	  har.	  Hele	  

denne	  diskurs	  af	  ansatte	  forældre	  står	  i	  opposition	  til	  hendes	  udlægning	  af	  selvstændige	  

forældre,	  som	  hun	  knytter	  til	  elementerne	  aldrig	  fri,	  travlhed,	  træthed,	  udkørthed,	  intet	  

overskud	  til	  børn,	  og	  presset	  (Louisa,	  l.	  230-‐239,	  504-‐510).	  Det	  interessante	  ved	  ovenstående	  

er,	  at	  når	  artikuleringen	  af	  selvstændige	  tilføjes	  elementet	  forælder	  medfører	  det	  altså	  en	  

væsentlig	  positioneringsændring,	  da	  der	  nu	  samtidig	  trækkes	  på	  en	  familiediskurs	  som	  

udgøres	  af	  momenter	  som	  omsorg,	  trygge	  rammer	  osv.,	  hvilket	  medfører,	  at	  det	  der	  før	  var	  

beundringsværdigt	  i	  arbejde	  og	  aktiv	  nu	  i	  stedet	  kommer	  til	  at	  omhandle	  en	  decideret	  dårlig	  

prioritering,	  som	  bliver	  på	  bekostning	  af	  familien	  og	  dennes	  afsavn	  som	  konsekvens	  heraf.	  

Der	  indføres	  altså	  en	  tydelig	  ændring	  i	  værdisættet	  som	  konsekvens	  af	  artikulationen	  af	  

diskursen.	  	  
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På	  trods	  af	  dette	  ændrede	  værdisæt	  formår	  Louisa	  trods	  alt	  at	  adoptere	  mange	  af	  forældrenes	  

idealer	  og	  prioriteter.	  Måden	  hvorpå	  hun	  gør	  dette,	  er	  ved	  at	  indføre	  en	  differens	  mellem	  at	  

være	  barnet	  af	  den	  selvstændige	  og	  være	  det	  voksne	  barn	  af	  den	  selvstændige	  og	  opdele	  

diskurserne	  mellem	  disse.	  Hvor	  barnet	  af	  den	  selvstændige	  knytter	  afsavn	  og	  ufrivillighed	  til	  at	  

være	  barn	  af	  selvstændige,	  knytter	  det	  voksne	  barn	  af	  selvstændige	  i	  stedet	  accept	  og	  

forståelse,	  samt	  en	  distancering	  af	  det	  personlige,	  til	  forældrenes	  prioritering	  af	  

virksomheden	  over	  børnenes	  behov	  (Louisa,	  l.	  503-‐505),	  hvorved	  en	  delvis	  adoptering	  og	  

positionering	  med	  forældrenes	  prioriteringsdiskurs	  muliggøres.	  Det	  ændrede	  værdisæt	  viser	  

dog	  sin	  magt,	  når	  Louisa	  sidst	  i	  interviewet	  stiller	  spørgsmålstegn	  ved,	  hvorvidt	  det	  kan	  lade	  

sig	  gøre	  at	  finde	  en	  balance	  mellem	  at	  være	  selvstændig	  og	  selv	  at	  stifte	  familie.	  Her	  viser	  det	  

ændrede	  værdisæt	  sig	  i	  form	  af	  en	  familiediskurs,	  hvor	  det	  ikke	  er	  acceptabelt	  at	  børnene	  

lider	  afsavn	  på	  baggrund	  af	  forældre	  som	  selvstændige,	  og	  dermed	  synes	  at	  indikere	  en	  

antagonisme	  mellem	  det	  at	  være	  selvstændig,	  samtidigt	  med	  at	  man	  er	  forælder.	  	  	  

	  

Ved	  imidlertid	  at	  positionere	  selvstændig	  forskelligt	  fra	  forælder	  med	  en	  tidsparameter	  som	  

værende	  den	  afgørende	  forskel,	  artikulerer	  Louisa	  en	  metaidentitet	  hvor	  begge	  førnævnte	  

identiter	  kan	  integreres.	  Herved	  opløses	  den	  antagonisme	  som	  synes	  at	  opstå	  mellem	  at	  være	  

selvstændig	  og	  være	  forælder.	  I	  stedet	  optræder	  det	  nu	  som	  en	  agonisme	  i	  den	  nye	  

metaidentitet,	  altså	  to	  positioner	  hvis	  modsatrettede	  natur	  er	  accepteret,	  og,	  qua	  den	  

tidsmæssige	  forskydning,	  kan	  tolereres	  af	  hendes	  nuværende	  subjekt.	  Konsekvensen	  heraf	  

bliver,	  at	  hun	  med	  sin	  nye	  (meta)identitet	  på	  skift	  må	  trække	  på	  diskurserne,	  der	  positionerer	  

henholdsvis	  selvstændig	  og	  forælder.	  	  

	  

6.5.2. Thomas	  italesættelse	  af	  sin	  opvækst	  som	  barn	  af	  selvstændige	  
For	  Thomas	  fylder	  opvæksten	  som	  barn	  af	  selvstændige	  mindre	  i	  hans	  interview.	  De	  få	  steder	  

hvor	  han	  taler	  om	  den,	  vedkender	  han,	  at	  den	  har	  haft	  en	  betydning	  for	  ham.	  Ligeledes	  

refererer	  han	  også	  til	  den	  enkelte	  andre	  steder	  som	  værende	  betydningsfuld	  i	  form	  af	  at	  have	  

set	  det	  –	  altså	  det	  at	  være	  selvstændig.	  	  

	  

Der	  er	  særligt	  en	  diskurs,	  der	  gør	  sig	  særligt	  gældende	  relateret	  til	  opvæksten	  som	  barn	  af	  

selvstændige	  i	  Thomas’	  interview.	  Dette	  kan	  man	  klassificere	  som	  en	  oplæringsdiskurs.	  Han	  

forklarer	  bl.a.	  dette	  ved	  at	  sammenholde	  det	  med,	  at	  hvor	  kammeraterne	  fik	  deres	  
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lommepenge	  uden	  at	  yde	  nogen	  indsats,	  måtte	  han	  hjælpe	  til	  et	  par	  timer	  på	  lageret	  eller	  i	  

butikken,	  hvis	  han	  havde	  brug	  for	  penge.	  Han	  ækvivalerer	  altså	  elementerne	  arbejde,	  bære	  

kasser,	  fylde	  hylder	  op	  med	  at	  være	  barn	  af	  selvstændige	  (Thomas,	  l.	  92-‐102),	  og	  at	  få	  

lommepenge	  ækvivaleres	  med	  at	  være	  børn	  af	  ansatte	  forældre.	  Samtidig	  forklarer	  han,	  at	  

dette	  skabte	  en	  bevidsthed	  omkring	  elementet	  penge,	  og	  at	  der	  skulle	  arbejdes	  for,	  at	  man	  

kunne	  få	  dem.	  

	  

Ligeledes	  forklarer	  han	  også,	  hvordan	  han	  var	  med	  til	  at	  købe	  ind	  på	  messer,	  som	  

sammenkædes	  med	  elementerne	  nyeste	  legetøj,	  kæmpe	  hal	  og	  prøve	  det	  hele,	  altså	  en	  

italesættelse	  af	  oplevelsen	  som	  en	  positiv	  og	  sjov	  inddragelse	  i	  forældrenes	  virke.	  	  

	  

Thomas	  refererer	  også	  til,	  at	  forældrenes	  virke	  fyldte	  meget	  i	  opvæksten,	  i	  den	  forstand	  at	  

dagen	  blev	  drøftet,	  og	  der	  blev	  snakket	  problemstillinger	  osv.	  over	  aftensmaden	  (Thomas,	  l.	  

286-‐292).	  Imidlertid	  sammenkædes	  det	  med	  elementerne	  sammenhold,	  familieforetagende,	  at	  

have	  lyst	  til	  at	  hjælpe	  og	  at	  tømre	  en	  sammen,	  hvorfor	  artikulationen	  medfører	  en	  form	  for	  

holdåndsdiskurs	  som	  man	  nærmest	  kender	  det	  fra	  sportens	  verden,	  hvilket	  underbygges	  af,	  at	  

han	  siger.	  ”…	  hvis	  det	  gik	  godt	  ja	  så	  var	  alle	  glade	  og	  hvis	  det	  gik	  skidt	  så	  var	  der	  lidt	  mere	  

muggen	  i	  hjørnerne…”	  (Thomas,	  l.288-‐289).	  Af	  ovenstående	  kan	  ses,	  at	  Thomas	  ikke	  oplever	  

det	  at	  være	  selvstændig	  og	  det	  at	  være	  forælder	  som	  modstridende	  diskurser.	  Disse	  to	  

diskurser	  er	  for	  ham	  integrerbare	  i	  en	  subjektposition.	  Denne	  artikulation	  beholder	  han	  i	  sit	  

voksenliv,	  hvor	  han	  heller	  ikke	  oplever	  nogen	  udpræget	  konflikt	  mellem	  at	  være	  selvstændig	  

og	  være	  forælder.	  	  

	  

Da	  Thomas	  imidlertid	  alligevel	  oplever	  en	  konflikt	  mellem	  at	  være	  selvstændig	  og	  være	  

forælder,	  skyldes	  det	  både	  at	  et	  økonomisk	  fundament	  er	  ved	  at	  blive	  fjernet,	  samtidig	  med	  at	  

han	  ikke	  har	  tid	  til	  familien	  (Thomas,	  l.	  487-‐489),	  som	  følge	  af	  at	  have	  fået	  en	  partner	  med	  

andre	  ambitioner	  og	  forpligtigelser.	  Her	  vælger	  Thomas	  at	  forlade	  den	  virksomhed,	  han	  har	  

bygget	  op.	  For	  ham	  opstår	  der	  en	  antagonisme	  mellem	  diskurserne	  selvstændig	  og	  forælder	  

relateret	  til	  den	  konkrete	  situation.	  Efterfølgende	  starter	  han	  igen	  op	  som	  selvstændig,	  hvilket	  

ikke	  nødvendigvis	  indikerer	  at	  han	  har	  lavet	  en	  re-‐artikulation	  af	  sammenkædningen	  mellem	  

at	  være	  selvstændig	  og	  være	  forælder,	  men	  at	  der	  optræder	  nogle	  socioøkonomiske	  

udfordringer	  som	  ikke	  var	  italesat	  som	  en	  del	  af	  diskursordenen	  til	  at	  starte	  med.	  	  
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6.5.3. Ulrik	  italesættelse	  af	  sin	  opvækst	  som	  barn	  af	  selvstændige	  
Ulrik	  italesætter	  rammen	  som	  barn	  af	  selvstændige	  som	  værende	  betydningsfuld	  ift.	  hans	  

oplevelse	  af	  sin	  barndom.	  Han	  gør	  brug	  af	  rollemønstre	  og	  knytter	  disse	  rollemønstre	  	  

til,	  hvordan	  man	  som	  subjekt	  optræder	  i	  sin	  omverden.	  Med	  baggrund	  i	  diskurser	  som	  

karrierediskursen,	  ekspansionsdiskursen,	  familiediskursen,	  hippiediskursen	  og	  festdiskursen,	  

positionerer	  han	  efterfølgende	  sin	  egen	  identitet.	  	  

	  

For	  Ulrik	  har	  det	  at	  have	  selvstændige	  forældre	  været	  rammen	  omkring	  hans	  barndom.	  Meget	  

lig	  Louisas	  udlægning	  af	  sin	  barndom	  forklarer	  Ulrik,	  hvordan	  han	  fra	  tidligt	  i	  sin	  barndom	  

har	  været	  eksponeret	  for	  virksomheden	  ved	  at	  deltage	  i	  denne	  flere	  gange	  ugentligt,	  i	  form	  af	  

arbejde	  (Ulrik,	  l.318-‐330).	  	  Ulrik	  knytter	  elementerne	  arbejde,	  tjene	  penge,	  	  arbejdsfamilie,	  

vores	  legeplads	  og	  super	  fed	  ramme	  til	  at	  være	  barn	  af	  selvstændige,	  og	  hele	  denne	  

delagtiggørelse	  beskrives	  meget	  positivt	  og	  trækker	  ligeledes	  på	  en	  oplæringsdiskurs.	  Han	  

beskriver,	  hvordan	  faderen	  qua	  sit	  arbejde	  er	  den	  sidste	  til	  at	  gå	  i	  seng	  og	  den	  første	  til	  at	  stå	  

op	  (Ulrik,	  l.	  392-‐293),	  og	  at	  han	  har	  adopteret	  denne	  benhårde	  arbejdsmoral	  (Ulrik,	  l.	  389-‐

390).	  Han	  artikulerer	  dermed	  elementet	  hård	  arbejdsmoral	  sammen	  med	  den	  gruppe,	  som	  

hans	  far	  og	  han	  selv	  er	  en	  del	  af,	  nemlig	  selvstændig,	  hvorved	  de	  ækvivaleres	  som	  subjekter.	  

Samtidig	  synes	  der	  at	  optræde	  både	  en	  ekspansionsdiskurs	  som	  et	  ideal,	  samtidig	  med	  en	  

anerkendelsesdiskurs	  som	  netop	  italesættes	  i	  relation	  til	  denne	  ekspansionsdiskurs,	  som	  

udgøres	  af	  hans	  stolte	  fortælling	  af	  sammenkædningen	  af	  hans	  fars	  firma	  i	  form	  af	  

elementerne	  ekspansion	  og	  udlandet,	  og	  hvordan	  hans	  eget	  firma	  ligeledes	  er	  succesfuldt	  i	  

form	  af	  avisforsider	  og	  kø,	  samt	  det	  faktum	  at	  faderen	  altid	  er	  den	  første,	  som	  Ulrik	  fortæller	  

sine	  succeshistorier	  til	  (Ulrik,	  l.	  310-‐313).	  Anerkendelsesdiskursen	  synes	  at	  udgøres	  af	  Ulriks	  

far	  som	  autoritet	  i	  hans	  barndom	  (Ulrik,	  l.	  319-‐320),	  som	  Ulrik	  også	  italesætter	  ved	  at	  

udtrykke	  sit	  behov	  for	  at	  please	  denne	  i	  sit	  voksenliv.	  	  

	  

Omvendt	  knyttes	  der	  en	  familiediskurs	  til	  det	  at	  være	  selvstændig,	  som	  er	  baseret	  på	  Ulriks	  

barndom,	  og	  som	  han	  ikke	  ønsker	  at	  adoptere.	  Ulrik	  forklarer	  hvordan	  det	  var	  meget	  bedre	  at	  

være	  på	  besøg	  hos	  sin	  bedste	  ven,	  da	  der	  her	  var	  mere	  farverigt	  og	  plads	  til	  at	  være	  barn	  

(Ulrik,	  l.	  449-‐469).	  Her	  dannes	  en	  artikulation	  ved	  sammenkædning	  af	  elementerne	  

almindelig	  stilling	  og	  37	  timer	  sammen	  med	  hygge,	  rummelighed,	  fri	  jargon,	  havefest,	  

halvberusede	  og	  højtråbende,	  højt	  til	  loftet	  og	  omfavnende,	  hvorved	  identiteten	  som	  ansat	  i	  
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kombination	  med	  forælder	  sættes	  	  i	  en	  mere	  positiv	  og	  eftertragtet	  position.	  Overfor	  denne	  

forældrerolle	  sættes	  identiteten	  selvstændig	  i	  kombination	  med	  forælder,	  og	  danner	  en	  

artikulation	  ved	  sammenkædning	  af	  elementerne	  firkantet	  af	  natur,	  aldrig	  feste,	  

arbejdsnarkomani,	  arbejde	  til	  sent	  om	  aftenen,	  den	  gamle	  skole,	  tv-avis,	  at	  være	  stille	  (Ulrik,	  l.	  

388-‐397,	  456-‐460).	  Med	  udgangspunkt	  i	  at	  Ulrik	  selv	  ønsker	  at	  skabe	  førstnævnte	  rammer	  for	  

sin	  familie,	  positionerer	  han	  sig	  selv	  forskelligt	  fra	  den	  artikulation	  af	  selvstændige	  forældre	  

som	  beskrevet	  ovenfor.	  Han	  positionerer	  sig	  i	  stedet	  ved	  at	  referere	  til	  den	  moderne	  mand	  

(Ulrik,	  l.	  420)	  som	  et	  ideal,	  og	  stiller	  dette	  overfor	  forældrenes	  (særligt	  faderens)	  

rollemønster	  som	  værende	  af	  den	  gamle	  skole	  og	  dermed	  forældet	  og	  utidssvarende.	  	  

	  

På	  samme	  måde	  som	  Louisa	  løser	  Ulrik	  den	  potentielle	  antagonisme	  mellem	  selvstændig	  og	  

forælder	  ved	  at	  positionere	  dem	  som	  adskilte	  i	  form	  af	  tid,	  hvorved	  det	  er	  muligt	  for	  Ulrik	  at	  

gøre	  sig	  håb	  om	  at	  kunne	  integrere	  begge	  diskurser	  i	  en	  ny	  identitet,	  hvorved	  det	  i	  stedet	  

optræder	  som	  en	  agonisme.	  	  Imidlertid	  er	  Ulrik	  tidspresset	  i	  den	  forstand,	  at	  hans	  sociale	  

omstændigheder	  er	  forskellige	  fra	  Louisas	  omstændigheder.	  Til	  forskel	  fra	  Louisa,	  har	  Ulrik	  

en	  søn	  og	  en	  kone,	  og	  hans	  nutidige	  identitet	  er	  altså	  positioneret	  af	  begge	  diskurser,	  hvorfor	  

hans	  identitet	  tydeligvis	  er	  overdetermineret,	  hvilket	  kan	  føre	  til	  nødvendigheden	  af	  en	  re-‐

artikulation	  for	  at	  finde	  en	  løsning.	  	  

	  

6.5.4. Sammenligning	  af	  resultaterne	  fra	  de	  tre	  cases	  
I	  det	  ovenstående	  er	  de	  tre	  cases	  blevet	  analyseret	  særskilt.	  I	  dette	  afsnit	  vil	  resultaterne	  af	  de	  

tre	  analyser	  blive	  holdt	  op	  mod	  hinanden,	  for	  at	  se	  om	  der	  kan	  udledes	  nogle	  gennemgående	  

tendenser.	  

	  

For	  alle	  tre	  cases	  gør	  en	  oplæringsdiskurs	  sig	  gældende.	  Denne	  italesættes	  ikke	  helt	  ens,	  i	  og	  

med	  den	  ækvivalerer	  nogle	  forskellige	  tegn,	  men	  i	  store	  træk	  må	  den	  siges	  at	  tjene	  samme	  

formål,	  nemlig	  en	  italesættelse	  af	  barndommen	  som	  en	  forberedelses-‐	  og	  læringsplatform	  for	  

livet	  som	  selvstændig.	  

	  

Ligeledes	  italesætter	  alle	  tre	  cases	  det	  at	  være	  barn	  af	  ansatte	  som	  noget	  bekymringsløst	  og	  

let,	  men	  det	  uddybes	  heller	  ikke	  mere	  end	  dette.	  
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Louisa	  positionerer	  selvstændige	  forældre	  som	  værende	  overdetermineret,	  på	  den	  ene	  side	  af	  

en	  diskurs	  som	  trækker	  på	  karrierediskurs,	  og	  på	  den	  anden	  side	  af	  en	  diskurs	  som	  trækker	  

på	  familiediskursen,	  som	  lider	  under	  karrierediskursen,	  da	  denne	  fylder	  mest.	  	  

	  

Thomas	  positionerer	  i	  stedet	  selvstændige	  forældre	  på	  baggrund	  af	  en	  holdåndsdiskurs,	  og	  

integrerer	  dermed	  både	  selvstændig	  og	  forælder	  i	  en	  identitet,	  uden	  at	  dette	  opleves	  som	  

overdetermineret	  af	  denne	  grund.	  

	  

Ulrik	  positionerer	  selvstændige	  forældre	  på	  nogenlunde	  samme	  måde	  som	  Louisa	  gør,	  som	  

overdeterminerede	  individer,	  der	  på	  den	  ene	  side	  positioneres	  af	  familiediskursen,	  men	  som	  

er	  underlagt	  karrierediskursen	  fra	  forældrene.	  	  

	  

Ansatte	  forældre	  positioneres	  af	  både	  Louisa	  og	  Ulrik	  af	  diskurser,	  der	  trækker	  på	  diverse	  

positive	  tegn.	  Af	  disse	  kan	  bl.a.	  nævnes	  rummelighed,	  nærvær,	  overskud,	  fri,	  fri	  jargon,	  havefest,	  

hygge,	  højt	  til	  loftet	  og	  omfavnende.	  

	  

Ansatte	  forældre	  italesættes	  slet	  ikke	  af	  Thomas.	  	  

	  

Thomas	  positionerer	  sin	  egen	  identitet	  i	  forlængelse	  af	  holdåndsdiskursen,	  som	  han	  kan	  

trække	  på	  fra	  sin	  opvækst	  med	  selvstændige	  forældre,	  og	  kun	  i	  et	  konkret	  tilfælde	  synes	  

denne	  diskurs	  ikke	  at	  være	  stabil.	  Imidlertid	  genoprettes	  den	  umiddelbare	  stabilitet	  ved	  at	  

ændre	  på	  forhold	  i	  den	  fysiske	  verden.	  

	  

Louisa	  positionerer	  sin	  egen	  identitet	  som	  trækkende	  på	  diskurser	  fra	  to	  andre	  identiter.	  På	  

den	  ene	  side	  af	  de	  diskurser	  der	  knytter	  sig	  til	  karrierediskursen	  som	  oplevet	  i	  sin	  barndom	  

gennem	  forældrenes	  virke,	  og	  på	  den	  anden	  side	  af	  familiediskursen	  som	  Louisa	  ser	  som	  

uforenelig	  med	  samtidig	  at	  være	  selvstændig.	  For	  Louisa	  italesættes	  en	  mulig	  løsning	  på	  

denne	  antagonisme	  som,	  at	  man	  ikke	  kan	  integrere	  begge	  ækvivalenskæder	  i	  sin	  identitet	  på	  

samme	  tid,	  men	  at	  man	  må	  forskyde	  dem	  i	  tid,	  og	  derfor	  vælge	  mellem	  dem.	  

	  

Ulrik	  positioner	  sin	  egen	  identitet	  meget	  lig	  Louisa.	  Han	  trækker	  på	  mange	  af	  de	  samme	  

diskurser	  i	  sin	  egen	  identitet,	  som	  han	  brugte	  til	  at	  positionere	  sine	  forældres	  identiteter	  med.	  	  
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Han	  formår	  imidlertid	  at	  positionere	  sig	  selv	  med	  både	  karrierediskursen	  og	  familiediskursen,	  

ved	  at	  trække	  dem	  ind	  under	  en	  tredje	  diskurs,	  nemlig	  den	  moderne	  mand.	  som	  dermed	  bliver	  

et	  ideal.	  

	  

Desuden	  er	  Ulrik	  den	  eneste,	  der	  trækker	  på	  en	  ekspansionsdiskurs,	  som	  synes	  at	  hænge	  

sammen	  med	  en	  anerkendelsesdiskurs.	  Begge	  synes	  at	  være	  direkte	  relateret	  til	  faderen	  som	  

autoritet.	  

	  

6.5.5. Konklusion	  på	  analyse	  4	  
I	  ovenstående	  afsnit	  er	  de	  tre	  cases	  blevet	  analyseret	  for	  dermed	  at	  kunne	  svare	  på	  

analysespørgsmål	  4:	  Hvordan	  italesættes	  det	  at	  have	  været	  barn	  af	  selvstændige?	  Som	  det	  

fremgår	  af	  sammenligningen	  af	  resultaterne,	  er	  der	  bemærkelsesværdigt	  mange	  

lighedspunkter	  mellem	  de	  tre	  cases,	  i	  form	  af	  	  det,	  der	  må	  karakteriseres	  som	  værende	  

identiske	  diskurser.	  	  

	  

Der	  er	  dog	  også	  fremkommet	  variationer	  og	  divergerende	  diskurser,	  hvoraf	  de	  to	  mest	  

bemærkelsesværdige	  tilfælde	  må	  tilskrives	  Thomas’	  holdåndsdiskurs	  i	  relation	  til	  en	  opvækst	  

med	  selvstændige	  forældre,	  og	  hvordan	  denne	  ligeledes	  positionerer	  Thomas’	  egen	  tilværelse	  

som	  selvstændig,	  samt	  Ulriks	  ekspansionsdiskurs	  som	  synes	  ledsaget	  af	  en	  

anerkendelsesdiskurs.	  
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7. Diskussion	  

Dette	  kapitel	  vil	  fungere	  som	  afslutning	  på	  specialet,	  og	  består	  af	  tre	  dele:	  	  

• et	  resumé	  af	  analyseafsnittet	  og	  analyseresultaterne	  

• en	  diskussion	  af	  resultaterne	  	  

• en	  samling	  af	  de	  fire	  analyser	  belyst	  med	  meningsskabelse.	  	  

	  

Sidstnævnte	  vil	  lede	  op	  til	  konklusion	  på	  specialet,	  jf.	  afsnit	  8.	  	  

	  	  

7.1. Resumé	  	  

Dette	  speciales	  omdrejningspunkt	  er	  anden	  generations	  selvstændiges	  meningsskabelse	  	  

om	  årsagen	  bag	  at	  blive	  og	  være	  selvstændig.	  Specialet	  består	  af	  fire	  selvstændige	  analyser,	  

som	  hver	  især	  belyser	  perspektiver	  relateret	  til	  den	  anden	  generations	  selvstændige	  

meningsskabelse	  gennem	  hver	  deres	  analysespørgsmål.	  For	  at	  kunne	  facilitere	  dette	  var	  det	  

nødvendigt	  at	  give	  en	  diskussion	  af	  meningsskabelsesteorien,	  for	  at	  vise	  hvordan	  dette	  

speciale	  forstår	  denne	  teori.	  	  

	  
Den	  første	  af	  de	  fire	  dele	  var	  en	  analyse,	  der	  udførtes	  med	  den	  narrative	  teoris	  

analyseredskab	  aktantmodellen.	  Denne	  analyses	  formål	  var	  at	  svare	  på	  spørgsmålet:	  Hvilke	  

motivationsfaktorer	  ligger	  bag	  at	  blive	  selvstændig?	  Her	  var	  det	  ligeledes	  nødvendigt	  at	  give	  en	  

diskussion	  af	  henholdsvis	  narrativitetsteori	  og	  aktantmodellen,	  med	  fokus	  på	  sidstnævnte.	  

Dette	  havde	  som	  konsekvens	  at	  de	  tre	  cases	  måtte	  læses	  som	  fortællinger,	  da	  dette	  er	  

aktantmodellens	  epistemologiske	  præmis,	  som	  analytisk	  redskab.	  Desuden	  består	  resultatet	  

af	  aktantmodellen	  af	  seks	  aktanter,	  i	  hvilke	  svaret	  på	  analysespørgsmål	  1	  skulle	  findes.	  	  Dette	  

blev	  fundet	  ved	  at	  udlede	  svaret	  på	  analysespørgsmål	  1	  fra	  aktanten	  objekt.	  Denne	  aktant	  

indeholdt	  nemlig	  gaven	  som	  opnås	  ved	  at	  være	  selvstændig.	  Resultatet	  af	  analyse	  1	  blev,	  at	  

der	  er	  mange	  forskellige	  motivationsparametre	  forbundet	  til	  at	  være	  selvstændig.	  Mange	  af	  

disse	  parametre	  var	  relateret	  til	  følelser,	  enten	  abstrakte	  eller	  i	  relation	  til	  virket,	  og	  var	  

typisk	  repræsenteret	  på	  tværs	  af	  flere	  cases.	  	  Kun	  et	  sted	  var	  motivationen	  af	  materiel	  

karakter,	  nemlig	  hos	  den	  af	  de	  tre	  cases	  som	  bedst	  kan	  anses	  for	  at	  være	  en	  virksomhed	  i	  

hurtig	  vækst.	  Kun	  en	  af	  motivationsparametrene	  gik	  imidlertid	  igen	  i	  alle	  cases	  –	  det	  var	  

autonomi.	  	  



- 80 -	  

Den	  anden	  af	  de	  fire	  dele	  var	  en	  analyse,	  der	  ligesom	  analyse	  1	  udførtes	  med	  aktantmodellen.	  

Denne	  analyses	  formål	  var	  at	  svare	  på	  spørgsmålet:	  Hvor	  henter	  iværksætteren	  støtte	  og	  hjælp	  

fra?	  Svaret	  til	  spørgsmålet	  blev	  fundet	  ved	  at	  udlede	  svaret	  på	  analysespørgsmål	  2	  fra	  

aktanten	  hjælper.	  Denne	  aktant	  indeholdt	  nemlig	  hjælpere	  for	  de	  tre	  cases.	  Analyseresultatet	  

af	  denne	  blev,	  at	  alle	  cases	  havde	  en	  person	  som	  havde	  fungeret	  som	  deres	  mentor	  og	  

inspirator.	  Derudover	  fik	  Thomas	  i	  særdeleshed	  praktisk	  hjælp	  og	  støtte	  gennem	  sit	  sociale	  

netværk.	  Louisa	  fik	  hjælp	  og	  støtte	  gennem	  sparring	  og	  dialog	  med	  sine	  venner,	  og	  Ulrik	  

brugte	  et	  eksternt	  konsulentbureau	  til	  sparring.	  Desuden	  udpegede	  Ulrik	  som	  den	  eneste	  sin	  

uddannelse	  som	  værende	  en	  hjælp	  og	  støtte.	  	  

	  
Den	  tredje	  af	  de	  fire	  dele	  var	  en	  analyse	  der	  udførtes	  med	  diskursanalyse	  baseret	  på	  Laclau	  og	  

Mouffes	  begrebsapparat.	  Denne	  analyses	  formål	  var	  at	  svare	  på	  spørgsmålet:	  Hvordan	  

italesættes	  forskellen	  mellem	  at	  være	  selvstændig	  og	  at	  være	  ansat?	  	  For	  at	  facilitere	  dette	  blev	  

der	  i	  afsnit	  5.3	  diskuteret	  Laclau	  og	  Mouffes	  diskursteori,	  samt	  hvordan	  denne	  kunne	  

operationaliseres.	  Konsekvensen	  ved	  at	  benytte	  denne	  teoretiske	  retning,	  var	  at	  de	  tre	  cases	  

måtte	  undersøges	  for	  diskurser	  og	  italesættelse	  af	  virkeligheden,	  da	  det	  er	  gennem	  sproget	  vi	  

ser	  og	  skaber	  virkeligheden,	  da	  dette	  er	  konstituerende.	  I	  analyseresultatet	  blev	  der	  fundet	  

seks	  overordnede	  diskurser,	  som	  der	  blev	  trukket	  på	  ved	  italesættelsen	  af	  henholdsvis	  de	  to	  

subjektspositioner	  selvstændig	  	  og	  ansat.	  Disse	  diskurser	  var	  Chefdiskursen,	  Eventyrdiskursen,	  

Passionsdiskursen,	  Frihedsdiskursen,	  Karrierediskursen	  og	  Familiediskursen.	  De	  to	  

subjektspositioner	  blev	  typisk	  italesat	  som	  værende	  antagonismer,	  altså	  uforenelige	  

positioner.	  Ansat	  blev	  næsten	  konsekvent	  italesat	  negativt,	  og	  selvstændig	  italesat	  positivt.	  

Undtagelsen	  fra	  dette	  var	  dog	  i	  relation	  til	  familiediskursen	  hvor	  det	  omvendte	  var	  tilfældet	  i	  

to	  af	  de	  tre	  cases.	  	  

	  
Den	  fjerde	  og	  sidste	  analyse	  udførtes	  ligeledes	  med	  diskursanalyse	  baseret	  på	  Laclau	  og	  

Mouffes	  begrebsapparat.	  Denne	  analyses	  formål	  var	  at	  svare	  på	  spørgsmålet:	  Hvordan	  

italesættes	  det	  at	  have	  været	  barn	  af	  selvstændige?	  I	  analyseresultatet	  fremkommer	  de	  

forskellige	  diskurser,	  som	  de	  tre	  cases	  hver	  især	  trækker	  på	  for	  at	  italesætte	  betydningen	  af	  at	  

have	  været	  barn	  af	  selvstændige,	  samt	  den	  opvækst	  der	  relateres	  hertil.	  	  I	  alle	  tre	  cases	  

trækkes	  på	  en	  oplæringsdiskurs,	  hvilket	  tjener	  til	  at	  italesætte	  barndommen	  som	  

læringsplatform	  for	  livet	  som	  selvstændig.	  Desuden	  positioneres	  selvstændige	  forældre	  som	  
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overdeterminerede	  identiteter	  på	  baggrund	  af	  en	  karrieremenneskediskurs	  og	  en	  

familiediskurs.	  Dog	  positioneres	  de	  i	  en	  af	  de	  tre	  cases	  i	  stedet	  af	  en	  holdåndsdiskurs,	  hvorved	  

både	  forældre	  og	  barn	  positioneres	  ens.	  Derimod	  positioneres	  ansatte	  forældre	  kun	  af	  

familiediskursen,	  hvorved	  deres	  identitet	  ikke	  italesættes	  som	  overdetermineret.	  Identiteten	  

for	  barnet	  af	  de	  selvstændige	  forældres	  synes	  også	  overdetermineret.	  Denne	  er	  positioneret	  

af	  henholdsvis	  den	  karrierediskurs	  som	  der	  trækkes	  på	  fra	  forældrene,	  og	  på	  familiediskursen	  

som	  der	  trækkes	  på	  fra	  de	  ansatte	  forældre.	  	  Disse	  synes	  umiddelbare	  uforenelige	  og	  kun	  ved	  

at	  holde	  dem	  adskilt	  af	  tid,	  kan	  begge	  roller	  påtages.	  Der	  trækkes	  blandt	  andet	  på	  den	  moderne	  

mand	  diskursen.	  For	  den	  ene	  af	  de	  tre	  cases	  blev	  det	  fundet,	  at	  der	  ikke	  synes	  at	  være	  nogle	  

modsætningsforhold	  ved	  både	  at	  være	  positioneret	  af	  karrierediskursen	  og	  familiediskursen.	  

Desuden	  italesættes	  der	  en	  ekspansionsdiskurs	  og	  anerkendelsesdiskurs	  i	  en	  af	  de	  tre	  cases	  –	  

den	  som	  er	  orienteret	  mod	  vækst.	  

	  	  

I	  det	  følgende	  afsnit	  vil	  resultaterne	  af	  ovenstående	  fire	  analyser	  samles	  i	  en	  diskussion	  for	  

derved	  at	  svare	  på	  undersøgelsens	  hovedspørgsmål.	  

	  

7.2. Diskussion	  	  

I	  dette	  afsnit	  vil	  der	  blive	  svaret	  på	  undersøgelsens	  hovedspørgsmål:	  Hvorfor	  vælger	  børn	  af	  

selvstændige	  selv	  at	  blive	  selvstændige?	  Dette	  vil	  blive	  besvaret	  ved	  at	  sætte	  specialets	  fire	  

analyser	  sammen	  i	  en	  samlet	  diskussion	  af,	  hvilken	  betydning	  og	  konsekvenser	  de	  anden	  

generations	  selvstændiges	  italesættelse	  og	  meningsskabelse	  har	  i	  relation	  til	  hinanden.	  	  

7.2.1. Relationen	  af	  de	  fire	  analyser	  og	  litteraturgennemgangen	  
I	  det	  følgende	  præsenteres	  udvalgte	  dele	  af	  analyseresultaterne,	  som	  er	  fundet	  interessante	  at	  

sammenholde	  med	  litteraturgennemgangen,	  da	  der	  i	  dette	  forhold	  enten	  dukker	  ny	  viden	  op,	  

eller	  fordi	  at	  litteraturen	  ikke	  entydigt	  forholder	  sig	  til	  problemfeltet.	  	  

7.2.1.1. Autonomi	  som	  primær	  motivation	  for	  selvstændige	  

I	  flere	  studier	  af	  selvstændige	  har	  værdien	  autonomi	  vist	  sig	  at	  være	  betydningsfuld,	  og	  

tilskrives	  faktisk	  som	  værende	  en	  af	  de	  bærende	  grunde	  til	  at	  vælge	  et	  liv	  som	  selvstændig	  

(Kohn	  et	  al,	  1986;	  Sørensen,	  2007,	  Benz	  and	  Frey,	  2003).	  Resultaterne	  i	  dette	  speciale	  støtter	  

til	  fulde	  førnævnte	  studier.	  Som	  det	  viste	  sig	  i	  analyse	  1	  var	  autonomi	  en	  gennemgående	  

motivationsfaktor	  i	  alle	  tre	  cases,	  og	  netop	  at	  være	  autonom	  og	  fri	  var	  positivt,	  sat	  overfor	  
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afhængig	  og	  underlagt,	  som	  var	  negativt.	  Denne	  værdi	  synes	  også	  at	  trække	  mange	  tråde	  ned	  i	  

de	  diskurser,	  som	  blev	  fundet	  i	  analyse	  3.	  Nærmere	  bestemt	  kan	  autonomi	  relateres	  til	  flere	  

tegn	  i	  chefdiskursen,	  frihedsdiskursen	  og	  i	  et	  afgrænset	  omfang	  også	  i	  karrierediskursen,	  og	  

dermed	  til	  italesættelsen	  af	  at	  være	  selvstændig.	  Autonomi	  synes	  altså	  både	  at	  have	  stor	  

betydning	  for	  italesættelse	  af	  at	  være	  selvstændig,	  og	  samtidig	  at	  skabe	  mening	  omkring	  

motivation	  for	  være	  selvstændig.	  	  

	  

Imidlertid	  synes	  der	  at	  være	  et	  aspekt,	  som	  der	  ikke	  diskuteres	  i	  litteraturen.	  Den	  positive	  

ladning	  af	  autonomi	  relateret	  til	  at	  være	  selvstændig	  bliver	  udfordret	  af	  resultaterne	  i	  analyse	  

4,	  som	  er	  italesættelsen	  af	  selvstændige	  forældre	  sat	  overfor	  ansatte	  forældre.	  I	  to	  af	  de	  tre	  

cases	  gør	  det	  sig	  nemlig	  gældende,	  at	  det	  er	  de	  ansatte	  forældre	  og	  deres	  børn,	  som	  har	  

autonomi,	  og	  deres	  samliv	  italesættes	  som	  positivt,	  overfor	  de	  selvstændiges	  familieliv	  som	  

noget	  negativt.	  Dette	  ses	  også	  tydeligt	  af	  de	  tegn	  der	  knyttes	  til	  henholdsvis	  selvstændig	  og	  

ansat	  	  under	  familiediskursen	  i	  analyse	  3.	  Værdien	  autonomi	  synes	  pludselig	  ikke	  at	  være	  så	  

værdifuld,	  eller	  positiv,	  når	  der	  trækkes	  en	  familiediskurs	  ind	  til	  at	  positionere	  den	  

selvstændige.	  Der	  synes	  altså	  at	  ske	  en	  ny	  meningsskabelse	  omkring	  værdier	  i	  mødet	  mellem	  

autonomi	  og	  familiediskursen,	  eller	  det	  man	  fra	  et	  diskursteoretisk	  perspektiv	  kunne	  kalde	  en	  

hegemonisk	  intervention.	  Iværksætterlitteraturen	  belyser	  ikke	  denne	  begrænsning	  af	  værdien	  

autonomi.	  	  

	  

7.2.1.2. Den	  selvstændiges	  netværk	  

I	  litteraturen	  tilskrives	  den	  sociale	  kapital,	  herunder	  netværket,	  en	  stor	  vigtighed	  for	  den	  

selvstændige,	  særligt	  i	  relation	  til	  opstartsfasen	  (Aldrich,	  Reese	  og	  Dubini,	  1991;	  Greve,	  1995;	  

Klyver,	  2004).	  Kun	  en	  af	  de	  tre	  cases	  synes	  at	  kunne	  bekræfte	  dette	  i	  relation	  til	  opstartsfasen,	  

nemlig	  Louisa	  som	  får	  økonomisk	  støtte	  i	  form	  af	  et	  depositum.	  Ligeledes	  tilskrives	  det	  sociale	  

netværk	  at	  udvikle	  sig	  fra	  at	  være	  socialt	  og	  konvergerende	  med	  kendskab	  til	  direkte	  led	  til	  at	  

blive	  professionelt	  og	  divergerende	  og	  med	  kendskab	  til	  indirekte	  led.	  Imidlertid	  synes	  dette	  

mønster	  ikke	  helt	  at	  være	  tilfældet	  i	  to	  af	  de	  tre	  cases.	  Louisa	  bruger	  efter	  12	  år	  som	  

selvstændig	  hovedsageligt	  sit	  sociale	  netværk,	  dvs.	  det	  direkte	  led,	  til	  støtte	  og	  hjælp.	  Ulrik	  har	  

fra	  starten	  af	  hovedsageligt	  gjort	  brug	  af	  et	  professionelt	  netværk.	  Det	  er	  plausibelt	  hvorvidt	  

denne	  afvigelse	  er	  relateret	  til	  de	  pågældende	  ejere	  og	  pågældende	  virksomhedstyper	  
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(faguddannet	  enkeltmandsvirksomhed,	  og	  virksomhed	  med	  to	  ejere	  med	  videregående	  

uddannelser	  fra	  CBS),	  men	  iværksætterlitteraturen	  synes	  ikke	  at	  dække	  førnævnte	  

undtagelser.	  Noget	  som	  undersøgelsen	  viser,	  men	  som	  der	  i	  litteraturen	  ikke	  er	  konsensus	  

omkring,	  er	  betydningen	  af	  en	  inspirator	  eller	  mentor	  for	  at	  blive	  selvstændig.	  En	  sådan	  

person	  omtales	  i	  alle	  tre	  cases,	  men	  litteraturen	  er	  altså	  tvetydig	  omkring	  betydningen	  af	  en	  

sådan.	  	  

	  

7.2.1.3. Opvæksten	  som	  barn	  af	  selvstændig	  vs.	  familiediskursen	  

Familiediskursen	  bliver	  i	  analyse	  3	  relateret	  til	  selvstændig	  bl.a.	  som	  hovedsageligt	  værende	  

et	  puslespil	  og	  præget	  af	  afkald,	  hvilket	  understøttes	  af	  uvalgte	  dele	  af	  resultaterne	  i	  analyse	  4.	  

Omvendt	  bliver	  familienetværket	  i	  litteraturen	  udnævnt	  til	  at	  have	  betydning	  for,	  hvorvidt	  

man	  selv	  bliver	  selvstændig	  (Aldrich	  og	  Kim,	  2007;	  Sørensen,	  2007).	  Denne	  indirekte	  kontrast	  

kommer	  også	  til	  syne	  i	  analyse	  4,	  hvor	  to	  af	  tre	  cases	  på	  den	  ene	  side	  italesætter	  deres	  

opvækst	  som	  en	  delvis	  underlagt	  rolle	  med	  masser	  af	  afsavn	  (det	  selvstændige	  barns	  rolle),	  og	  

på	  den	  anden	  side	  adopterer	  forældrenes	  værdier,	  hvor	  karrieremennesket	  prioriteres	  over	  

familiemennesket,	  hvilket	  synes	  at	  være	  medvirkende	  til	  italesættelsen	  af	  henholdsvis	  

selvstændig	  og	  ansat	  i	  familiediskursen	  i	  analyse	  3.	  Litteraturgennemgangen	  illustrerer	  

hovedsageligt,	  hvad	  der	  skaber	  selvstændige,	  men	  inkluderer	  ikke	  de	  omkostninger,	  som	  der	  

også	  fremgår	  af	  analyseresultaterne	  og	  i	  forlængelse	  heraf	  de	  ambivalente	  værdisæt,	  som	  der	  

træder	  frem	  i	  analysen	  i	  to	  af	  de	  tre	  cases.	  Desuden	  illustreres	  der	  i	  analysen,	  hvordan	  dette	  

paradoks	  søges	  håndteret.	  	  

	  

7.3. Samling	  af	  analyseresultaterne	  med	  Weicks	  meningsskabelse	  

I	  det	  følgende	  vil	  analyseresultaterne	  blive	  sat	  ind	  i	  meningsskabelse	  som	  forståelsesramme.	  

Herved	  relateres	  de	  fire	  analyseresultater	  i	  en	  forklaringsopbyggende	  ramme,	  hvorved	  

problemformuleringen	  kan	  besvares.	  

7.3.1. Italesættelser	  og	  fortællinger	  
Hvor	  henholdsvis	  analyse	  1	  og	  2	  er	  foretaget	  med	  en	  narrativ	  teori,	  og	  dermed	  en	  optik	  der	  

betragter	  genstandsfeltet	  som	  fortællinger,	  er	  henholdsvis	  analyse	  3	  og	  4	  foretaget	  med	  

diskursanalyse,	  hvorved	  genstandsfeltet	  er	  betragtet	  som	  bestående	  af	  diskurser.	  	  
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Dette	  giver	  nogle	  udfordringer	  ift.	  at	  sammenstille	  resultaterne,	  da	  deres	  respektive	  optik	  ikke	  

registrerer	  det	  samme,	  selv	  om	  de	  betragter	  samme	  i	  genstandsfelt.	  Omvendt	  er	  dette	  også	  

hovedformålet	  bag	  at	  inddrage	  flere	  teorier,	  da	  de	  supplerer	  hinandens	  optikker.	  

	  
I	  dette	  speciale	  er	  dette	  blevet	  praktiseret	  ved	  en	  analysestrategi,	  som	  medførte	  

analyseresultater	  i	  form	  af	  resultater	  baseret	  på	  henholdsvis	  aktanter	  og	  diskurser.	  

Diskursresultaterne	  viser	  sig	  i	  form	  af	  dominerende	  diskurser	  omgivet	  af	  en	  masse	  tegn	  

knyttet	  sammen	  gennem	  ækvivalenskæder	  og	  identiteter	  positioneret	  af	  disse,	  men	  er	  tydeligt	  

ustabile	  i	  deres	  natur	  og	  konstitueret	  gennem	  deres	  positionering.	  Aktanter	  er	  derimod	  

konstruerede	  gennem	  fortællinger	  og	  i	  ligeså	  høj	  grad	  affødt	  af	  fortællingsstruktur,	  som	  af	  

fortællingsindholdet.	  Disse	  kan	  bruges	  til	  at	  knytte	  nogle	  roller	  til	  aktanterne,	  men	  ikke	  

forklare	  hvad	  der	  ligger	  uden	  for	  rollerne,	  eller	  hvorfor	  de	  er	  tildelt	  de	  roller,	  som	  de	  er.	  Det	  er	  

i	  koblingen	  mellem	  diskurser	  og	  aktanter,	  at	  meningsskabelse	  viser	  sin	  styrke.	  

	  

7.3.2. Koblingen	  af	  meningsskabelse	  til	  diskurser	  og	  aktanter	  
Koblingen	  af	  aktanter	  i	  meningsskabelsesteorien	  kommer	  til	  udtryk	  gennem	  flere	  af	  de	  syv	  

karakteristikker,	  som	  Weick	  (1995)	  foreskriver.	  Resultaterne	  af	  analyse	  1,	  som	  var	  

motivationsparametrene	  udledt	  af	  aktanten	  objekt,	  knytter	  sig	  i	  særdeleshed	  til	  

karakteristikken	  identitet,	  som	  netop	  er	  kendetegnet	  ved,	  at	  man	  i	  en	  meningsskabelsesproces	  

fortolker	  fænomener	  med	  den	  mening,	  som	  man	  ønsker	  skal	  træde	  frem.	  Desuden	  knytter	  

motivationsparameteren	  sig	  i	  flere	  tilfælde	  til	  den	  autoritative	  karakteristik	  skabende,	  

eksempelvis	  da	  Louisa	  hævder,	  at	  noget	  er	  den	  rigtige	  følelse,	  og	  dermed	  ekskluderer	  

modstående	  argumenter	  på	  baggrund	  af	  denne	  følelse.	  Imidlertid	  synes	  aktanten	  objekt	  ikke	  

velegnet	  til	  at	  demonstrere	  karakteristikken	  plausibilitet,	  som	  er	  præget	  af	  unøjagtighed	  og	  

flertydighed,	  tværtimod.	  Heller	  ikke	  den	  konstante	  proces,	  altså	  den	  gentagne	  

meningskonstruktion,	  synes	  at	  komme	  særligt	  til	  udtryk	  gennem	  aktantmodellen.	  

	  	  

Koblingen	  til	  meningsskabelse	  af	  resultaterne	  i	  analyse	  2	  udtrykkes	  især	  gennem	  

retrospektion,	  hvor	  personer	  og	  fænomener	  tillægges	  værdi	  som	  værende	  støtte	  og	  hjælp	  fra	  

et	  punkt	  i	  nutiden.	  Eksempelvis	  tilskrives	  en	  tidligere	  chef	  værdi	  af	  Ulrik	  som	  inspirator	  og	  

mentor,	  men	  dette	  gøres	  med	  udgangspunkt	  i	  den	  nuværende	  kontekst.	  Denne	  proces	  

udtrykker	  ligeledes	  aktiveringen	  af	  stikord	  (hvem	  og	  hvad	  er	  en	  støtte	  og	  hjælp),	  og	  
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meningsskabelse	  som	  et	  socialt	  fænomen,	  eksempelvis	  hvordan	  Thomas	  har	  mødt	  Tony	  

Frandsen	  fra	  eventyrernes	  klub,	  og	  tillægger	  denne	  hændelse	  betydning	  for,	  at	  han	  bliver	  

inspireret	  til	  at	  tage	  springet	  til	  at	  blive	  selvstændig.	  Her	  kan	  aktantmodellen	  heller	  ikke	  i	  

særlig	  overbevisende	  grad	  bruges	  til	  at	  forklare	  eller	  illustrere	  hverken	  plausibilitet	  eller	  den	  

konstante	  proces.	  

	  

Resultaterne	  fra	  analyse	  3	  som	  er	  udtrykt	  ved	  seks	  diskurser,	  der	  positionerer	  to	  identiteter,	  

kan	  sættes	  ind	  i	  en	  forståelsesramme	  i	  meningsskabelse	  anderledes	  fra	  aktanterne.	  

Diskurserne	  er	  udtrykt	  gennem	  en	  illusion	  af	  fasthed,	  velvidende	  at	  deres	  grundlag	  er	  

kontingent.	  Dette	  udtrykkes	  i	  meningsskabelse	  gennem	  karakteristikken	  den	  konstante	  

proces,	  som	  netop	  udtrykker	  nødvendigheden	  af	  en	  kontinuerlig	  proces	  for	  at	  navigere	  

gennem	  kompleksitet,	  samt	  plausibilitet	  som	  illustrerer	  den	  flertydighed	  og	  unøjagtighed,	  som	  

kontingensbegrebet	  og	  de	  diskursive	  kampe	  rummer.	  I	  en	  diskursoptik	  handler	  det	  om	  at	  

fastlåse	  betydning	  gennem	  diskursive	  kampe,	  men	  netop	  diskursteoriens	  artikuleringsproces	  	  

går	  hånd	  i	  hånd	  med	  meningsskabelse.	  Ligeledes	  kommer	  karakteristikken	  retrospektion	  til	  

udtryk.	  Denne	  udtrykkes	  bl.a.	  gennem	  de	  selvstændiges	  trækken	  på	  diskurser	  til	  brug	  af	  

subjektspositioneringerne	  af	  identiteterne	  i	  deres	  opvækst,	  samt	  gennem	  deres	  italesættelse	  

af	  erfaringer	  som	  henholdsvis	  selvstændig	  og	  ansat.	  I	  denne	  proces	  gør	  stikord	  sig	  også	  synlig.	  

Disse	  synes	  at	  kunne	  relateres	  til	  de	  ækvivalenskæder,	  og	  derunder	  tegn,	  der	  bruges	  til	  at	  

udfylde	  betegnerne	  selvstændig	  og	  ansat.	  Ligeledes	  synes	  den	  autorative	  karakter	  og	  handling	  

skabelse	  udtrykt	  gennem	  hegemoni	  og	  positionering	  af	  identiteterne.	  

	  

Koblingen	  til	  meningsskabelse	  af	  resultaterne	  af	  analyse	  4,	  som	  er	  en	  diskursanalyse	  af	  

italesættelse	  af	  opvæksten,	  kan	  i	  høj	  grad	  relateres	  til	  et	  socialt	  fænomen,	  eksempelvis	  

hvordan	  italesættelsen	  af	  selvstændig	  som	  positioneret	  af	  familiediskursen	  ændrer	  

mulighedsrummet	  og	  dermed	  påvirker,	  hvordan	  den	  selvstændige	  agerer,	  f.eks.	  når	  Ulrik	  

trækker	  på	  diskursen	  den	  moderne	  mand	  for	  at	  tilkendegive	  hans	  mulighedsrum	  som	  

positioneret	  af	  ønsket	  om	  både	  at	  være	  familiefar	  og	  have	  en	  karriere	  på	  samme	  tid.	  	  

Ligeledes	  er	  retrospektion	  og	  identitet	  i	  spil,	  f.eks.	  i	  koblingen	  til	  oplæringsdiskursen	  hvor	  

italesættelsen	  af	  meddeltagelse	  i	  forældrenes	  virksomhed,	  kan	  kobles	  til	  meningsskabelse	  

omkring	  en	  forståelse	  af,	  hvem	  den	  selvstændige	  er,	  nemlig	  barn	  af	  selvstændig.	  Ligeledes	  kan	  
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Thomas’	  holdåndsdiskurs	  kobles	  til	  stikord,	  som	  synes	  at	  give	  mening	  til,	  hvordan	  man	  

integrerer	  at	  være	  selvstændig	  og	  have	  karriere	  -‐	  alle	  i	  familien	  bliver	  spillere	  i	  kampen.	  

	  

7.3.3. Koblingen	  af	  de	  fire	  analyser	  med	  meningsskabelse	  
I	  ovenstående	  kommer	  diskursanalyserne	  i	  stor	  grad	  til	  at	  udtrykke	  den	  sekventielle	  proces	  

og	  den	  plausibilitet,	  som	  er	  forbundet	  med	  meningsskabelse,	  altså	  en	  høj	  grad	  af	  processen	  i	  

meningsskabelse	  og	  det	  der	  ligger	  til	  grund	  for	  den	  senere	  organisering	  af	  mening.	  Der	  er	  et	  

meget	  stort	  sammenfald	  mellem	  meningsskabelse	  og	  den	  diskursive	  kamp,	  om	  end	  man	  kan	  

diskutere	  hvorvidt	  disse	  styrer	  mod	  det	  samme	  mål.	  Analyserne	  med	  aktantmodellen	  leverer	  i	  

stedet	  en	  strukturering	  af	  virkeligheden,	  som	  selvfølgelig	  er	  stærkt	  funderet	  i	  

analysespørgsmålene.	  Disse	  leverer	  i	  høj	  grad	  et	  nutidssyn,	  altså	  en	  organisering	  af	  mening	  

(virkelighedens	  status	  quo),	  som	  dog	  i	  mindre	  grad	  afslører,	  hvordan	  organisering	  af	  mening	  

er	  fremkommet.	  	  

	  
Hvorvidt	  der	  er	  en	  perfekt	  sammenhæng	  mellem	  diskursteoriens	  bidrag	  og	  aktantmodellens	  

bidrag,	  sat	  i	  en	  forståelsesramme	  af	  meningsskabelse,	  er	  tvivlsomt.	  Der	  synes	  dog	  at	  være	  en	  

kronologisk	  rækkefølge	  ift.	  brugen	  af	  teorien,	  som	  gør	  sig	  gældende.	  Først	  identificerer	  man	  

nogle	  udtrykte	  virkeligheder	  (nogle	  nuværende	  meninger),	  derefter	  undersøges,	  hvordan	  og	  

hvad	  disse	  er	  opstået	  af.	  I	  dette	  lys	  supplerer	  inddragelsen	  af	  diskursteori	  og	  det	  narrative	  

værktøj	  hinanden,	  og	  resultaterne	  afspejler	  dette	  i	  form	  af	  en	  (midlertidig)	  virkelighedens	  

status	  quo,	  i	  form	  af	  aktanter,	  	  som	  kan	  forstås	  fremkommet	  gennem	  

meningsskabelsesprocesser,	  udtrykt	  gennem	  diskurser.	  	  

	  

7.3.4. Hvad	  bringer	  de	  fire	  analyser	  samlet	  set?	  	  
De	  fire	  analyser	  er	  udført	  med	  det	  overordnede	  formål	  at	  bibringe	  hver	  deres	  viden	  til	  

problemformuleringen:	  Hvorfor	  bliver	  børn	  af	  selvstændige	  selv	  selvstændige?	  De	  har	  hver	  især	  

belyst	  nogle	  aspekter,	  som	  har	  stor	  indflydelse	  for	  belysningen	  af	  problemformuleringen.	  	  

Denne	  undersøgelse	  har	  altså	  formået	  at	  afdække	  de	  områder,	  som	  der	  på	  baggrund	  af	  

litteraturen	  skønnes	  at	  have	  betydning	  for	  at	  blive	  en	  anden	  generations	  selvstændig.	  	  

	  
Undersøgelsen	  har	  kunnet	  bekræfte	  dele	  af	  de	  konklusioner,	  der	  kan	  findes	  i	  litteraturen,	  men	  

omvendt	  har	  den	  også	  belyst	  tilfælde,	  som	  der	  ikke	  synes	  behandlede	  eller	  understøttede	  i	  

litteraturen.	  Ligeledes	  er	  der	  givet	  et	  forslag	  til,	  hvordan	  analyserne	  kan	  forstås	  i	  et	  
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sammenhængende	  hele,	  hvilket	  kan	  tilvejebringes	  ved	  at	  indsætte	  disse	  i	  en	  

forståelsesramme	  udgjort	  af	  meningsskabelse.	  Herved	  fremtræder	  analyserne	  som	  

forklaringsopbyggende	  grundsten	  til	  meningsskabelsen	  og	  til	  resultaterne	  af	  

meningsskabelse.	  	  
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8. Konklusion	  

Dette	  speciale	  har	  handlet	  om	  forekomsten	  af	  anden	  generations	  selvstændige.	  På	  baggrund	  

af	  undersøgelser	  der	  kunne	  vise	  en	  sammenhæng	  mellem	  at	  have	  selvstændige	  forældre	  og	  

sandsynligheden	  for	  selv	  at	  blive	  selvstændig,	  og	  på	  den	  anden	  side	  en	  manglende	  

årsagsforklaring	  til	  førnævnte	  undersøgelser,	  har	  dette	  speciale	  undersøgt,	  hvad	  der	  udløste	  

denne	  adoption	  af	  karrierevalg	  som	  selvstændig.	  For	  at	  muliggøre	  dette	  er	  det	  blevet	  

undersøgt,	  hvad	  der	  motiverer	  til	  at	  blive	  selvstændig,	  hvem	  der	  støtter	  og	  hjælper	  den	  

selvstændige,	  hvilke	  værdier	  der	  tillægges	  at	  være	  selvstændig,	  samt	  hvordan	  den	  

selvstændige	  italesætter	  sin	  opvækst	  som	  barn	  af	  selvstændige	  forældre.	  For	  at	  støtte	  

analysen	  er	  der	  givet	  en	  gennemgang	  af	  iværksætterlitteratur	  relateret	  til	  ovenstående	  

områder,	  samt	  udarbejdet	  en	  analysestrategi	  der	  kunne	  hjælpe	  til	  at	  belyse	  ovenstående	  

områder	  bedst	  muligt.	  

	  
Der	  blev	  udført	  et	  kvalitativt	  studie	  baseret	  på	  analysespørgsmålene,	  som	  blev	  udformet	  i	  

konsolidering	  med	  litteraturgennemgangen	  og	  derefter	  krydsanalyseret	  gennem	  henholdsvis	  

narrativ	  strukturering	  og	  meningsfortolkning.	  De	  tre	  cases	  blev	  tilgået	  med	  semi-‐

strukturerede	  interviews.	  I	  diskussionen	  af	  specialet	  er	  der	  ligeledes	  givet	  et	  forslag	  til,	  

hvordan	  de	  fire	  analyser	  kan	  fungere	  som	  forklaringsopbyggende	  for	  de	  anden	  generations	  

selvstændiges	  meningsskabelsesproces.	  	  

8.1. Hvorfor	  vælger	  børn	  af	  selvstændige	  selv	  at	  blive	  selvstændige?	  

Som	  svar	  på	  problemformuleringen	  afledes	  konklusionen	  af	  analyseresultaterne	  og	  den	  

efterfølgende	  diskussion.	  Med	  baggrund	  i	  dette	  er	  det	  fundet,	  at	  børn	  af	  selvstændige	  bliver	  

selvstændige	  fordi	  de,	  via	  deres	  forældre,	  har	  været	  eksponeret	  for	  den	  selvstændige	  gennem	  

deres	  opvækst,	  og	  i	  høj	  grad	  har	  adopteret	  store	  dele	  af	  forældrenes	  værdisæt	  og	  

rollemønstre	  (analyse	  4).	  Ligeledes	  trækker	  de	  i	  deres	  nuværende	  liv	  i	  stor	  grad	  på	  diskurser,	  

som	  positionerer	  den	  selvstændige	  som	  en	  attraktiv	  identitet,	  mens	  det	  at	  være	  ansat	  

hovedsageligt	  italesættes	  som	  en	  negativ	  identitet	  (analyse	  3),	  hvilket	  begrænser	  deres	  

mulighedsrum	  ift.	  at	  positionere	  sig	  selv	  som	  ansat.	  Mange	  af	  de	  tegn	  som	  italesættes	  som	  

attraktive,	  enten	  overlapper	  eller	  går	  igen	  med	  flere	  af	  de	  objekter,	  som	  fungerer	  som	  

motivationsparametre	  for	  at	  blive	  og	  være	  selvstændig,	  af	  hvilke	  disse	  hovedsageligt	  er	  

betinget	  af	  følelser	  (analyse	  1).	  Ligeledes	  er	  der	  en	  figur,	  i	  form	  af	  en	  inspirator	  eller	  mentor,	  
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der	  har	  stor	  betydning	  enten	  for	  deres	  overgang	  til	  at	  blive	  selvstændige,	  eller	  måden	  hvorpå	  

de	  agerer	  som	  selvstændige	  (analyse	  2).	  I	  diskussionen	  er	  der	  ligeledes	  givet	  et	  

forklaringsopbyggende	  ræsonnement	  til,	  hvordan	  de	  fire	  analyser	  kan	  forstås	  som	  et	  svar	  på	  

problemformuleringen,	  belyst	  gennem	  meningsskabelsesteorien	  som	  en	  integreret	  helhed.	  	  	  

	  

I	  lyset	  af	  denne	  konklusion,	  anses	  dette	  speciales	  problemformulering	  som	  værende	  besvaret.	  	  
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Bilag	  1.	  Aktantmodel	  
	  
Louisas	  aktantmodel

	  
Ulriks	  aktantmodel	  
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Thomas	  aktantmodel	  
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Bilag	  2.	  Interview	  Design	  

	  
Analysespørgsmål	   Område	  til	  afdækning	  

	  
A1:	  HVILKE	  MOTIVATIONSFAKTORER	  LIGGER	  BAG	  AT	  
BLIVE	  SELVSTÆNDIG?	  
	  

• Hvordan	  forstår	  iværksætteren	  udspringet	  
af	  sin	  bedrift	  (vækst	  vs	  uafhængighed,	  
håndværk	  vs.	  mulighed)?	  

• Hvad	  motiverer	  iværksætteren?	  
• Hvordan	  kommer	  iværksætterens	  
præferencer	  til	  udtryk	  gennem	  politikker	  
og	  standarder?	  

• Hvilken	  betydning	  har	  det	  at	  kunne	  
bestemme	  selv?	  

• Udtrykker	  iværksætteren	  syn	  på	  sit	  virke	  
henholdsvis	  internal	  locus	  of	  control	  eller	  
external	  locus	  of	  control?	  

• Hvad	  motiverer	  iværksætteren	  til	  at	  
fortsætte	  mod	  sine	  mål	  når	  der	  opleves	  
modstand?	  

• Hvilken	  følelse	  giver	  det	  at	  nå	  sit	  mål?	  
• Er	  der	  en	  følelse	  tilstede	  hos	  iværksætteren	  
der	  kan	  betegnes	  som	  passion?	  

	  
	  
A2:	  HVOR	  HENTER	  IVÆRKSÆTTEREN	  STØTTE	  OG	  
HJÆLP	  FRA?	  

• Hvilke	  netværk	  tillægger	  iværksætteren	  
betydning	  i	  relation	  til	  opstart	  af	  
virksomhed?	  

• Hvordan	  opleves	  den	  økonomiske	  risiko?	  
• Hvordan	  er	  virksomheden	  finansieret?	  
• Bruger	  (og	  hvordan	  bruger)	  iværksætteren	  
sit	  sociale	  netværk?	  Og	  hvad	  kendetegner	  
dette	  netværk?	  

• Har	  det	  sociale	  netværk	  haft	  betydning	  for	  
valg	  af	  virke?	  

• Gør	  iværksætteren	  brug	  af	  det	  sociale	  
netværk	  ifb.	  diverse	  former	  for	  emotionel	  
støtte?	  

	  
	  

A3:	  HVORDAN	  ITALESÆTTES	  FORSKELLEN	  MELLEM	  AT	  

VÆRE	  SELVSTÆNDIG	  OG	  AT	  VÆRE	  ANSAT?	  

• Hvad	  er	  grunden	  til	  at	  være	  selvstændig	  
frem	  for	  at	  være	  ansat?	  

• Hvad	  ville	  være	  den	  største	  årsag	  til	  at	  
vælge	  et	  liv	  som	  ansat	  frem	  for	  
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(	  FORTSAT	  A3:	  HVORDAN	  ITALESÆTTES	  FORSKELLEN	  

MELLEM	  AT	  VÆRE	  SELVSTÆNDIG	  OG	  AT	  VÆRE	  ANSAT?)	  

	  

selvstændig?	  
• Hvad	  skulle	  være	  den	  største	  årsag	  til	  at	  

blive	  selvstændig?	  
• Hvorfor	  blev	  du	  selvstændig?	  
• Hvilke	  typer	  mennesker	  bliver	  

selvstændige?	  Og	  hvilke	  typer	  bliver	  
ansatte?	  

• Hvad	  skal	  der	  til	  for	  at	  blive	  en	  succesfuld	  
selvstændig?	  

• Hvor	  mange	  timer	  ligger	  en	  gennemsnitlig	  
arbejdsuge	  på	  for	  dig?	  

• Hvilke	  omkostninger	  har	  det?	  
• Hvordan	  håndterer	  venner	  og	  dit	  netværk	  

at	  du	  er	  selvstændig?	  Forstår	  de	  forskellen	  
mellem	  at	  være	  selvstændig	  og	  ansat?	  

	  
	  
A4:	  	  HVORDAN	  ITALESÆTTES	  DET	  AT	  HAVE	  VÆRET	  
BARN	  AF	  SELVSTÆNDIGE?	  

• Har	  iværksætteren	  altid	  set	  en	  levevej	  som	  
selvstændig	  som	  en	  mulig	  karrierevej?	  

• Havde	  iværksætteren	  selvstændige	  
forældre	  i	  sin	  barndom,	  og	  hvilken	  
betydning	  tillægges	  dette?	  

• Hvad	  er	  henholdsvis	  forældrenes	  virke	  og	  
iværksætterens	  virke?	  

• Har	  forældrene	  ydet	  assistance,	  særligt	  
mht.	  idé-	  og	  opstartsfase?	  

• Hvor	  meget	  har	  det	  fyldt	  i	  barndommen,	  at	  
forældrene	  var	  selvstændige?	  

• Hvad	  har	  det	  givet	  af	  oplevelser,	  at	  
forældrene	  har	  været	  selvstændige?	  

• Hvilken	  betydning	  har	  det	  haft,	  at	  
forældrene	  var	  selvstændige?	  
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Bilag	  3.	  Interview	  Louisa	  
 
N = Interviewer, L = Interviewede 1	  
 2	  
N: Kan jeg få dig til at præsentere dig selv, bare dit navn og hvad du laver i din virksomhed? 3	  
 4	  
L: Mit navn er Louisa Roland og jeg er selvstændig, arbejder i fortunstræde i noget der hedder 5	  
Amazing Space som selvstændig, hvor vi er en masse selvstændige under samme tag. 6	  
 7	  
N: hvad laver du præcist derinde? 8	  
 9	  
L: jeg er kosmetiker 10	  
 11	  
N: Ok, det er sådan noget med hud, ikke? 12	  
 13	  
L: jo, …flot hud.. (fniser). 14	  
 15	  
N: Hvornår og hvordan blev du selvstændig? 16	  
 17	  
L: mmm.. det må være 11 år siden. 18	  
 19	  
N: 11 år? 20	  
 21	  
L: …har jeg været i branchen. Jeg har haft min egen klinik før, inde i pistolstræde som var en 22	  
mindre klinik, men jeg følte ikke at…. Jeg manglede nogen kollegaer, derfor valgte jeg at søge over 23	  
i Amazing Space hvor vi er 15 samlet. 24	  
 25	  
N: Ok, 15 ansatte eller? 26	  
 27	  
L: Nej det er selvstændige. 28	  
 29	  
N: Selvstændige. OK. 30	  
 31	  
L: og en ansat. 32	  
 33	  
N: og en ansat, Ok. Hvordan blev du egentlig selvstændig. Var det tilfældigt, eller? F.eks. har du 34	  
nogen uddannelse inden du valgte at blive selvstændig kosmetiker? 35	  
 36	  
L: Nej. Jeg gik faktisk fra Grundtvigsskolen og så flyttede jeg til København. Jeg er oppe fra 37	  
Nykøbing Sjælland, fra landet, så valgte jeg at flytte til København, og der fik jeg lov til at søge ind 38	  
på frisørskolen. 1 år efter jeg var kommet til københavn valgte jeg at tage uddannelsen som 39	  
kosmetiker fordi at det… 40	  
 41	  
N: På frisørskolen? 42	  
 43	  
L: ja på frisørskolen, fordi at jeg kunne mærke det var det jeg havde lyst til, det var det jeg drømte 44	  
om. 45	  
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N: Ja. Så bagefter startede du din egen klinik eller hvordan? 46	  
 47	  
L: Så er det jo et forløb hvor man går i praktik. I skole og skiftevis praktik og skole. Og så blev jeg 48	  
så fastansat der hvor jeg var i praktik. Der blev jeg så fastansat. Og så derefter – der var jeg i nogle 49	  
år – et års tid – og derefter blev jeg så faktisk selvstændig.  50	  
 51	  
N: Ok. Nogen speciel grund til at du blev selvstændig i stedet for ansat? 52	  
 53	  
L: Det føles mere rigtigt. Jeg har altid æhh… jeg er vokset op med selvstændige forældre. Har altid 54	  
set hvordan de har gjort det og.. de har åbnet mange nye butikker.. æhm.. så det lidt kommet ind 55	  
nok med. Med .. med modersmælken. 56	  
 57	  
N: ja? 58	  
 59	  
L: det føles bare rigtigt og have sit eget, jeg var/er slet ikke nervøs for at springe ud i det. Jeg følte 60	  
mere at det var det med at være ansat.. der følte jeg mig, det føltes ikke rigtig, jeg følte mig fanget 61	  
på en eller anden måde. Jeg synes der var flere udfordringer i det at være selvstændig, men det 62	  
gjorde mig ikke nervøs på nogen måde. Det føltes bedre end at være ansat. 63	  
 64	  
N: Ok. Det var mere som at komme ud i det virkelige liv?  65	  
 66	  
L: Ja – det føltes mere rigtigt. 67	  
 68	  
N: var der ting du ikke vidste noget om da du startede op som selvstændig. Jeg tænker alt sådan 69	  
noget som, ja bare med at starte et firma og momsregistrere det og skat og bogføring og al det der? 70	  
 71	  
L: Der var rigtig meget, men jeg synes at tingene gik meget nemt. Og jeg havde jo også mine 72	  
forældre jeg kunne spørge til råds. Og man ringede ind til de forskellige steder og så guidede de jo 73	  
egentligt en fint igennem. Jeg synes på ingen måde at det var svært. 74	  
 75	  
N: Forskellige steder, hvad var det? Ind til selskabsstyrelse og moms og skat osv? 76	  
 77	  
L: Moms, ja og…. Ja. Jeg synes det var meget smertefrit. 78	  
 79	  
N: det var rimelig let at komme i gang. Jeg vil jo gerne snakke lidt mere om, med dig om, at dine 80	  
forældre også er selvstændige, det er det som min undersøgelse går ud på, fordi både dine far og 81	  
mor er jo selvstændige, ik? 82	  
 83	  
L: Jo.  84	  
 85	  
N: og tror du det har haft nogen betydning for dig ift at blive selvstændig?  86	  
 87	  
L: Ja. 88	  
 89	  
N: hvad betydning tror du det har.. det har givet?  90	  
 91	  
L: jamen igen, tror jeg helt sikkert uden at man vil det, tror jeg man bliver meget præget af at se 92	  
hvad ens forældre laver… og det smitter selvfølgelig meget af.  93	  
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 94	  
N: Så er der lavet undersøgelser der viser at der er større chance for at man selv bliver selvstændig 95	  
hvis man er barn af en selvstændige, altså der er simpelthen mange flere procent der selv ender med 96	  
at blive selvstændige end hvis man er barn af en lønmodtager. Har du nogen idé om, eller hvad tror 97	  
du grunden til det kan være?  98	  
 99	  
L: jamen jeg tror der er fordi at for mit eget vedkommende, at det handler om at jeg har set mine 100	  
forældre åbne butikker mange mange gange.. og det er meget … det har været meget naturligt for 101	  
dem. Og det smitter jo af. Og det gør det jo fordi…nemheden i det på en eller anden måde.. det 102	  
føles mere nemt .. det der med at man selv får lov at bestemme, man får selv lov at ligge rammerne 103	  
hvordan butikken skal være..eller for mit vedkommende, hvordan jeg vil have det skal se ud , 104	  
hvordan rammerne skal være, hvordan konceptet i det hele taget skal være. Og det synes jeg er 105	  
meget mere overskueligt, end det er, tanken om at skulle ud og ansættes, og at man skal, på en eller 106	  
anden måde.. æhh.. her kan man gøre det på sin egen måde, det kan man ikke når man er ansat – der 107	  
er det meget mere .. æhhh… 108	  
 109	  
N: der er mange politikker man skal indordne sig under?  110	  
 111	  
L: Ja, her der kan jeg selv lave min egen politik og gøre det som jeg vil.. og det finder jeg bare 112	  
meget mere naturligt og meget nemmere, hvor jeg har mange veninder der ikke kan forstå mig , 113	  
fordi at de synes jo at det er et meget stort ansvar at være selvstændig. Jeg har faktisk ikke så mange 114	  
veninder som har selvstændige forældre og der er alle sammen ansatte (veninderne) og det synes de 115	  
jo er nemt fordi, at når man skal på ferie og når man, i det hele taget så er der jo et meget større 116	  
ansvar når man har sit eget. Men det er sjovt fordi at jeg synes jo at de er meget mere bundet fast 117	  
end hvad jeg selv er, så det er egentligt meget interessant. 118	  
 119	  
N: Ja, for hvad for noget, f.eks. som du sige med dine veninder, sådan noget som sygedage – altså 120	  
som lønmodtager der kan man jo når man er syg bare ringe ind og melde sig syg når man føler lidt.. 121	  
 122	  
L: (afbryder) det er rigtig, der har man et andet, der er det sværere når man er selvstændig fordi at 123	  
der har du ikke nogen du kan ringe til. Der har du dig selv du kan diskutere med om morgenen., om 124	  
du skal eller ikke skal, og den er 100 procent, så vælger du jo at gå af sted, selvom man ikke burde 125	  
gøre det. Man skal være meget hårdt sengeliggende får at jeg personligt, og det er det samme med 126	  
mine forældre. Der er også mange, netop med…man kan sige negative sider ved det at være 127	  
selvstændig, f.eks. det er netop at man har mere travlt. Fordi man har et større ansvar liggende på 128	  
skuldrene. Og eh, nu er jeg som sagt vokset op med forældre som have travlt.. og det gjorde jo at 129	  
der ikke var så meget tid..sådan er det jo også meget.. 130	  
 131	  
N: (afbryder) Altså derhjemme eller hvordan? 132	  
 133	  
L: Ja, hvor de var meget væk og når de kom hjem så var der jo også masser af arbejde. Man har jo 134	  
ikke fri, som selvstændig har man jo ikke fri når man kommer hjem fra sit job, der arbejder man 135	  
videre med regnskab og ting der skal gå op og hvis man har ansatte, med dem, der kan være 136	  
problemer med dem. Så der er meget mere i det, men samtidig så tror jeg bare at når man er vokset 137	  
op i det, så er det bare stadigvæk en større frihed at være selvstændig end det er at være ansat.  138	  
 139	  
N: der handler det simpelthen meget om hvordan tingen skal formes måske?  140	  
 141	  
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L: ja på en eller anden måde så føler man en frihed...hvor at man.. nu har jeg været...nu har jeg så 142	  
prøvet, i de 11 år hvor jeg har været i branchen, knap 12 år, der har jeg jo også lige været ude at 143	  
snuse til nogen andre ting, hvor jeg også har prøvet at være ansat, og det har ikke føltes rigtigt, jeg 144	  
har kunne mærke at jeg har villet nogle andre ting, sådan som selvstændig, det er meget svært at gå 145	  
fra selvstændig og så skulle ansættes fordi du er mere selvstændig tænkende hvilket jo kan være fint 146	  
når man er ansat et sted, men der er bare nogle ting der kulminerer som, hvor du er nødt til at skulle 147	  
indrette dig efter chefen og du er vant til at være din egen chef og den kan være..man er nok… 148	  
 149	  
N: man er klassen uartige dreng?  150	  
 151	  
L: Ja, man er nok lidt egoistisk tænkende, fordi man gerne vil gøre det på den måde som man selv 152	  
synes er den rigtige, så på den måde kan man sige.. så det har jeg prøvet og jeg har kun været ansat 153	  
få gange fordi det føles ikke rigtigt. Jeg bliver ved med at vende tilbage til tanken om at jeg skal 154	  
være selvstændig, fordi der er det rigtige for mig. Der er mere frihed for mig i det, selvom der jo 155	  
ikke er. 156	  
 157	  
N: I forhold til det vi snakkede om før med sygedage. Hvis du skal give et slag på tasken, hvor 158	  
mange sygedage har du så haft inden for et år eller et par år? Har du noget bud på det? 159	  
 160	  
L: max 3.  161	  
 162	  
N: Indenfor hvad? Et år? 163	  
 164	  
L: måske (lang pause) 2 år tror jeg. 165	  
 166	  
N: ok. Men det vil sige det er de dage hvor du ikke har taget kunder, altså hvor du har sagt: ”jeg er 167	  
nødt til at aflyse”. 168	  
 169	  
L: hvor jeg har været nødt til at aflyse kunderne.  Men det der så er i det… 170	  
 171	  
N: (afbryder) men hvor mange gange har du så gået ind hvor du så har, hvis du havde været 172	  
lønmodtager, så tror du  var blevet hjemme? 173	  
 174	  
L: så ville jeg i al fald have en 8 gange, måske. Ja det tror jeg passer meget godt. Men det der er i 175	  
det i min branche er så at hvis man har meldt sig syg så er man nødt til at finde en dag til dem 176	  
hurtigst og der er det så at man som selvstændig er nødt til så at sige at selvom man har arbejde fra 177	  
klokken 9 til .æh.. seks måske eller fem, så er man nødt til at tage den kunde efter arbejde for at få, 178	  
de kunder man har afmeldt skal så på kort tid efter, dagen efter helst når du er tilbage fordi at der er 179	  
så meget ventetid, som vi er så heldige at have inde hos os, så man er nødt til at rydde alt, sine egne 180	  
personlige ting og så tage dem ind, for det er en form for – det er en god kundeservice. 181	  
 182	  
N: Ok. Hvis jeg lige skal vende lidt tilbage til det med at være børn af selvstændige frem for at være 183	  
børn af lønmodtagere .. så kan man sige på hvilke områder tror du man bliver påvirket forskelligt 184	  
fra enten at være børn af selvstændige forældre eller af lønmodtagerforældre, altså forældre som har 185	  
et ’9 to 5 job’ eller hvad det nu må være og er hjemme fast? 186	  
 187	  
L: Altså hvordan man bliver påvirket? 188	  
 189	  
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N: ja altså på hvilke områder tror du det påvirker en at være enten det ene eller det andet? 190	  
 191	  
 L: det synes jeg at jeg har været lidt inde på. Netop at .. at man følger jo sine forældre og er med de 192	  
forskellige steder når man ikke er så gammel. Man ser hvordan tingene bliver gjort  og.. og 193	  
selvfølgelig både de positive sider og … mine forældre startede helt op fra bunden hvor de havde 194	  
tøjbutik og hvor der lå 2 t-shirts og et par bukser..de startede fra helt nede ..og der fik jeg set meget 195	  
også at de problemstilinger der var omkring det at være selvstændig, men også da de så begyndte at 196	  
få succes, hvor, det der med at man starter op og har måske 2 t-shirt og et par busker og meget lidt 197	  
undertøj og lidt.. at man kan få det til at blive til en kæmpe veletableret butik og åbne mange andre 198	  
butikker  og hvor, ja , stort set har rigtig mange butikker oppe i byen og videreudvikle butikker i 199	  
københavn og tager til udlandet og køber varer ind og ..og alle de der ting at kunne se det der med 200	  
at noget ingenting kan blive til sådan noget stort det er jo meget fascinerende synes jeg og et stort 201	  
mål i sig selv, det  der med at man kan få noget til at vokse. 202	  
 203	  
N: hvad er forudsætningen for at man kan få det til at vokse tror du? 204	  
 205	  
L: Det er helt sikkert at tro på.. selvfølgelig skal man være en god forrentningsperson.. ikke  altså.. 206	  
have gode priser og..men det helt klart det kræver en særlig person at være selvstændig.. man skal 207	  
tilsidesætte sig selv meget og sine egne behov, men samtidig det kan man godt fordi at man får så 208	  
meget igen ved det her med at man selv får lov at bestemme og man selv får lov at.. og man kan se 209	  
at den idé man har fået er en succés, så på den måde så gror det på en på en eller anden måde, så 210	  
klarer man det..jamen det er en stor tilfredstillelse og det påvirker jo en meget fra/som barn at se ens 211	  
forældre med både alle de positive sider men så sandelig også de negative sider – men jeg tror 212	  
simpelthen ikke man kan lade være som barn af forældre (som er selvstændige)  -det ligger bare i en 213	  
det her med at man ..altså jeg har jo set dem åbne så mange butikker så jeg synes det er nemt – hvor 214	  
andre synes det er en stor mundfuld og de kan slet ikke overskue tanken om at de skulle gøre, hvor 215	  
jeg kan slet ikke overskue at være ansat fordi jeg er bare mere selvstændigt tænkende. 216	  
 217	  
N: Ok. Så der er også noget med en eller anden form for bevægelse i det at være selvstændig.. det er 218	  
ikke noget statisk hvor hver dag er det samme? Det er måske også noget med en udvikling? 219	  
 220	  
L: (snakker i munden) Ja den udfordring til dig selv, den udvikling du får, den bestemmer du selv. 221	  
Men det kræver også at man skal hanke meget op i sig selv for at det ikke går i stå selvfølgelig. 222	  
 223	  
N: du snakkede om at det havde visse omkostninger – at man skulle tilsidesætte sig selv meget og 224	  
så sagde du også tidligere at I jo ikke havde ligeså meget tid derhjemme, altså måske med 225	  
forældrene og jer børn, selvfølgelig fordi som du siger: ”man har jo ikke fri når man kommer 226	  
hjem”. Hvad tror du så, hvad er din idé om at have forældre som er lønmodtagere? Nu har du jo 227	  
som du siger flere veninder som har haft dét, så du har vel også set lidt hvordan deres liv har været?  228	  
 229	  
L: Ja, jeg har mange veninder jeg kan sammenligne med. Og jeg var jo ofte og tit misundelig på 230	  
dem fordi at jeg følte at deres forældre var tit hjemme, så når jeg var hjemme og lege ved mine 231	  
veninder så var forældrene hjemme og der var et andet overskud, en anden rummelighed, fordi at 232	  
når de havde fri fra ’9-to-5’ så havde de fri – og det synes jeg som barn af selvstændige forældre – 233	  
der var aldrig fri og der var altid diskussioner over aftensmaden omkring forskellige ansatte og 234	  
forskellige problematikker der kunne være i butikken og ting der skulle nås, ting der skulle gøres. 235	  
Så jeg synes ofte det godt kunne være meget stressende at have forældre der var så travle. Nu var vi 236	  
så meget heldige at mine forældre de boede oven på butikken så vi kunne altid selvfølgelig løbe ned 237	  
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til dem hvis der var noget, men det at have selve sine forældre 100procents opmærksomhed, den 238	  
 var der ikke – og det er et minus selvfølgelig til forskel der. 239	  
 240	  
N: Og I var så nærmest, nu siger du I snakkede om det over middagsbordet, man kan vel nærmest 241	  
sige at dig og din bror I var så nærmest lidt uvildige eller vildige del af butikken omkring hvad der 242	  
skete og omkring det at være selvstændig. Altså I hørte hele tiden om de problemer som..? 243	  
 244	  
L: Både problemer, men også det positive ting, de gode ting. Jeg ..uanset om man ville det så fik 245	  
man jo trukket det ned over sig .. det kunne man jo ikke undgå. 246	  
 247	  
N: Altså alle de ting man skulle tage stilling til? 248	  
 249	  
J: Ja, og var også med oftest, da vi var mindre var vi også med på messer og og købe ind og så 250	  
hvordan det foregik. Så på den måde har man jo fået det ind på den måde. Jeg troede egentlig ikke 251	  
at jeg skulle være selvstændig , men jeg kunne mærke at da jeg var færdig med min uddannelse så 252	  
var det det helt naturlige at jeg ikke skulle arbejde et sted, men at jeg simpelthen skulle åbne mit 253	  
eget sted. Det føltes bare meget nemmere og overskueligt for mig fordi at jeg kendte alle bagsiderne 254	  
af det.  255	  
 256	  
N: det tænkte jeg, At i nærmest igennem jeres opvækst har været eksponeret og set alle de 257	  
forskellige processer i .. nu var det så at drive forretning, ik? Været med på messer og købe ind og 258	  
siddet og set forældrene rive sig i håret når der var problemer med personalet, men også hvordan 259	  
det voksede fra noget lille til noget stort. 260	  
 261	  
L: Ja, det var jo meget spændende at se og det har da også været skræmmende. Der er mange sider 262	  
af det. Men ja, man får det jo bare under huden. Det er jo spændende. Og selvom der var alle de 263	  
negative ting også, så har man det så meget i sig at man ikke kan lade være. Det er virkelig.. tanken 264	  
om at jeg skulle åbne en butik i morgen det kunne jeg sagtens gøre, men hvor at tanken om at jeg 265	  
skulle gå ned og til en jobsamtale et sted, det skræmmer mig helt ekstremt. 266	  
 267	  
N: Ok, ja fordi en anden ting det er at nu siger du din mor og far har åbnet en massebutikker og så 268	  
noget, så nu kan man sige, nu tænker de vel ikke så meget på  bærer eller brister det her, altså mister 269	  
vi alle vores penge og hele vores hus og hvad ellers, men da de startede op da de var helt små, hvor 270	  
du siger der lå et par t-shirts og et par sokker på hylderne , der har sådan noget vel også fyldt noget i 271	  
de hjemlige samtaler, eller altså: ’går det godt? Sælger vi det vi skal?’ sådan nogle ting som det 272	  
økonomiske, risikoen man jo har som selvstændig? 273	  
 274	  
L: Det er jo meget det der med at jeg har jo set mine forældre, de har jo taget mange chancer. Og de 275	  
valgte at tage en chance og min far var nemlig ansat i en anden butik  og han valgte så.. og alle 276	  
sagde til min far at de synes han var tosset, og at han havde et rigtig godt job og en rigtig god løn – 277	  
men han valgte simpelthen at sige op og så ville han have sit eget.  Og han havde på ingen måder 278	  
nogen som helst sikkerhed i at gøre det som han gjorde. Men han kunne simpelthen ikke lade være 279	  
– han havde det virkeligt i sig, det her med at det måtte han bare gøre. Han ville have sit eget. Og 280	  
det der med at kæmpe så meget og starte helt fra bunden og så simpelthen kun at have sin tro på sig 281	  
selv ..og så at det bliver så stor en succes, det synes jeg er så flot. Og det er jo klart det der med  at 282	  
kunne lave noget som ikke er noget , til noget som er så stort, det er jo meget  .. det finder jeg jo 283	  
meget fascinerende.           284	  
 285	  
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N: Så de er nærmest to kampe i virkeligheden. Altså den der mod at vise omverdenen at det kan 286	  
vokse.. eller i virkeligheden at få folk til at købe ting i butikken så det bliver stort, men også er det 287	  
samtidig en kamp indadtil, med at tror man selv på det her, tør man ? 288	  
 289	  
L: Helt sikkert.  Det kræver jo meget mod. Det at være selvstændig det kræver jo rigtig meget mod 290	  
fordi at du har ikke det der sikkerhedsnet og du kan miste mange penge og da jeg åbnede min første 291	  
klinik der havde jeg jo nærmest, jeg havde jo ingenting. Jeg valgte at gøre det, jeg troede så meget 292	  
på det og jeg tænkte at det skal nok gå – og det gik også! Jeg savnede så at have nogle kollegaer og 293	  
jeg havde måske også sat priserne lidt for billigt og det er sådan nogle ting man så finder ud af  med 294	  
tiden. Så må man lave nogle ændringer.  295	  
 296	  
N: hvor fik du egentlig pengene fra? Du skulle vel have noget til noget depositum og til noget 297	  
varelager? 298	  
 299	  
L: jeg fik depositummet af mine forældre. De troede også… og det har jo også meget at sige at der 300	  
er nogen der bakker en op. Det var der så ikke med min far..det var noget han selv besluttede..jeg 301	  
tror automatisk at det der med at jeg ved mine forældre er selvstændige - de ved hvad det handler 302	  
om - så tror jeg på en eller anden ubevidst måde at jeg følte at jeg havde et sikkerhedsnet, 303	  
selvfølgelig, i dem. Og jeg har set dem lave så mange succeser så jeg tænkte selvfølgelig bliver det 304	  
her også en succes. Jeg havde slet ikke den der tanke om at det går galt, for det må man ikke have 305	  
når man er selvstændig man er nødt til at tænke det her kommer til at gå, man skal virkelig tro på 306	  
det projekt man nu går i gang med. Og det gør man automatisk når man…. 307	  
 308	  
N: Og de (forældrene) troede så også på det, på dig, i form af at låne dig depositummet? 309	  
 310	  
L: Ja, ja helt sikkert. 311	  
 312	  
N: det var egentligt et meget godt udgangspunkt for det næste jeg vil spørge dig om, nemlig i hvor 313	  
stor grad er du styret af den der risiko eller frygt for at lykkes når du nu driver din virksomhed? 314	  
Altså hvor meget fylder det?      315	  
 316	  
L: jeg kan mærke nu er jeg blevet ældre. Da jeg bare for 7, 6 år siden da tænkte jeg anderledes der 317	  
var jeg meget meget frygtløs og jeg kan mærke nu var man har sat sig dyrere i bolig og man da også 318	  
begynder at tænke lidt på børn og sådan nogle ting, jeg er 32, og så kommer der automatisk lidt 319	  
flere ting hvor man tænker man har lidt flere risikoer nu med ting man kan miste og ting man skal 320	  
have betaling til. 321	  
 322	  
N: Så der skal flere penge hjem hver måned? 323	  
 324	  
L: der skal flere penge hjem. Og i takt med det , der kan jeg mærke at der bliver man lidt mere 325	  
forsigtig. Øhm. Hvad var det spørgsmålet var? 326	  
 327	  
N: jamen det var egentlig hvor meget risiko og frygt fyldte i… 328	  
 329	  
L: Jamen det begynder at fylde noget mere fordi jeg ved hvad jeg har og miste der var jeg mere 330	  
frygtløs før hvor jeg ikke sad så dyrt og , men det holder mig stadigvæk ikke tilbage… 331	  
 332	  
N: Fra at gå over i et job som lønmodtager, eller? 333	  



- 106 -	  

 334	  
L: Nej det ville jeg have svært ved. Det tror jeg ikke kan lade sig gøre. 335	  
 336	  
N: et lille spørgsmål jeg havde glemt at spørge om: hvor gammel hvor du første gang du blev 337	  
selvstændig? Hvornår startede du egentlig som selvstændig? Din alder? 338	  
 339	  
L: Ja der må jeg have været… jeg må have været 25.  340	  
 341	  
N: 25. 342	  
 343	  
L: ja. Det passer meget godt med 25. 344	  
 345	  
N: jamen hvis vi lige går tilbage til det med frygt og risiko, så kan man også spørge i hvor stor grad 346	  
du nu er styret af den gode ide eller din passion for det du laver? 347	  
 348	  
L: jeg har helt klart et ben i begge lejre. For tanken om at være selvstændig det falder/finder mig så 349	  
naturligt og mindre risikofyldt men samtidig så tænker man jo også på nemheden ved at komme og 350	  
stemple ind og stemple ud – at have fri når man har fri, jeg må sige at fordi jeg er vokset på med det 351	  
så har jeg virkelig en indre konflikt og jeg kan godt se nemheden ved at være ansat, men jeg føler 352	  
bare ikke den samme passion som når jeg er selvstændig.. det føles meget mere som mig. 353	  
 354	  
N: Nu snakker du om passion for at være selvstændig. Hvad hvis du skulle veje passionen for  at 355	  
være selvstændig ift. det du laver, altså kosmetiker, er der en eller anden fordeling der? Altså er det 356	  
en passion rettet mod at være kosmetiker eller er den egentlig rettet mod at være selvstændig? 357	  
 358	  
L: det er ikke nogen hemmelighed at jeg går og tænker meget på at skulle en anden branche. Og det 359	  
er ikke så meget det med passionen. Jeg har været i den branche i så mange år og jeg føler, det har 360	  
nok også noget med min alder at gøre, at jeg nu gerne vil noget andet så jeg har jo netop den 361	  
konflikt lige nu, hvad mit næste skridt skal være og jeg har gået og tænkt meget på at åbne en butik 362	  
med en masse forskellige ting i – en velværesbutik, som ikke har noget med hudpleje, der skulle så 363	  
være hudpleje, men jeg skulle ikke lægge hænder på folk, jeg skulle ikke lave behandlinger. 364	  
 365	  
N: Så det er ikke sådan…. Der er et eller andet sammenfald med det du laver nu, hvad kan man 366	  
sige, kosmetik det handler vel også meget om folks velvære og så noget, men det lidt på en anden 367	  
måde? 368	  
 369	  
L: det på en anden måde, ja. Men… jeg mistede tråden. 370	  
 371	  
N: Det var måske også bare… da du startede op som selvstændig første gang var det så passionen 372	  
for faget eller også det at være selvstændig? Altså mere hvor meget det ene måske fylder ift. det 373	  
andet? 374	  
 375	  
L: jeg var meget interesseret i faget, og jeg tænkte også da jeg startede, så tænkte jeg, jamen jeg tror 376	  
igen det var noget oppe i mit hoved at det var nemmere i stedet for at jeg skulle ud og søge et job , 377	  
så havde jeg set min far og min mor de har bare åbnet butikker, de har ikke været ude til 378	  
jobsamtaler. Jeg synes det var så skræmmende tanken om det der med, og der var heller ikke så 379	  
mange praktiksteder. Så for mig der tænkte jeg det var bare… det skræmte mig slet ikke at skulle 380	  
kaste mig ud i det at være selvstændig. Det var naturligt for mig, hvor netop det at skulle ansættes et 381	  
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sted det var meget mere – der synes jeg at jeg følte mig mere bundet. 382	  
 383	  
N: OK. Det kan godt være det her virker som en lille smule gentagelse af det andet jeg spurgte om, 384	  
men hvad er det der nu styrer den måde du navigerer på ift. din virksomhed? Altså de valg du tager 385	  
og det du gør ? altså hvad er det egentlig der fylder mest – er det din trang til at få succes, eller er 386	  
det passionen for det du laver, eller er det økonomi  , eller er det nogle helt andre ting som… 387	  
 388	  
L: altså det fag jeg er i nu? 389	  
 390	  
N: ja, din virksomhed nu, kan man sige 391	  
 392	  
L: Jo, nu er det blevet meget pengestyret synes jeg. Altså jeg tænker jo meget -  der hvor jeg er nu 393	  
 der går det rigtig godt og jeg har en pæn omsætning samtidig med jeg også har meget frihed, jeg 394	  
bestemmer jo selv min ferie og hvor mange fridage jeg vil ha’, og det er jo meget tiltalende, det her 395	  
med at man godt kan få det til at løbe rundt samtidig med man har to fridage om ugen – det er jo 396	  
ikke mange der kan gøre det.  397	  
 398	  
N: (afbryder) Nej, og slet ikke som selvstændig, vel? 399	  
 400	  
L: slet ikke som selvstændig. Så det er jeg jo også bundet lidt fast i, at det egentlig er blevet en så 401	  
stor en succes – vi har 3 måneders ventetid derinde, men samtidig må jeg også sige at jeg har mistet 402	  
lidt passionen for faget og gerne vil videre, så jeg står jo lidt i en situation nu hvor jeg ikke rigtig 403	  
ved om jeg skal stoppe og så blive selvstændig på en anden måde eller jeg skal kaste mig ud i igen 404	  
at blive ansat et sted og prøve det af igen .. men jeg gør det nok ikke fordi jeg kan mærke inderst 405	  
inde at det der med at blive ansat , det ligger nok bare ikke til mig. Hvis jeg skal se mig selv 10 år 406	  
ude i fremtiden, så tror jeg helt klart at jeg er selvstændig.  Jeg kan ikke ryste det fra mig.  407	  
 408	  
N: Har du nogen idé om hvorfor du har lidt mistet passionen for det du laver nu? 409	  
 410	  
L: jeg tror det fordi at jeg har.. det er blevet meget… der hvor jeg er , der er der jo en form for chef, 411	  
så det er egentlig… jeg er selvstændig men under nogle faste rammer.     412	  
 413	  
N: OK, så i er en masse selvstændige derinde? 414	  
 415	  
L: Vi er en masse selvstændige som betaler en husleje og en vis procentdel af de produkter vi nu 416	  
bruger og af de behandlinger vi laver til hende der har stedet derinde. 417	  
 418	  
N: til ejeren af konceptet? 419	  
 420	  
L: ja , ejeren af konceptet. Og det er et rigtig godt koncept for hende og egentlig også for os, men 421	  
jeg føler mig fanget lidt, derinde, fordi at hun sætter rammerne , der er ikke særlig meget ’plads’ til 422	  
os , mig som selvstændig, og selv at komme med idéer, selv at udvikle mig derinde, det er en 423	  
 meget fast ramme som jeg er selvstændig i, så det er mig selv der laver regnskabet, mig selv der 424	  
har kunder, men det er det alligevel ikke, så jeg tror bare jeg er nået til et punkt hvor jeg mangler 425	  
udfordringer og jeg føler det er blevet meget ’robot’. 426	  
 427	  
N: Du kan ikke bare få lov til at sige, nå nu vil jeg lave en ny behandling med ..whatever.. 428	  
stearinlys, eller hvad det må være og så tage det ind? 429	  
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 430	  
L: Nej. Det kan man ikke, for der er nogle faste regler og rammer der er sat, så på en eller anden 431	  
måde føler jeg at jeg er ansat – under en selvstændig titel, hvis man kan sige det. Så jeg er nok 432	  
bare… 433	  
 434	  
N: Så man kan sige alt afhængig af hvor meget du omsætter for – det kommer så dig selv til gode, 435	  
hvor det ville man måske ikke som ansat, der ville man bare få fast løn eller sådan?.. 436	  
 437	  
L: Nu lyder det måske mærkeligt det der med at det på en eller anden måde er sikkert. Det er for 438	  
sikkert derinde, jeg keder mig og det jeg synes der er det meget interessante og det meget 439	  
mærkelige det er jo det der med at netop da jeg havde min egen klinik, min helt egen klinik hvor det 440	  
kun var mig der styrede det, der følte jeg en større passion for det jeg lavede fordi at det var lidt 441	  
usikkert. Jeg vidste ikke helt hvordan jeg skulle klare at komme igennem måneden, fik jeg nu penge 442	  
nok og her kan man sige hvor jeg er nu – det er meget meget sikkert og der er virkelig et 443	  
sikkerhedsnet og det er på en eller anden måde ikke så spændende. Jeg tror det handler meget om, 444	  
det der med at være selvstændig, jeg tror det handler meget om spænding og at man hele tiden 445	  
bliver kastet lidt ud på dybt vand og selv skal redde den… det er.. det er en form for adrenalin, det 446	  
er en form for at man føler man kan mærke sig selv og man lever. Jeg tror det er det, det handler 447	  
om.  448	  
 449	  
N: så snart det bliver lidt for trygt.. 450	  
 451	  
L:  (fuldender sætning) .. så bliver det lidt for kedeligt. 452	  
 453	  
N: Ok. Ja det er jo meget spændende. Nu har vi jo snakket lidt om, hvad I har snakket om hjemme 454	  
ved middagsbordet ved jer osv. og også lidt om hvad du har fået ud af at din far og mor har været 455	  
selvstændige; at du har måske fået indblik i hvordan man drev forretning og så ligesom hvad det vil 456	  
sige at være selvstændig. Men hvad tror du omvendt de har fået ud af at du er blevet selvstændig?   457	  
 458	  
L: jeg ved ikke om de sådan decideret har fået noget ud af det andet en at de synes måske…. Jamen 459	  
de kan måske også se sig selv meget i mig. Min bror og jeg, jeg har en bror der er 2 år ældre end jeg 460	  
og han er også selvstændig og… 461	  
 462	  
N: men I laver noget helt forskelligt ikke? 463	  
 464	  
L: Vi er meget meget forskellige. Han er ude i Ekstrem sport og har sit eget firma med hvor han 465	  
laver events for folk, alt lige fra klatring til skiløb til de kommer ud på Flakfortet og laver events 466	  
derude. Jeg har tit faktisk snakket med min bror omkring, fordi at det jo er meget, i hans branche 467	  
især, er det jo meget sæsonbetonet pengemæssigt , hvordan vejret er, der er jo rigtig mange 468	  
udfordringer i hans job især for hvor stor succes han har, og jeg har tit sagt til ham, fordi at han stort 469	  
set, nogle gange har han mange penge og andre gange har han ikke nogen og kan slet ikke give sig 470	  
selv løn og skal leve på 10 kr. på en.. 10 kr.  på en måned nærmest, så har jeg jo tit sagt til ham, 471	  
hvorfor kan du ikke tage et ’9 to 5’ job, så du får ro på, du får en fast indkomst, du ville kunne rejse 472	  
og du ville gøre…, men det kan han ikke, han kan simpelthen ikke bare have et job hvor han 473	  
kommer og går på den måde , han lever ikke. Og det er jo de samme som jeg også kan føle med mig 474	  
selv. Det  er jo præcis det samme og mine forældre har også tit sagt til os, især til Thomas 475	  
(broderen) hvorfor kan han ikke bare finde sig et helt normalt job hvor han kommer og går, og det 476	  
kan han bare ikke. Men jeg ved ikke hvad mine forældre decideret har fået ud af det andet end de 477	  
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selvfølgelig kan se sig selv og de ved, de kender længslen og følelsen hvis man ikke er selvstændig.  478	  
 479	  
N: Kunne man måske sige det, uden at det skal lyde for overanalyseret, men at det på en eller anden 480	  
måde giver jer et tættere forhold at I alle sammen er selvstændige?  481	  
 482	  
L: Jo, det kunne det måske godt, for man bruger jo sine forældre meget, Thomas især bruger meget 483	  
min far, og ringer til ham og han er også lidt henover med regnskabet og til de større beslutninger 484	  
og så bruger han jo min far meget, så jo det kan man jo godt sige at man ligesom har noget sammen, 485	  
man er en arbejder-familie, hvis man kan sige det sådan. Og de er der jo nogen, vi kan jo bruge 486	  
meget af vores forældres erfaring, så på den måde kan man godt sige at man er tættere, man er i 487	  
samme verden, i samme situationer, og de forstår 100% hvad det er for nogle problemstillinger vi 488	  
har og omvendt. 489	  
 490	  
N: og I har måske set de problemstillinger førhen I jeres barndom. 491	  
 492	  
L: præcis, og bliver ikke så bange for det, man tænker vi finder en løsning på det og ved ligesom, 493	  
jamen så kan man gå til ’the big man’ og spørge: hva’..hvad gør vi her? 494	  
 495	  
N: og få lidt hjælp (konstatering). Tror du også I har en  anden forståelse for sådan mere.,, 496	  
menneskeligt plan, altså sådan hvis man siger at man har et eller andet møde an er nødt til at tage 497	  
med noget personale og det gør så at man ikke lige kan komme til en familiekomsammen eller man 498	  
er nødt til at komme 3 timer forsinket, altså har man på sådan nogle planer, nogle mere praktiske 499	  
planer, har man større forståelse  for hinanden også der? Hvis du kommer hjem til familien og du 500	  
bare sidder og er helt ’mut’ og udkørt og ikke gider at snakke og sådan noget. Altså jeg ved ikke 501	  
om…? 502	  
 503	  
L: Nu har mine forældre jo som sagt altid arbejdet meget hårdt og der har været mange gange hvor 504	  
at de har været meget trætte, især min far, meget træt og udkørt og det har nogle gange været svært 505	  
at forstå at der ikke var overskud tilbage til os børn, nu er vi jo blevet voksne, men jeg tror også 506	  
man er blevet ældre der er man selvfølgelig også blevet mere forstående overfor at det ikke er noget 507	  
personligt, men at det mere handler om at det er fordi man har rigtig meget at se til og rigtig mange 508	  
bolde i luften og ja jeg tror man har en større forståelse  især nu hvor man er blevet ældre forstår 509	  
man mere hvad et handler om og ..øh… og det pres der egentlig ligger på en som selvstændig. 510	  
 511	  
N: hvad med det anden vej? Er forståelsen så også gensidig der? Hvis du f.eks. har haft en hård uge 512	  
og siger – ved du hvad jeg gider squ ikke lige at komme hjem til familien til middag i dag eller et 513	  
eller andet? 514	  
 515	  
L: Øh, ja. Det vil jeg sige. Jeg tror mere skellet er mellem der, jeg har mange veninder som er 516	  
ansatte hvor at de ikke altid har forståelse for at man ikke lige har overskud til at tage med i byen 517	  
lørdag aften – fordi at man kører en lidt hårdere uge: det er måske også strengt at sige, for som ansat 518	  
kan man have rigtig meget ansvar og rigtig meget at se til, men jeg tror det der med når man 519	  
kommer hjem og man stadigvæk har fri oppe i sit hoved, det gør altså – og der har jeg kunne se, jeg 520	  
har især en rigtig god veninde som er meget udadgående og meget glad for at gå ud og meget festlig 521	  
og hun er ansat. Og når hendes chef er på ferie, så skal hun passe det hele selv – der har hun et 522	  
meget lavere energiniveau og kan slet ikke overskue noget og er meget træt og må gå tidligt i seng , 523	  
så på den måde kan man jo godt se at der er …man bruger sig selv på en anden måde. 524	  
 525	  
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N: altså også rent mentalt er man lidt mere, hvad skal man sige, der kører lidt mere rundt ? 526	  
 527	  
L: ja, man har flere tanker og man har flere…. 528	  
 529	  
N: (afbryder) overvejelser om det ene og det andet? 530	  
 531	  
L:  ja, både man går jo, hvis man har sine dårlige dage og tager det lidt mere med hjem. Hvis man er 532	  
ansat har man ikke samme mavefornemmelse, det der med hvis man bare ikke har fået særlig meget 533	  
i kassen, som ansat tager man det lidt mere let på, men hvis man er selvstændig så har man nogle 534	  
ting man skal hjem og betale ..eller..det følger der når du ligger om aftenen i sin seng, så ligger man 535	  
selvfølgelig og tænker endnu mere : i morgen skal du lig give den en ekstra skalle fordi du skal 536	  
tjene pengene hjem fra i går, ik! Det gør man ikke på samme måde som ansat. 537	  
 538	  
N: det kan der da helt sikkert være noget om. Men alligevel så bliver du..  det har vi snakket lidt 539	  
om, men på trods af de overvejelser så har du stadig meget mere passion for at være selvstændig 540	  
end for at være ansat. Men hvad ville – det som du lige har nævnt, ville det være nogen af de største 541	  
overvejelser eller årsager for dig, hvis du skulle være ansat, hvis du siger: ok, nu skifter jeg fra at 542	  
være selvstændig til ansat. Hvad ville så egentlig være den største grund. Hvis jeg skulle gøre det, 543	  
skulle der være på grund af det her eller det her? 544	  
 545	  
L: jamen hvis jeg skulle være ansat, så skulle det være under meget meget frie tøjler. Altså hvor at 546	  
jeg skulle selv køre det lidt. Have nogle opgaver som jeg selv kunne stå for, som jeg selv kunne 547	  
styre. Igen, sådan så jeg ligesom var ansat men meget selvstændig tænkende..og kunne få lov til at 548	  
udføre de opgaver på den måde jeg gerne ville gøre det. 549	  
 550	  
N: og fordelen ved at være det som ansat from for selvstændig, hvad ville det være? 551	  
 552	  
L: hvad tænker du? 553	  
 554	  
N: hvis vi siger, nu var du ansat og så fik du de her vilkår hvor du i virkeligheden selv var chef for, 555	  
måske din afdeling eller for et område… hvad ville det så være fordel? 556	  
 557	  
L: Det ville være at uanset hvad så ville jeg få min løn – jeg ville få den faste løn, det er jo en 558	  
kæmpe fordel, for uanset om det så går dårligt eller godt, så ville jeg få min løn. Og sådan er det jo 559	  
ikke når man er selvtændig. 560	  
 561	  
N: ok, så det har simpelthen noget med sikkerhed at gøre. 562	  
 563	  
L: ja det er lidt sikkerhed…et sikkerhedsnet.     564	  
 565	  
N: og hvad hvis… hvis du f.eks. skulle overbevise din veninde om at hun skulle blive 566	  
selvstændig…hvad skulle være det største der skulle få hende til at blive selvstændig? Altså ikke 567	  
nødvendigvis at det var grunden til at hun ville blive det, men hvis du skulle sælge varen og sige : 568	  
hvis du skulle blive selvstændig, så er det det her der er superfedt ved at være selvstændigt? 569	  
 570	  
L: det er nok det med at man ser noget vokse. At det er dig – det er dig selv du kan klappe på 571	  
skulderen og det er dig der har fået lavet den succes. Den følelse du kan få indeni når du har fået 572	  
noget til at fungere, noget der .. noget som bare kører..noget man får en masse ros for, og så ved du: 573	  
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jamen du kan takke dig selv for det. Du er ikke et team på den måde, det er dig selv , der har stået 574	  
for det .. det synes jeg nok er det største. Og bare for mig personligt så er det den følelse jeg har , 575	  
det at være selvstændig, med at jeg er meget …. 576	  
 577	  
N: det at have foden under eget bord…eller chef? 578	  
 579	  
L : Ja, følelsen, det er følelsen af at jeg keder mig enormt meget når jeg er ansat, jeg synes det er for 580	  
nemt når det er under for faste rammer. Det andet der føler jeg mig mere fri. Jeg føler mig fri...fri 581	  
som en fugl når jeg er selvstændig! 582	  
 583	  
N: hvordan i forhold til.. det er jo en god metafor for  hvordan det er at være selvstændig..hvad du 584	  
mener der..at du kunne sige til din veninde: ”du kommer til at føle dig fri som en fugl”. Hvad med 585	  
ift det der med at få succesen og se det vokse og blive en succes. Hvordan kunne du finde.. hvad 586	  
ville du have af metaforer som passede til det? (pause) Altså hvis du skulle sige det på en anden 587	  
måde, det at være egen chef i at være selvstændig, det er lidt ..det er at være fri som en fugl i 588	  
virkeligheden. Hvordan ift succesen og se det vokse… hvordan kan man sige det på en anden 589	  
måde? Hvad tænker du på, hvis du tænker billeder på det? 590	  
 591	  
L:pas! 592	  
 593	  
N: pas, ok. Jamen det kunne godt være at du tænkte ligesom ..øh... f.eks. sport. Der er mange der 594	  
bruger sportsmetaforer …så snakker de om ’de vandt’  et eller andet. De vandt kampen eller sådan 595	  
noget.. der er nogen der tænker på det på den måde.  Der er måske også andre måder at tænke på 596	  
det. Men det kan være du havde det på samme måde – det at få succes det svarede til noget andet. 597	  
 598	  
L: jamen det er jo at mærke livet og leve livet. Det synes jeg er svært lige at sætte ord på , på den 599	  
måde. Det er en følelse. Det er bare en følelse som jeg personligt har indeni.  600	  
 601	  
N: jeg tænkte bare når du beskrev det , det der med at se det vokse og blive en succes, der tænkte 602	  
jeg på at det er jo noget der er meget nærliggende for hvad skal man sige de fleste mennesker .. det 603	  
er måske ’et barn’.  Det er jo lidt, for mig der lød det lidt som metaforen for et barn. Man får et barn 604	  
og man ser det vokse og ser det blive en succes. Og er ens virksomhed – er det ens lille barn på en 605	  
eller anden måde? 606	  
 607	  
L: det er det jo. Du starter med at have alle de her planer og tanker  omkring hvordan det skal være 608	  
og det er jo ligesom at få det her barn, man føder det her barn, man får denne her butik, man åbner 609	  
denne her butik og så er der alle de her forskellig problemstillinger og gode ting og fantastiske ting 610	  
og det hele begynder at køre og det bliver en succes ..det er jo en vækst ..ja barnet gror op , 611	  
butikken bliver stor og, ja det er jo lidt ligesom hele det forløb. 612	  
 613	  
N: så den metafor kunne passe nogenlunde til på en eller anden måde? 614	  
 615	  
L: mmm (ja). 616	  
      617	  
N: nu har jeg nogle spørgsmål der måske er lidt mere enkle og hurtige, og måske alligevel ikke – 618	  
men f-eks- hvor mange timer ligger en gennemsnitlig arbejdsuge på for dig?  619	  
 620	  
L: nu er jeg så heldig at … skal jeg starte helt forfra så havde jeg en lang periode hvor jeg var på 621	  
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arbejde rigtig rigtig meget , jeg følte nærmest jeg kunne have min soveposer derned (arbejdet) at jeg 622	  
ikke behøvede komme hjem for jeg følte jeg var der dag og nat og det gjorde desværre så det at jeg 623	  
gik ned med stress fordi det blev for meget og der fik jeg et wake-up call omkring det med at det er 624	  
penge ikke værd. Jeg skulle passe på mig selv, jeg skulle tænke på mig selv, det gjorde så at jeg nu 625	  
her snart i et års tid har været gået ned og tid og der tror jeg min arbejdsuge ligger omkring de der 626	  
25. Nu har jeg skruet lidt op for det igen, for nu har jeg lige investeret i en dyr lejlighed plus jeg har 627	  
en  masse ting jeg gerne vil , en masse fritidsting og det gør også at der skal bruges lidt flere penge, 628	  
men jeg har hele tiden mig selv med  det med at jeg, hvis det bliver for meget så kan jeg selv vælge, 629	  
så kan jeg skrue lidt ned, eller jeg kan skrue op og det er det, så lige nu tror jeg at det er oppe i , 630	  
måske 32 timer, det har været meget varieret her det sidste stykke tid.  631	  
 632	  
N: så jeg går ud fra at der når du snakker førhen det har måske nærmest været et eller andet, det 633	  
dobbelte eller?  634	  
 635	  
L. det var double-up, ja.  636	  
 637	  
N: hvordan var det? Har det haft nogle omkostninger på hjemmefronten? At du blev selvstændig? 638	  
 639	  
L: mange, ja det har det helt sikkert. Især fordi at man kommer hjem og man er træt, man er slet 640	  
ikke på, på samme måde. Selvfølgelig hvis man har haft en rigtig god dag hvor man synes man har 641	  
omsat for det man har knoklet så har man en energi man kan komme hjem med ..det er klart det går 642	  
meget ud over.. man er træt på en anden måde , især hvis den man lever sammen med måske er 643	  
ansat så har man nogle lidt andre konflikter, nogle lidt andre samtaler, nogle andre ting. 644	  
 645	  
N: Nu har du jo ikke børn, men hvis du skulle have børn, sådan noget som barselsorlov, er det noget 646	  
du har gjort dig nogle tanker om? Hvordan foregår det, og? 647	  
 648	  
L: ja det er og som selvstændig der skal man jo egentlig gå ind og lave en særlig aftale og det er 649	  
faktisk, den er ret dyr, jeg har undersøgt det lidt for nogle år siden. 650	  
 651	  
N: altså en forsikring? 652	  
 653	  
L: en form for forsikring som man så skulle betale til nu. Jo men det er absolut meget meget 654	  
nemmere hvis man er ansat og går på barsel for der har du dit faste sikkerhedsnet , du ved du får 655	  
dine penge, der er det som selvstændig meget sværere. 656	  
 657	  
N: der er det noget der skal ligge udover for… 658	  
 659	  
L: ja.  660	  
 661	  
N: hvis vi prøver at snakke lidt mere generelt om Danmark, så er det også ved at være noget  af det 662	  
sidste , så er der flere undersøgelser der viser at der er færre danskere der har nogen idé om at blive 663	  
selvstændige eller iværksætter. Hvad tror du det skyldes , eller, jo hvad tror du egentlig det skyldes 664	  
at der er færre og færre der ønsker at blive iværksættere, altså der er simpelthen færre og færre når 665	  
man spørger dem :”kunne du tænke dig at blive selvstændig?” så siger de ”nej”. 666	  
 667	  
L: jeg tror meget at som vores verden er lige nu med alt det her finanskrise , så tror jeg simpelthen 668	  
der ligger for store risiko for folk, for at turde gøre det. Man ser flere og flere butikker, man ser 669	  



- 113 -	  

nærmest hver anden butik på gadehjørnet står der jo lukket. Det er måske lige overdrevet, men der 670	  
er rigtig mange små selvstændige små butikker der må lukke ned fordi der bare ikke er penge til det. 671	  
Folk sparer deres penge mere og det er jo klart det er jo skræmmende at kaste sig ud i noget hvor 672	  
man ikke ved om det holder. Jeg tror det præger meget man ser alle dem der lukker ned lige nu og 673	  
det man hører i forskellige… ja… 674	  
 675	  
N: men du er alligevel iværksætter.. så du er alligevel ikke så påvirket af det?   676	  
 677	  
L: nej, men det er fordi at jeg tror når man er vokset op med det, så tror jeg bare man siger så må 678	  
man knokle det hårdere. Så må det bare gå…så skal det bare gå.  679	  
 680	  
N: så det er ikke et enten eller , på den måde. Det er mere et spørgsmål om den indsats man yder..? 681	  
 682	  
L: ja og så handler det meget om hvilken branche…sørger for at vælge noget sikkert …noget mere 683	  
sikkert.. sørger for at man køber hjem til butikken er noget folk skal have... der kan man sige, så kan 684	  
man være lidt mere sikker på den måde. Så man sørger for at have de ting, dagligdags ting eller.. et 685	  
behov som dækker bredt.  686	  
 687	  
N: Ok. Men hvad føler du er den største udfordring ved at være iværksætter eller selvstændig i 688	  
Danmark? Frem for andre lande? 689	  
 690	  
L: hmm.. største udfordring.  691	  
 692	  
N: altså hvor tror du de fleste støder hovedet mod en mur ift. at blive selvstændige i Danmark, 693	  
eller? 694	  
 695	  
L: jeg har snakket med mange der har åbnet op, åbnet butikker at de synes der ikke er så meget 696	  
hjælp at det kan være svært og... hvordan man skal starte op. At der ikke er nok information, at der 697	  
ikke er nok hjælp til hvordan man kommer i gang. Og der er der mange der godt kan løbe lidt 698	  
panden mod en mur – at de ikke føler der er nok hjælp i starten og der er jeg jo heldigt at jeg netop 699	  
har mine forældre som jeg kan trække meget på som vi har.. som har god erfaring hvor jeg ligesom 700	  
har spurgt dem i stedet for. 701	  
 702	  
N: altså lidt de basale nødvendigheder? 703	  
 704	  
L: ja at blive båret lidt nemmere igennem det .. det er faktisk, nu siger jeg det er nemt, men det er 705	  
også bare fordi jeg har min baggrund , mine forældre, men der er mange, hvis man prøver at kaste 706	  
sig ud i det, så er der rigtig mange der , så er der simpelthen for mange faldgruber, for mange 707	  
spørgsmål der er svært ved at blive besvaret .. 708	  
 709	  
N: altså ift. registrering og regnskab og? 710	  
 711	  
L: ja alle sådan nogle ting . det vil jeg nok sige. Det er nok det. 712	  
 713	  
N: jamen jeg har egentlig kun lige to spørgsmål tilbage så tror jeg ikke jeg har mere. Det ene det er 714	  
hvad dine målsætninger i virkeligheden er som selvstændig? Og om disse har ændret sig over tid? 715	  
Hvad er dine mål nu for din virksomhed? Og hvad var de måske til at starte med? Har du nogen 716	  
mål? Eller din mål som selvstændig, hvis vi ikke tager fokus på din virksomhed?  717	  
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 718	  
L: næh, det er vel egentlig bare at blive ved med at føle det er sjovt og det er også derfor at jeg ved 719	  
nu med mig selv at jeg skal lidt videre nu, stadigvæk som selvstændig. Målet er bare stadigvæk at 720	  
have den der gnist, den der gejst, det spændende når man står op om morgenen og man har en ny 721	  
opgave. Holde det meget varieret ikke at gøre det for ensformigt, det er nok det der er vigtigst for 722	  
mig.  723	  
 724	  
N: der må gerne være noget dynamik og nogle udslag?  725	  
 726	  
L: hver dag skal helst ikke være helt ens.  727	  
 728	  
N: Sådan har du haft det altid? 729	  
 730	  
L: ja. Det er det jeg har fundet ud af, hvis jeg har været et sted så er det den følelse jeg får. Så får 731	  
jeg en tomhedsfornemmelse. 732	  
 733	  
N: altså som ansat?  734	  
 735	  
L: som ansat, så får jeg en tomhedsfølelse indeni for jeg føler bare jeg gør det samme og siger det 736	  
samme og der er derfor at jeg har brug for der er nogle udfordringer som man selvfølgelig selv 737	  
sætter som selvstændig. 738	  
 739	  
N: nogle nye nødder der skal knækkes? 740	  
 741	  
L: ja, sætte nogle nye mål for sig selv hele tiden. Ikke bare sove hen.  742	  
 743	  
N: hvad går dine planer og tanker for din virksomhed nu mest på? Evt. for virksomheden eller for 744	  
dig som selvstændig? 745	  
 746	  
L: hmm… Det er meget det med at jeg skal kunne være selvstændig men samtidig måske have en 747	  
familie ved siden af. Og formå at få det.. at være der lige meget begge steder, det er en stor 748	  
udfordring.. der er en balancegang, ja, og stadig have til at man kan betale sine regninger. Og finde 749	  
på noget nyt og spændende som ..som kan gøre at netop nu med alt det her krise vi har haft, at man 750	  
stadig kan få det til at løbe rundt i den større helhed. 751	  
 752	  
Interview Slut 753	  
	  754	  
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Bilag	  4.	  Interview	  Ulrik	  
	  
N	  =	  Interviewer,	  U	  =	  Interviewede	  	  1	  
	  2	  
N:	  Vil	  du	  ikke	  ganske	  kort	  fortælle	  med	  hvad	  du	  er	  selvstændig?	  3	  
	  4	  
U:	  Det	  er	  rigtigt,	  jeg	  er	  selvstændig.	  Jeg	  har	  en	  restaurant-‐kæde	  der	  hedder	  Halifax	  burger	  5	  
restaurant	  sammen	  med	  en	  god	  gammel	  ven	  og	  nu	  kompagnon	  Peter	  Ahm.	  Vi	  åbnede	  2007,	  6	  
18	  august	  på	  Frederiksborggade	  og	  kort	  fortalt	  har	  vi	  gennemgået	  en	  ret	  vild	  vækst	  meget	  7	  
hurtigt	  og	  åbnet	  restauranter	  også	  i	  2008,	  2009	  og	  nu	  senest	  i	  2012.	  Det	  er	  det	  8	  
grundlæggende.	  Idéen	  kom	  i	  2006,	  så	  jeg	  har	  i	  princippet	  været	  selvstændig	  siden	  2006.	  	  9	  
	  10	  
N:	  Hvordan	  kom	  I	  på	  den	  idé?	  11	  
	  12	  
U:	  Det	  er	  et	  godt	  spørgsmål.	  Jeg	  har	  været	  tjener	  siden	  98	  og	  der	  har	  jeg	  så	  taget	  uddannelse	  i	  13	  
mellemtiden.	  Hvor	  skal	  jeg	  starte	  henne…	  14	  
	  15	  
N:	  Hvilken	  uddannelse	  har	  du?	  16	  
	  17	  
U:	  jeg	  har	  læst	  Cand.merc.	  	  Først	  HA	  almen	  på	  CBS	  i	  København,	  så	  med	  udveksling	  til	  18	  
Australien	  i	  2001.	  Derefter	  udveksling	  til	  Halifax	  i	  Canada	  i	  2004.	  Og	  det	  var	  der	  jeg	  mødte	  19	  
min	  kompagnon	  Peter.	  Kort	  fortalt	  så	  faldt	  vi	  i	  snak	  og	  da	  vi	  var	  kommet	  hjem	  og	  havde	  endt	  20	  
vores	  uddannelse,	  Cand.merc,	  i	  2005	  og	  havde	  de	  der	  jobs	  som	  lå	  i	  kortene.	  Jeg	  var	  hos	  Kunde	  21	  
og	  Co	  indenfor	  markedsføring,	  jeg	  havde	  læst	  Cand.merc	  i	  markedsføring,	  IMM,	  og	  Peter	  han	  22	  
røg	  ind	  hos	  danske	  bank	  i	  sådan	  et	  trainee-‐ship,	  og	  så	  kedede	  vi	  os	  bare	  lidt.	  Vi	  mødte	  op	  der	  i	  23	  
slips	  og	  jakke	  hver	  dag	  og	  dybest	  talt	  så	  mødtes	  vi	  der	  om	  aftenen	  og	  talte	  om	  at	  det	  måske	  24	  
ikke	  lige	  var	  det,	  vi	  følte	  os	  lidt	  for	  unge	  og	  havde	  lidt	  for	  meget	  raket	  i	  røven	  til	  at	  sidde	  der	  og	  25	  
kigge	  på	  computer	  hele	  dagen.	  Og	  så	  talte	  vi	  om,	  Peter	  havde	  en	  fortid	  inden	  for	  køkken	  26	  
branchen	  og	  han	  har	  også	  stået	  i	  bar	  i	  mange	  år,	  men	  har	  tilbragt	  rigtig	  mange	  år	  i	  køkkener	  27	  
på	  restauranter.	  28	  
	  29	  
N:	  Så	  det	  var	  ikke	  helt	  ukendt?	  30	  
	  31	  
U:	  Det	  var	  ikke	  helt	  ukendt	  og	  så	  talte	  vi	  sådan	  på	  et	  tidspunkt	  i	  en	  ordentligt	  brandert	  tror	  32	  
jeg,	  om	  at	  vi	  begge	  to	  havde	  gået	  med	  en	  drøm	  om	  at	  starte	  en	  restaurant	  og	  så	  talte	  vi	  om	  at	  33	  
”så	  gør	  vi	  de	  squ	  da,	  altså!	  Det	  er	  nu	  vi	  er	  unge,	  vi	  har	  ikke	  nogen	  familie,	  det	  er	  nu	  vi	  skal	  tage	  34	  
en	  stor	  chance..	  og	  nu	  vi	  følte	  vi	  havde	  energien	  til	  det.	  Så	  vi	  sagde	  simpelthen	  op,	  sådan	  35	  
næsten	  out	  of	  the	  blue,	  før	  vi	  havde	  lokaler	  eller	  noget	  som	  helst.	  Så	  begyndte	  vi	  at	  kigge	  efter	  36	  
lokaler,	  lave	  forretningsplaner,	  lave	  forskellige	  koncepter	  vi	  godt	  kunne	  tænke	  os	  at	  gå	  efter,	  37	  
jamen	  så	  tog	  Peter	  job	  som	  postbud	  og	  jeg	  tog	  job	  som	  flyttemand	  for	  at	  vi	  ligesom	  havde	  38	  
penge,	  nu	  vi	  havde	  sagt	  vores	  flotte	  jobs	  op…Så	  lige	  pludselig	  så	  var	  man	  squ	  flyttemand	  på	  39	  
sin	  Cand.merc	  –	  til	  gengæld	  så	  gik	  vi	  og	  scoutede	  efter	  locations,	  så	  fandt	  vi	  så	  i	  sommer	  2006	  40	  
Frederiksborggade	  35	  som	  vi	  så	  lavede	  til	  den	  første	  restaurant	  og	  som	  vi	  byggede	  om	  i	  et	  år,	  41	  
og	  fortsatte	  selvfølgelig	  med	  at	  arbejde	  som	  postbud	  og	  flyttemand	  for	  at	  kunne	  betale	  42	  
regningerne,	  men	  før	  det	  skulle	  vi	  selvfølgelig	  i	  banken	  og…ja	  lang	  historie	  ik?	  	  43	  
	  44	  
N:	  Og	  klare	  en	  masse	  finansielle	  udfordringer?	  45	  
	  46	  
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U:	  Ja,	  det	  var	  sådan	  bank	  nummer	  	  8	  vi	  spurgte,	  og	  det	  var	  så	  Roskilde	  Bank,	  pudsigt	  nok,	  der	  47	  
endte	  med	  at	  bevillige	  os	  lånet,	  efter	  vi	  havde	  fået	  afslag	  fra	  alle	  de	  store,	  så…	  jeg	  kan	  jo	  48	  
snakke	  i	  timevis	  om	  hver	  en	  lille	  detalje,	  men	  det	  var	  sådan	  det	  grundlæggende…men	  altså	  49	  
springet..	  50	  
	  51	  
N:	  Ja,	  når	  du	  siger	  det	  nu	  for	  du	  det	  egentlig	  til	  at	  lyde	  som	  om	  det	  var	  en	  sjov	  idé	  i	  fik,	  men	  52	  
alligevel	  har	  der	  måske	  været…	  I	  har	  gået	  og	  ruget	  lidt	  på	  den	  tænker	  jeg,	  inden	  man	  lige	  53	  
dropper	  sit	  fine	  job	  som	  man	  har	  taget	  en	  5-‐årig	  uddannelse	  for	  at	  få	  osv.,	  eller	  hvordan?	  	  54	  
	  55	  
U:	  jo,	  det	  er	  det	  folk	  siger	  når	  man	  fortæller	  denne	  her	  historie	  ganske	  kort,	  men	  jeg	  kunne	  56	  
ikke	  rigtig	  lade	  værd.	  Der	  er	  to	  ting	  i	  det:	  Den	  ene	  er	  at	  jeg	  nok	  er	  ret	  risikovillig	  af	  natur	  og	  at	  57	  
jeg	  nok	  også	  har	  gået	  med	  en	  selvstændig	  iværksætter	  i	  maven	  hele	  mit	  liv.	  Altså	  jeg	  har	  tit	  58	  
sagt	  til	  det	  spørgsmål	  ”hvad	  skal	  du	  lave	  en	  dag?”	  har	  jeg	  sagt,	  jeg	  bliver	  selvstændig	  allerede	  59	  
som	  helt	  ung..så	  jeg	  tror	  det	  har	  været	  ’given’	  ,	  men	  at	  det	  så	  lige	  blev	  den	  branche	  det	  er	  så	  60	  
den	  anden	  ting,	  og	  det	  er	  at	  jeg	  har	  været	  meget	  heldig	  at	  da	  jeg	  blev	  tjener	  i	  98,	  som	  61	  
nyudklækket	  student	  fra	  Hillerød,	  så	  blev	  det	  under	  en	  mand	  der	  hed	  Dan	  Prehn	  som	  havde	  62	  
en	  fransk	  café	  i	  Hillerød,	  en	  iværksætter	  og	  en	  meget	  inspirerende	  type,	  hvor	  jeg	  tror	  at	  jeg	  63	  
har	  måske	  set	  ham	  lidt	  i	  branchen	  og	  fået	  respekt	  for	  hans	  måde	  at	  gøre	  det	  på	  og	  suget	  rigtig	  64	  
meget	  til	  mig	  af	  hans	  måde	  at	  drive	  hans	  café	  på	  i	  Hillerød	  og	  hans	  første	  mands	  måde	  at	  65	  
oplære	  tjenere	  på.	  Der	  var	  meget	  fokus	  på	  kvalitet,	  nu	  vil	  jeg	  ikke	  gå	  så	  meget	  i	  detaljer,	  men	  66	  
jeg	  tror	  han	  har	  været	  meget	  inspirerende	  for,	  så	  jeg	  tror	  at	  da	  jeg	  ikke	  var	  klar	  til	  at	  møde	  ind	  67	  
hos	  Kunde	  og	  Co	  hver	  dag,	  da	  jeg	  stod	  i	  bussen	  	  hver	  dag	  i	  slips	  og	  jakke	  og	  tænkte	  der	  er	  et	  68	  
eller	  andet	  galt	  her,	  og	  jeg	  samtidig	  oppe	  i	  hovedet	  havde	  det	  sådan.	  Den	  første	  prøveperiode	  69	  
er	  jo	  på	  3	  måneder	  i	  sådan	  et	  job	  som	  det,	  hvor	  man	  stadig	  kan	  sige	  op	  med	  dags	  varsel	  og	  jeg	  70	  
tror	  den	  deadline	  på	  3	  måneder	  den	  nærmede	  sig	  samtidig	  med	  jeg	  gik	  og	  tænkte	  ”det	  er	  sgu	  71	  
for	  gråt	  og	  kedeligt	  	  der	  her”	  selvom	  det	  var	  konsulentbranchen	  og	  mange	  ville	  synes	  det	  var	  72	  
sprudlende	  og	  vildt,	  så	  synes	  jeg	  det	  var	  alt	  for	  fastlagt,	  alt	  for…jeg	  kom	  på	  arbejde	  og	  så	  dem	  73	  
der	  havde	  haft	  jobbet	  i	  8	  år	  og	  kunne	  ligesom	  se..jeg	  var	  startet	  som	  juniorkonsulent,	  nu	  var	  74	  
de	  så	  seniorkonsulenter,	  så	  det	  var	  helt	  sikkert	  den	  sti	  der	  var	  lagt	  for	  mig	  derinde…	  og	  det	  75	  
var	  ikke….	  76	  
	  77	  
N:	  Du	  kunne	  se	  8	  år	  ud	  i	  fremtiden	  ved	  at	  kigge	  på	  dem?	  78	  
	  79	  
U:	  Ja,	  lige	  præcis	  og	  jeg	  kunne	  bare	  føle	  det	  var	  ikke	  sådan	  jeg	  gad	  og	  ende,	  sådan	  groft	  sagt,	  80	  
det	  var	  ikke	  den	  sti	  jeg	  ville	  tage..så	  jeg	  tror	  at	  2	  dage	  inden	  den	  der	  deadline	  på	  3	  måneder	  81	  
var	  gået,	  der	  kom	  det	  bare	  som	  sådan	  en	  pludselig	  ..”nej,	  så	  er	  det	  squ	  nu”	  og	  så	  sagde	  jeg	  til	  82	  
min	  chef	  jeg	  ikke	  var	  så(utydeligt)	  og	  vi	  havde	  det	  skidegodt	  sammen,	  super	  super	  chef,	  og	  vi	  83	  
stod	  egentlig	  bare	  i	  rygerrummet	  og	  så	  sagde	  jeg	  det	  egentlig	  bare	  som	  en	  ven	  til	  en	  anden	  ven	  84	  
”ved	  du	  hvad	  Simon,	  jeg	  tror	  squ	  ikke	  det	  er	  mig	  det	  her,	  altså”..Og	  det	  var	  sådan	  lidt	  syret	  at	  85	  
havde	  været	  til	  samtale..og	  det	  var	  drømmejobbet..altså	  nu	  går	  jeg	  bare	  i	  detaljer,	  stop	  mig	  86	  
hvis	  det	  ikke	  har	  relevans..	  Altså	  undervejs	  i	  hele	  min	  uddannelse,	  jeg	  er	  sådan	  meget,	  jeg	  87	  
elsker	  at	  gå	  til	  eksamener,	  jeg	  elsker	  at	  bevise	  mit	  værd,	  og	  sådan	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  få	  en	  88	  
anerkendelse	  over	  at	  have	  gjort	  noget	  godt,	  hvilket	  er	  meget	  selvmodsigende	  fordi	  i	  og	  med	  89	  
jeg	  er	  blevet	  selvstændig	  så	  er	  der	  ikke	  længere	  nogen	  der	  klapper	  mig	  på	  skulderen	  og	  siger	  90	  
jeg	  har	  gjort	  et	  godt	  job,	  fordi	  jeg	  har	  valgt	  den	  vej	  uden	  chef..	  91	  
	  92	  
N:	  Så	  er	  det	  måske	  bankmanden	  der	  klapper	  en	  på	  skulderen?	  93	  
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	  94	  
U:	  Alt	  for	  sjældent!	  Nej,	  det	  glemmer	  man	  rimelig	  hurtigt	  som	  kompagnoner	  at	  klappe	  95	  
hinanden	  på	  skulderen,	  det	  er	  mere	  sådan	  ”hvad	  skal	  vi	  gøre?”	  Men	  sådan	  hele	  96	  
jobsamtalen..det	  jeg	  vil	  sige	  med	  det	  er,	  hele	  forløbet	  med	  at	  søge	  et	  job,	  og	  det	  er	  det	  der	  97	  
ligesom	  har	  været	  guleroden	  for	  enden	  af	  hele	  studieforløbet,	  og	  ryge	  til	  samtale	  og	  vide	  der	  98	  
havde	  været	  400	  ansøgere	  og	  ryge	  det	  igennem,	  en	  anden	  samtale	  og	  en	  tredje	  samtale,	  det	  99	  
var	  virkelig	  sådan	  et	  kick	  og	  drive	  for	  mig	  at	  vise	  at	  nu	  bærer	  det	  frugt	  og	  nu	  kan	  jeg	  få	  100	  
drømmejobbet	  som	  rigtig	  mange	  vil	  ha’.	  Og	  da	  jeg	  så	  fik	  jobbet	  og	  blev	  den	  der	  fik	  jobbet	  ud	  af	  101	  
alle	  de	  ansøgere,	  så	  var	  det	  bare	  mega	  antiklimax	  på	  en	  måde.	  Det	  havde	  været	  sådan	  102	  
idyllisk..mit	  mount	  everest	  og	  så	  var	  det	  bare	  ikke	  den	  bjergtop	  jeg	  havde	  regnet	  med.	  103	  
Tværtimod	  så	  var	  det	  sådan	  en	  lidt	  kedelig	  hverdag	  hvor	  jeg	  ikke	  følte	  folk	  krævede	  ret	  meget	  104	  
af	  mig,	  de	  må	  og	  forventinger	  der	  blev	  stillet	  var	  alt	  for	  lette	  at	  nå.	  Jeg	  følte	  ikke	  blev	  105	  
udfordret,	  jeg	  følte	  ikke	  jeg	  spurtede,	  jeg	  kunne	  spurte	  meget	  hurtigere	  end	  det	  de	  kridtede	  106	  
banen	  op	  til.	  Grunden	  til	  jeg	  siger	  det,	  er	  tilbage	  til	  hvorfor	  jeg	  tog	  springet,	  det	  var	  bare	  helt	  107	  
naturligt	  for	  mig.	  Der	  er	  mange	  der	  siger,	  som	  du	  også	  selv	  sagde	  lige	  før,	  ”det	  var	  da	  noget	  af	  108	  
et	  spring	  at	  tage”	  men	  for	  mig	  der	  ville	  det	  være	  mega	  mærkeligt	  spring	  at	  blive	  der,	  for	  det	  109	  
var	  så	  langt	  fra	  min	  personlighed,	  så	  det	  var	  så	  tæt	  på	  min	  personlighed	  at	  gå	  ned	  til	  chefen	  og	  110	  
sige	  ”det	  var	  squ	  ikke	  mig”	  at	  det	  ikke	  var	  noget	  stort	  spring.	  Det	  var	  helt	  naturligt.	  111	  
	  112	  
N:	  Da	  i	  startede	  op	  som	  selvstændig,	  der	  er	  vel	  også	  en	  masse	  ukendte	  parametre.	  Altså	  en	  113	  
masse	  man	  først	  finder	  ud	  af	  når	  man	  starter	  op.	  114	  
	  115	  
U:	  man	  ved	  jo	  ikke	  en	  skid,	  altså.	  Man	  fægter	  jo	  helt	  i	  blinde,	  men	  det	  er	  måske	  også	  det	  der	  er	  	  116	  
spændende.	  117	  
	  118	  
N:	  Man	  lærer	  lidt	  hen	  af	  vejen?	  119	  
	  120	  
U:	  Fuldstændig	  og	  stadigvæk.	  Jeg	  føler	  jo	  stadig	  at	  jeg	  er	  en	  relativ	  grøn	  selvstændig.	  121	  
	  122	  
N:	  Man	  lærer	  vel	  der	  er	  sådan	  noget	  der	  hedder	  moms,	  regnskab,	  bogholderi,,	  alle	  de	  der	  ting?	  123	  
	  124	  
U:	  Altså	  der	  vil	  jeg	  sige	  ,	  der	  havde	  vi	  selvfølgelig	  en	  kæmpe	  fordel	  fra	  vores	  uddannelse,	  det	  125	  
finansielle	  og	  det	  erhvervsmæssige	  det	  følte	  jeg	  mig	  egentlig	  rigtig	  godt	  klædt	  på	  til.	  Det	  var	  126	  
mere	  f.eks.	  at	  sidde	  til	  et	  bankmøde	  lige	  pludselig	  og	  skulle	  søge	  om	  lån,	  eller	  alle	  de	  der	  127	  
kommunale	  ting,	  lige	  pludselig	  ryge	  ned	  og	  få	  nøglerne	  til	  en	  restaurant	  og	  så	  er	  det	  en	  128	  
bombet	  bodega	  der	  ikke	  er	  gjort	  noget	  ved	  siden	  72’	  og	  pludselig	  får	  vi	  mulighed	  for	  at	  få	  129	  
overetagen	  med	  og	  så	  sidder	  man	  bare	  sådan	  ”hvad	  gør	  vi	  så”	  –	  så	  skal	  man	  søge	  ude	  på	  130	  
Ofeliavej	  ude	  hos	  Byggeplan	  og	  miljø	  og	  hvad	  ved	  jeg	  og	  lige	  pludselig	  er	  der	  vild	  lang	  ventetid	  131	  
og	  så	  går	  men	  med	  håndværkere	  og	  venter	  	  og	  vi	  gik	  nærmest	  konkurs	  før	  vi	  havde	  åbnet	  132	  
fordi	  ventetiden	  var	  fem	  gange	  så	  lang	  som	  de	  havde	  sagt,	  som	  man	  ved	  i	  dag	  at	  det	  er	  den	  133	  
selvfølgelig	  altid,	  men	  man	  ved	  bare	  ikke	  noget	  alt	  er	  bare	  sådan...så	  får	  man	  af	  vide	  af	  en	  	  ”det	  134	  
skal	  gøres”	  og	  så	  gør	  man	  det…og	  så	  krydser	  man	  fingre	  og	  håber	  man	  kan	  tage	  hvad	  der	  135	  
kommer.	  Det	  er	  ret	  fedt	  og	  spændende	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  136	  
	  137	  
N:	  Det	  skal	  lidt	  mere	  til,	  end	  bare	  at	  stemple	  ind	  mandag	  morgen	  hos	  Kunde	  og	  Co,	  det	  kræver	  138	  
nogle	  andre	  ressourcer	  lyder	  det	  til?	  139	  
	  140	  
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U:	  ja	  141	  
	  142	  
N:	  Omvendt,	  hvis	  du	  skulle	  vælge	  et	  liv	  som	  ansat,	  hvad	  ville	  grunden	  til	  det	  være?	  Hvis	  du	  kan	  143	  
det?	  144	  
	  145	  
U:	  Jo,	  jeg	  tænker	  tit	  over	  det	  stadigvæk.	  Den	  dag	  jeg	  ikke	  laver	  det	  her	  mere,	  skal	  jeg	  så	  søge	  et	  146	  
job	  og	  sådan.	  Og	  igen,	  jeg	  kunne	  snakke	  meget	  om	  det	  her..	  og	  det	  kommer	  til	  at	  lyde	  lidt	  147	  
selvfedt,	  men	  jeg	  blev	  spurgt	  til	  jobsamtalen	  hos	  Kunde	  og	  Co	  hvordan	  jeg	  har	  det	  med	  148	  
autoriteter,	  og	  det	  er	  er	  jo	  en	  væsentlig	  forskel	  fra	  at	  være	  selvstændig	  til	  at	  være	  ansat,	  at	  149	  
kunne	  indordne	  sig	  under	  en	  autoritet…	  og	  jeg	  har	  det	  godt	  med	  an	  autoritet	  jeg	  respekterer,	  150	  
det	  er	  svaret	  på	  det.	  Problemet	  er	  at	  jeg	  har	  endnu	  ikke	  mødt	  en	  autoritet	  jeg	  respekterer	  151	  
sådan	  rigtigt,	  og	  det	  er	  jo	  et	  problem.	  152	  
	  153	  
(interview	  afbrydes	  af	  telefonopkald)	  154	  
	  155	  
U:	  (fortsat	  fra	  før)	  altså	  hvis	  der	  er	  nogle	  fejl	  og	  mangler	  ved	  den	  autoritet	  som	  jeg	  bliver	  156	  
pålagt	  at	  indordne	  mig	  under,	  så	  bliver	  jeg	  den	  lille	  rebel	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  	  157	  
	  158	  
N:	  det	  var	  ift.	  hvis	  man	  skulle	  vælge	  et	  liv	  som	  ansat	  frem	  for	  et	  liv	  som	  selvstændig!	  159	  
	  160	  
U:	  Grunden	  til	  at	  jeg	  overvejer	  det	  er,	  midt	  i	  al	  det	  her,	  så	  savner	  jeg	  squ	  en	  mentor	  ind	  i	  161	  
mellem.	  Jeg	  kunne	  godt	  savne	  en	  der	  havde	  prøvet	  det	  her	  før.	  Det	  var	  ikke	  noget	  problem	  de	  162	  
første	  par	  år	  fordi	  det	  at	  drive	  en	  restaurant	  og	  være	  tjener	  det	  faldt	  mig	  rimelig	  naturligt.	  163	  
Men	  det	  lige	  pludseligt	  at	  være	  140	  ansatte	  og	  jeg	  lige	  pludselig	  ikke	  er	  tjener	  længere	  med	  164	  
administrerende	  direktør,	  nu	  er	  udfordringen	  ”managing	  managers”	  hvis	  man	  kan	  sige	  det.	  Nu	  165	  
er	  jeg	  rykket	  et	  par	  trin	  op	  i	  denne	  her	  ”leadership	  pipeline”,	  så	  nu	  er	  det	  lige	  pludseligt	  mig	  166	  
der	  skal	  sætte	  dagsordenen	  for	  andre	  ledere	  og	  det	  har	  jeg	  squ	  aldrig	  prøvet	  før.	  167	  
	  168	  
N:	  Du	  startede	  nærmest	  i	  køkkenet,	  det	  var	  jer	  selv	  der	  stod	  og	  klarede	  det	  på	  et	  rent	  praktisk	  169	  
hverdagsniveau	  ..serverede	  og	  så	  videre,	  og	  var	  det	  Peter	  der	  var	  i	  køkkenet	  og	  dig	  der	  170	  
serverede..	  171	  
	  172	  
U:	  lige	  præcis,	  så	  står	  man	  der	  med	  bakken	  i	  hånden	  og	  prøver	  så	  godt	  så	  muligt	  at	  skabe	  173	  
stamgæster	  og	  få	  opbygget	  en	  forretning	  og	  skabe	  tilbagevendende	  salg	  og	  gøre	  alt	  hvad	  man	  174	  
kan	  for	  det.	  175	  
	  176	  
N:	  og	  der	  har	  man	  jo	  helt	  praktisk,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  fingrene	  helt	  nede	  i	  mudderet	  og	  177	  
bolledejen.	  Og	  nu	  arbejder	  du	  ikke	  engang	  med	  folk	  i	  restauranten,	  men	  med	  folk	  der	  tager	  sig	  178	  
af	  folkene	  i	  restauranten?	  179	  
	  180	  
U:	  jo	  og	  hvad	  man	  ellers	  møder	  af	  revisorer	  og	  advokater.	  Og	  det	  var	  det	  spring	  der	  var	  ret	  181	  
vildt,	  fordi	  man	  som	  du	  siger	  har	  fingrene	  i	  bolledejen,	  så	  når	  jeg	  lukkede	  min	  restaurant	  så	  182	  
kunne	  jeg	  se	  hvad	  forskel	  jeg	  havde	  gjort	  ’hands	  on’	  og	  der	  er	  det	  mærkeligt	  lige	  pludseligt	  da	  183	  
vi	  flyttede	  til	  vores	  første	  kontorer	  nede	  i	  Nørre	  Søgade,	  ikke	  at	  være	  den	  der	  stemplede	  ind	  184	  
og	  sagde	  ”velkommen	  til	  Halifax”	  og	  bum	  bum	  bum	  og	  ”hvad	  kunne	  I	  tænker	  jer”,	  og	  bare	  185	  
sidde	  dernede	  og	  modtage	  nogle	  kuverter	  med	  penge	  i,	  det	  var	  sådan	  et	  meget	  mærkeligt	  skift	  186	  
og	  jeg	  følte	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  hele	  tiden	  jeg	  pjækkede	  lidt,	  jeg	  sad	  sådan	  lidt..	  selvom	  187	  
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man	  jo	  arbejde	  hele	  tiden,	  og	  så	  langsomt	  over	  de	  sidste	  par	  år,	  men	  man	  følte	  bare	  ikke	  man	  188	  
skabte	  noget	  af	  værdi,	  det	  var	  lidt	  tilbage	  til	  det	  der	  foran	  en	  computerskærm.	  Hvor	  man	  kan	  189	  
sige	  nu	  langsomt	  over	  de	  sidste	  par	  år	  er	  min	  nye	  hverdag	  blevet	  skabt	  og	  jeg	  begynder	  at	  190	  
kunne	  arbejde	  med	  managers’ne	  og	  jeg	  har	  så	  fundet	  en	  mentor	  i	  et	  konsulentbureau	  som	  191	  
netop	  yder	  den	  service	  for	  en	  virksomhed.	  	  192	  
	  193	  
N:	  som	  kan	  hjælpe	  med	  den	  omstilling?	  194	  
	  195	  
U:	  Ja	  og	  sådan	  nogle	  gange	  tage	  min	  problemstillinger	  over	  til	  dem	  og	  sådan	  sige,	  jeg	  har	  den	  196	  
her	  ledelsesudfordring,	  sådan	  og	  sådan..	  på	  den	  måde	  har	  jeg	  fundet	  glæden	  ved	  det	  hele	  197	  
igen…jeg	  ved	  ikke	  lige	  hvor	  jeg	  vil	  hen	  med	  det	  her...men	  det	  korte	  og	  det	  lange	  er	  at	  den	  198	  
omstilling	  var	  sindssyg	  sværd	  synes	  jeg,	  altså	  det	  spring	  fra	  at	  være	  tjener	  og	  til	  at	  sidde	  her,	  199	  
nogle	  gange	  går	  der	  en	  uge	  og	  jeg	  har	  ikke	  sat	  min	  fod	  i	  en	  af	  restauranterne,	  men	  så	  har	  jeg	  200	  
spurtet	  rundt	  i	  alle	  mulige	  andre	  retninger,	  og	  så	  bare	  sætte	  sin	  lid	  til	  at	  manager’ne	  gør	  det	  201	  
de	  skal	  gøre,	  og	  så	  gør	  jeg	  det	  jeg	  skal	  gøre	  her	  oppe.	  202	  
	  203	  
N:	  og	  folk	  bag	  gryderne	  også	  gør	  det	  de	  skal	  gøre..	  204	  
	  205	  
U:	  Ja,	  og	  i	  hvert	  fald	  lede	  dem,	  prøve	  at	  præge	  dem	  herfra.	  	  206	  
	  207	  
N:	  ja,	  for	  ift	  at	  have	  en	  passion	  for	  dem	  man	  gør,	  nu	  kan	  man	  sige,	  der	  er	  mange	  der,	  når	  de	  208	  
starter	  op	  som	  selvstændige,	  så	  starter	  de	  indenfor	  et	  eller	  andet	  fag	  de	  har	  en	  stærk	  passion	  209	  
for,	  og	  så	  siger	  det	  er	  selve	  området	  der	  er,	  det	  er	  det	  der	  driver	  dem	  til	  at	  blive	  selvstændige,	  210	  
”hvis	  jeg	  bare	  kunne	  arbejde	  med	  det	  her”	  og	  så	  starter	  de	  deres	  egen	  forretning	  eller	  211	  
virksomhed,	  men	  hvor	  jeres	  det	  virker	  knap	  så	  meget	  som	  om	  det	  er	  passionen	  for	  selve	  212	  
området,	  mere	  end	  det	  måske	  også	  er	  passionen	  for	  at	  blive	  selvstændig	  og	  sætte	  nogle	  ting	  i	  213	  
værk…	  og	  når	  dine	  arbejdsroller	  så	  har	  udviklet	  sig	  fra	  at	  være	  tjener	  til	  at	  være	  manager..om	  214	  
der	  er	  noget	  passion	  der	  er	  fulgt	  med	  osv.?	  	  215	  
	  216	  
U:	  jeg	  ved	  ikke..	  Det	  er	  fuldstændig	  rigtig	  observeret,	  at	  det	  ligesom	  er	  passionen	  for	  at	  skabe	  217	  
noget	  og	  det	  kunne	  i	  princippet	  godt	  være	  at	  fremstille	  en	  kuglepen,	  på	  et	  eller	  andet	  plan.	  Så	  218	  
jeg	  ved	  egentlig	  ikke	  om	  jeg	  har	  taget	  passionen	  med	  videre,	  jo	  det	  tror	  jeg	  du	  har	  ret	  i,	  det	  er	  219	  
igen	  det	  der	  med	  at	  overvinde	  udfordringer	  og	  sådan	  det	  der	  kick	  det	  giver	  at	  overkomme	  220	  
hvad	  der	  er	  nu	  er	  …og	  når	  der	  er	  noget	  der	  bliver	  hverdag,	  så	  man	  også	  videre	  et	  på	  en	  eller	  221	  
anden	  måde..og	  det	  har	  jeg	  helt	  sikkert	  taget	  med	  mig,	  hvis	  det	  var	  spørgsmålet,	  det	  er	  meget	  222	  
sjovt,	  at	  faktisk	  meget	  hurtigt	  efter	  vi	  åbnede	  Halifax	  så	  var	  vi	  sådan	  ”ej,	  vi	  skal	  også	  hurtigt	  223	  
have	  solgt	  der	  her,	  så	  vi	  kan	  lave	  noget	  andet”.	  På	  en	  eller	  anden	  måde	  har	  vi	  bare	  haft	  oppe	  i	  224	  
hovederne	  fra	  starten	  af,	  at	  det	  var	  bare	  sådan	  en	  lille	  prøveballon	  agtigt	  på	  vores	  samarbejde	  225	  
og	  på	  at	  lave	  en	  butik.	  226	  
	  227	  
N:	  I	  skulle	  ikke	  gøre	  ligesom	  alle	  andre	  på	  studiet?	  228	  
	  229	  
U:	  Ja,	  lige	  præcis..	  gennemprøve	  det	  hele	  og	  så	  kunne	  man	  sagtens	  have	  forestillet	  sig	  at	  vi	  230	  
havde	  lavet	  noget	  helt	  helt	  andet	  bagefter,	  helt	  anden	  branche,	  men	  så	  blev	  det,	  så	  voksede	  det	  231	  
så	  meget	  mellem	  hænderne	  på	  os,	  at	  det	  eksploderede	  nærmest,	  vi	  havde	  det	  sådan	  ”fuck,	  we	  232	  
created	  a	  monster”	  	  fordi	  der	  bare	  var	  kø	  ud	  af	  døren	  og	  vi	  var	  på	  forsiden	  af	  byens	  aviser	  og	  233	  
det	  stak	  fuldstændig	  af.	  Så	  vi	  var	  sådan,	  hvis	  vi	  ikke	  løber	  med	  denne	  her	  så	  kommer	  vi	  til	  at	  234	  
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fortryde	  det	  resten	  af	  vores	  liv..	  smed	  mens	  jernet	  er	  varmt.	  Det	  kører	  bare	  oppe	  i	  hovedet	  på	  235	  
en.	  236	  
	  237	  
N:	  ja	  for	  er	  i	  en	  5	  år	  gammel	  virksomhed	  nu?	  238	  
	  239	  
U:	  Til	  august	  er	  vi	  fem	  år	  gammel	  virksomhed,	  ja.	  240	  
	  241	  
N:	  og	  hvad	  er	  i	  oppe	  på?	  I	  er	  ikke	  et	  to-‐mands	  firma	  længere?	  242	  
	  243	  
U:	  nej,	  vi	  er	  140	  ansatte.	  Så	  der	  kommer	  også	  en	  masse	  ledelse	  med	  det,	  og	  om	  ikke	  andet	  en	  244	  
helt	  anden	  hverdag.	  245	  
	  246	  
N:	  Så	  kan	  man	  sige,	  der	  er	  det	  måske	  ikke	  det	  værste	  at	  have	  en	  uddannelse	  i	  den	  retning	  som	  247	  
I	  har	  ift.	  at	  være	  en	  virksomhed	  der	  vokser	  meget,	  der	  lærer	  man	  vel	  en	  del	  om	  en	  slags	  der.	  248	  
Hvordan	  man	  håndterer	  de	  processer.	  	  249	  
	  250	  
U:	  helt	  sikkert,	  men	  man	  må	  også	  se	  i	  øjnene	  at	  ,	  som	  man	  jo	  også	  har	  gået	  og	  sagt	  hele	  tiden	  til	  251	  
sine	  studiekammerater	  på	  studiet,	  at	  ”nu	  skal	  vi	  bare	  have	  denne	  her	  overstået	  så	  vi	  kan	  252	  
komme	  ud	  og	  få	  lidt	  praktisk	  erfaring”,	  altså	  den	  klassiske	  ”det	  er	  fint	  nok	  hvad	  der	  står	  i	  de	  253	  
her	  lærebøger	  på	  lidt	  regnskabsregler”	  ,	  men	  vi	  ved	  jo	  godt	  alle	  sammen	  at	  når	  først	  man	  254	  
kommer	  ud	  og	  rammer	  den	  store	  virksomhed,	  det	  første	  de	  siger	  er	  ”glem	  det	  I	  har	  lært,	  det	  er	  255	  
sådan	  her	  vi	  gør	  det”	  -‐	  	  det	  er	  sådan	  den	  forestilling	  man	  har	  haft.	  Så,	  jeg	  tror	  helt	  sikkert	  den	  256	  
har	  hjulpet	  os,	  men	  man	  kan	  se	  nu	  med	  den	  størrelse	  vi	  har	  nået,	  at	  det	  er	  nu	  jeg	  mangler	  257	  
mentoren	  ,	  at	  det	  man	  så	  havde	  gået	  og	  tænkt	  sig	  var	  ”ok,	  på	  en	  eller	  anden	  dag	  kommer	  jeg	  258	  
ud	  på	  den	  anden	  side	  med	  min	  Cand.Merc	  og	  så	  skal	  jeg	  bare	  skoles”	  ,	  så	  skal	  bare	  blive	  vild,	  259	  
ik,	  og	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  er	  jeg	  bare	  her	  i	  dag	  helt	  selvskabt,	  og	  der	  er	  ingen	  der	  kan	  tage	  260	  
mig	  under	  vingen	  og	  det	  er	  nok	  det	  der	  er	  det	  mærkelige,	  så	  jo	  jeg	  kan	  bruge	  min	  uddannelse,	  261	  
men	  omvendt,	  så	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  så	  føler	  man	  også	  man	  mangler	  det	  andet	  lidt	  en	  262	  
gang	  i	  mellem.	  263	  
	  264	  
N:	  at	  man	  havde	  gået	  sammen	  med	  en	  senior	  i	  en	  eller	  anden	  virksomhed?	  265	  
	  266	  
U:	  ja	  ,	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  og	  i	  praksis	  så	  tror	  jeg	  egentlig	  ikke	  jeg	  mangler	  det.	  Jeg	  kan	  267	  
også	  mærke	  når	  jeg	  sidder	  at	  taler	  med	  det	  konsulentbureau,	  så	  gør	  vi	  	  squ	  de	  rigtige	  ting,	  268	  
men	  det	  er	  lidt	  syret..	  det	  meste	  er	  sådan	  en	  ’re-‐action’,	  bom	  nu	  er	  der	  en	  udfordring,	  så	  må	  269	  
man	  spille	  et	  eller	  andet	  kort,	  man	  spiller	  det	  som	  regel	  for	  første	  gang	  nogensinde.	  	  270	  
	  271	  
N:	  Du	  er	  jo	  også	  ud	  af	  en	  familie	  af	  selvstændige.	  Kan	  du	  lige	  lave	  et	  hurtigt	  ’outline’	  på	  hvem	  272	  
og	  hvad?	  273	  
	  274	  
U:	  helt	  forfra,	  min	  oldefar	  er	  ud	  af	  en	  bondemandsfamilie…vil	  du	  have	  det	  så	  detaljeret?	  Han	  275	  
endte	  med	  at	  blive	  slagter,	  rigtig	  dygtig	  slagter	  og	  lå	  inde	  på	  Værnedamsvej..og	  det	  er	  jo	  276	  
tilbage	  hvor	  man	  ikke	  lige	  gik	  i	  supermarkedet,	  så	  der	  var	  slagter	  en	  ret	  stor	  industri,	  der	  stod	  	  277	  
smørrebrødsjomfruer	  og	  der	  var	  eget	  salteri	  og	  røgeri	  og	  der	  voksede	  min	  farfar	  så	  op	  inde	  på	  278	  
værnedamsvej	  i	  det	  hjem.	  Og	  han	  læste	  så	  til	  ingeniør,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  var	  DTU	  eller	  hvad	  279	  
det	  var,	  og	  jeg	  mener	  det	  hed	  stærkstrømsingeniør	  og	  begyndte	  så	  i	  en	  kælder	  inde	  i	  280	  
københavn	  allerede	  i	  tyverne	  at	  lave	  noget	  elvarme,	  noget	  elektrisk	  opvarmning	  man	  kunne	  281	  
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bruge	  til	  alle	  mulige	  forskellige	  sammenhænge	  og	  startede	  så	  en	  virksomhed	  tilbage	  i	  282	  
halvtreds,	  1950,	  året	  før	  min	  far	  blev	  født,	  og	  så	  startede	  de	  op	  i	  Asminderup/Asminderød	  og	  283	  
det	  endte	  så	  med	  at	  være	  den	  som	  min	  far	  så	  købte	  af	  min	  farfar	  i	  1980	  tror	  jeg,	  og	  jeg	  blev	  284	  
født	  i	  1981,	  så	  det	  er	  lidt	  ’history	  repeating’	  ja	  så	  kørte	  han	  den	  op	  og	  ekspanderede	  ret	  vildt	  285	  
også	  til	  udlandet.	  Så	  det	  var	  en	  produktionsvirksomhed	  oppe	  i	  Nordsjælland,	  Asminderup,	  286	  
hvor	  de	  simpelthen	  havde	  sådan	  en	  stor	  smedehal	  hvor	  de	  lavede	  elvarmere	  og	  287	  
sporskiftevarmere,	  f.eks.	  langs	  alle	  jernbaneskinner	  ligger	  så	  nogle	  varmelegemer	  så	  det	  288	  
smelter	  sneen	  væk	  og	  til	  alle	  mulige	  andre	  formål.	  Det	  producerede	  de	  så	  derop.	  Og	  så	  er	  der	  289	  
så	  mig	  nu.	  290	  
	  291	  
N:	  jamen	  man	  kan	  sige,	  I	  er	  bestemt	  ikke	  selvstændige	  inden	  for	  noget	  der	  ligner	  hinanden,	  292	  
umiddelbart,	  men	  ift.	  det	  at	  du	  siger	  at	  du	  føler	  du	  måske	  ikke	  har	  haft	  en	  mentor,	  men	  I	  hvor	  293	  
stor	  grad	  har	  din	  far	  været	  inde	  over?	  Både	  bevidst	  hvor	  du	  har	  spurgt	  ham	  til	  råds	  ”	  hvad	  gør	  294	  
vi	  her?”	  Det	  kunne	  jo	  være	  med	  hvad	  som	  helst,	  moms	  osv.	  I	  starten	  ,	  mens	  også	  ligeså	  meget	  295	  
ubevidst,	  det	  kan	  jo	  være	  noget	  igennem	  opvæksten	  på	  et	  eller	  andet	  plan,	  er	  det	  noget	  du	  har	  296	  
tænkt	  over?	  Helt	  konkret	  ved	  du	  måske	  om	  du	  har	  spurgt	  ham	  til	  råds?	  297	  
	  298	  
U:	  øhmm..	  det	  har	  jeg	  i	  nogen	  grad.	  Jeg	  var	  rigtig	  glad	  for	  i	  starten	  at	  kunne	  tage	  ham	  med	  til	  299	  
råds.	  Helt	  klart..	  og	  har	  også	  haft	  talt	  med	  ham	  inden	  vores	  bankmøder.	  Men	  eller	  har	  Peter	  og	  300	  
jeg	  faktisk	  mest	  brugt	  hinanden	  og	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  tror	  jeg	  også	  der	  ligger	  et	  eller	  301	  
andet	  sådan..jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  berører	  din	  opgave,	  eller	  det	  er	  noget	  jeg	  skal	  snakke	  med	  302	  
min	  psykolog	  om…	  at	  jeg	  ikke	  skulle	  spørge	  ham	  til	  råds,	  jeg	  skulle	  bare	  vende	  tilbage	  og	  sige	  303	  
”ta-‐da,	  look	  what	  I	  did”	  304	  
	  305	  
N:	  Sønnike	  kan	  også!	  306	  
	  307	  
U:	  ja,	  præcist,	  men	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  min	  far	  altid	  har	  været	  en	  meget	  stærk	  autoritet	  for	  308	  
mig	  og	  det	  måske	  så	  også	  er	  derfor	  jeg	  gerne	  vil	  please	  ham,	  så	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  så	  er	  den	  309	  
autoritet	  jeg	  pleaser	  løbende	  i	  mangel	  af	  andre,	  men	  der	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om	  at	  det	  også	  er	  310	  
ham	  jeg	  ringer	  til	  når	  vi	  har	  gjort	  et	  eller	  andet	  godt,	  når	  vi	  er	  kommet	  i	  avisen	  eller	  et	  eller	  311	  
andet,	  når	  vi	  har	  åbnet	  en	  ny	  restaurant	  og	  det	  går	  godt,	  så	  ringer	  jeg	  og	  er	  stolt	  og	  deler	  det	  312	  
med	  ham,	  men	  det	  er	  sjældent	  jeg	  spørger	  ham	  til	  råds	  i	  dag,	  så	  det	  var	  den	  ene	  del	  af	  det…	  313	  
	  314	  
N:	  hvordan	  ift	  hvor	  meget	  i	  din	  opvækst.	  Hvor	  meget	  har	  det	  fyldt	  at	  han	  var	  selvstændig?	  Var	  315	  
man	  med	  far	  på	  arbejde	  og	  se	  ham…?	  316	  
	  317	  
U:	  ja,	  helt	  sikkert	  det	  har	  fyldt	  meget	  og	  ikke	  på	  nogen	  dårlig	  måde,	  men	  har	  helt	  klart	  været	  318	  
rammerne..	  man	  har	  aldrig	  været	  i	  tvivl	  om	  vi	  var	  ud	  af	  en	  selvstændig	  familie	  og	  min	  far	  var	  319	  
direktøren	  for	  det	  hele..	  og	  vi…det	  var	  mange	  aftener,	  det	  er	  selvfølgelig	  svært	  at	  huske	  præcis	  320	  
hvor	  meget,	  men	  det	  føltes	  som	  flere	  gange	  hver	  uge,	  så	  kørte	  vi	  op	  på,	  det	  var	  sådan	  et	  321	  
kvarters	  kørsel,	  og	  fra	  en	  ret	  tidlig	  alder	  så	  fik	  jeg	  sådan	  job	  deroppe.	  I	  stedet	  for	  at	  gå	  med	  322	  
aviser	  så	  hjalp	  jeg	  med	  at	  makulere,	  og	  bare	  sådan	  forefaldende	  arbejde	  hvilket	  var	  helt	  fint	  og	  323	  
en	  fed	  måde	  at	  lære	  og	  tjene	  sine	  egne	  penge	  på.	  Og	  så	  sad	  han	  jo	  på	  kontoret	  og	  arbejdede	  og	  324	  
min	  mor	  arbejdede	  i	  indkøbsafdelingen,	  de	  arbejdede	  begge	  to	  der	  sammen…så	  der	  har	  vi	  jo	  325	  
været	  sådan	  en	  lille	  arbejdsfamilie,	  men	  så	  min	  bror	  og	  jeg	  ,	  jeg	  har	  en	  storebror,	  vi	  var	  meget	  326	  
tit	  ude	  i	  produktionen,	  og	  det	  var	  den	  største	  legeplads	  med	  sådan	  nogle	  store	  kraner	  oppe	  i	  327	  
loftet	  hvor	  man	  bare	  kunne	  køre	  dem	  rundt	  og	  løfte	  paller	  op	  og	  flyve	  og	  lege	  superman,	  så	  328	  



- 122 -	  

det	  har	  ligeså	  meget	  været	  vores	  legeplads,	  så	  det	  har	  været	  en	  super	  fed	  ramme,	  men	  det	  329	  
fyldte	  rigtig	  meget,	  ingen	  tvivl	  om	  det.	  330	  
	  331	  
N:	  hvordan	  ift.	  nu	  har	  I	  140	  ansatte,	  hvordan	  ift.	  at	  snakke	  om	  personale	  hvordan	  håndterer	  332	  
man	  personale	  og…hvordan	  ,	  måske	  ikke	  at	  du	  har	  snakket	  med	  din	  far	  om	  det,	  men	  er	  det	  333	  
noget	  du	  kan	  nikke	  genkendende	  til,	  var	  det	  også	  noget	  der	  fyldte	  noget	  omkring	  aftenbordet,	  334	  
eller…?	  335	  
	  336	  
U:	  Min	  far	  har	  aldrig	  taget	  sit	  arbejde	  med	  hjem,	  nej	  det	  har	  han	  squ	  ikke.	  Så	  der	  er	  aldrig	  337	  
blevet	  diskuteret	  ansatte	  ved	  middagsbordet,	  kun	  hvis	  min	  mor	  har	  bragt	  det	  op,	  og	  så	  har	  338	  
han	  sådan	  ikke	  gidet	  køre	  med	  på	  den.	  Og	  det	  kan	  jeg	  rigtig	  godt	  relatere	  til,	  men	  det	  er	  noget	  339	  
helt	  andet.	  	  340	  
	  341	  
N:	  Der	  er	  en	  eller	  anden	  regel	  om	  at	  når	  man	  forlader	  arbejdsstedet,	  så	  skal	  man	  også	  holde	  342	  
fri?	  343	  
	  344	  
U:	  jaaeee	  både	  det,	  eller	  også	  så	  kører	  det	  rundt	  i	  hovedet	  samtidig,	  men	  det	  er	  meget	  svært	  345	  
måske	  at	  komme	  hjem	  og	  så	  kører	  der	  noget	  oppe	  i	  hovedet	  der	  har	  kørt	  de	  sidste	  tre	  dage,	  346	  
eller	  bare	  hele	  dagen,	  og	  når	  man	  så	  prøver	  at	  dele	  det,	  så	  bliver	  folk	  lidt	  udeforstående	  fordi	  347	  
det	  er	  meget	  svært	  at	  sætte	  ord	  på	  hvad	  det	  præcis	  er	  man	  går	  med	  oppe	  i	  hovedet,	  så	  meget	  348	  
hovedet	  så	  gør	  man	  det	  sku	  bare	  selv…det	  er	  meget	  svært	  at	  involvere	  folk	  2%	  i	  sådan	  en	  349	  
proces	  over	  middagsbordet..	  350	  
	  351	  
N:	  eller	  også	  ift.	  venner	  og	  bekendte.	  Nu	  har	  du	  så	  en	  partner,	  og	  en	  kone	  der	  også	  er	  352	  
involveret	  i	  virksomheden	  nu..	  så	  der	  er	  vel	  noget	  forståelse	  der.	  Men	  ift.	  venner	  som	  ikke	  353	  
aner	  noget…	  som	  selv	  har	  job	  (er	  ansatte)	  hvad	  kan	  man	  dele	  omkring	  sin	  succeser	  og	  nedture	  354	  
i	  sin	  virksomhed	  der?	  Hvordan	  foregår	  det?	  355	  
	  356	  
U:	  Det	  er	  skide	  svært.	  Det	  er	  et	  rigtig	  godt	  spørgsmål.	  Jeg	  tror	  jeg	  har	  altid	  bare	  haft	  den	  357	  
der…netop	  bare,	  det	  er	  højst	  sandsynligt	  fra	  min	  far,	  at	  den	  snakker	  vi	  ikke	  om	  når	  vi	  ,	  jeg	  358	  
gider	  ikke	  nu	  vil	  jeg	  bare	  godt	  lade	  eller,	  eller	  hvad	  man	  sådan	  gør,	  ik.	  Men	  alligevel	  så	  har	  359	  
Peter	  det	  lige	  modsat,	  eller	  har	  i	  hvert	  fald	  haft	  det…	  Nej	  det	  er	  også	  forkert,	  lad	  mig	  lige	  lave	  360	  
den	  om.	  Peter	  og	  jeg	  vi	  har	  altid	  talt	  rigtig	  meget	  om	  det	  faktisk,	  så	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  så	  361	  
er	  vi	  bare	  lidt	  på	  arbejde,	  eller	  også	  er	  det	  vores	  måde,	  eller	  sådan	  ’bond’	  –	  det	  er	  firmaet	  på	  362	  
en	  eller	  anden	  måde,	  så	  det	  er	  meget	  naturligt	  for	  mig	  at	  tale	  med	  ham	  om	  det	  fordi	  vi	  har	  helt	  363	  
den	  samme	  forståelse,	  vi	  er	  en	  del	  af	  den	  samme	  virkelighed.	  Så	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  bare	  er	  364	  
lettere	  at	  tale	  med	  ham	  om	  det.	  Lige	  så	  snart	  Sandra	  sidder	  med,	  eller	  Thilde	  sidder	  med	  kan	  365	  
jeg	  godt	  mærke	  at	  så	  får	  jeg	  lidt	  sværere	  ved	  at	  tale	  om	  det.	  Vi	  prøver	  så	  også,	  og	  det	  har	  366	  
hjulpet	  rigtig	  meget	  at	  Sandra	  og	  Thilde	  er	  kommet	  med	  på	  kontoret,	  så	  nu	  gør	  vi	  det	  i	  højere	  367	  
grad,	  men	  er	  samtidig	  alle	  sammen	  blevet	  bevidste	  om	  at	  det	  skal	  vi	  blive	  gode	  til	  at	  lade	  være	  368	  
med,	  fordi	  vi	  bare	  har	  sådan	  et	  mærkeligt	  firkløver,	  så	  så	  er	  det	  hele	  tiden	  Halifax	  og	  så	  føler	  369	  
man	  også	  lidt	  det	  er	  hele	  ens	  identitet,	  og	  det	  kan	  vi	  godt	  mærke	  engang	  i	  mellem	  at	  det	  ikke	  370	  
er	  helt	  sundt	  i	  det	  lange	  løb,	  så	  man	  skal	  squ	  have	  nogle	  andre	  input	  engang	  i	  mellem,	  ik.	  371	  
	  372	  
N:	  der	  er	  også	  en	  verden	  udenfor,	  selvom	  det	  ikke	  er	  så	  mange	  timer	  på	  døgnet?	  373	  
	  374	  
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U:	  Ja,	  lige	  præcis.	  Og	  det	  bliver	  hurtigt	  ’osteklokken’,	  så	  sidder	  der	  nogle	  og	  siger	  ”	  hold	  kæft	  375	  
det	  der	  jordskælv	  i	  mexico”	  og	  så	  er	  man	  sådan	  helt	  ”øhhh”	  ,	  man	  aner	  det	  ikke	  og	  kan	  slet	  376	  
ikke	  snakke	  med,	  men	  til	  gengæld	  så	  har	  man	  lige	  talt	  med	  20	  medarbejdere	  og	  det	  hele	  kører	  377	  
rundt	  oppe	  i	  hovedet	  på	  en.	  Så	  en	  gang	  i	  mellem	  kan	  man	  godt	  føle	  sådan	  lidt,	  at	  man	  er	  lidt	  378	  
afsporet	  på	  andre	  måder.	  379	  
	  380	  
N:	  ens	  verden	  kan	  blive	  lidt	  lokal.	  381	  
	  382	  
U:	  ja,	  lige	  præcis,	  og	  det	  der	  med	  at	  tale	  om	  det.	  383	  
	  384	  
N:	  Ift.	  at	  være	  barn	  af	  selvstændige.	  Tror	  du	  at	  man	  generelt	  som	  barn	  af	  selvstændige	  bliver	  385	  
påvirket	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  af	  at	  man	  har	  forældre	  som	  har	  egen	  virksomhed?	  386	  
	  387	  
U:	  Ja,	  det	  tror	  jeg	  helt	  sikkert.	  100%,	  på	  alle	  mulige	  måder,	  jeg	  ved	  næsten	  ikke	  hvor	  jeg	  skal	  388	  
starte,	  men	  rigtig	  meget	  af	  det	  har	  nok	  at	  gøre	  med	  at,	  sådan	  lidt	  der	  her	  arbejdsnarkomani,	  389	  
eller	  sådan	  at	  man..	  en	  rigtig	  rigtig	  hård	  arbejdsmoral	  tror	  jeg..	  jeg	  har	  aldrig	  nogensinde	  hørt	  390	  
min	  far	  bitche	  bare	  en	  lille	  bitte	  smule	  over	  sit	  job,	  det	  blev	  altid	  bare	  gjort	  og	  du	  ved,	  også	  391	  
selvom	  det	  måske	  krævede	  til	  sent	  om	  aftenen	  en	  gang	  i	  mellem,	  eller	  han	  tog	  det	  frem	  når	  vi	  392	  
blev	  lagt	  i	  seng,	  man	  vidste	  godt	  han	  sad	  og	  arbejdede	  der	  ik,	  og	  han	  var	  den	  første	  der	  var	  393	  
oppe	  næste	  morgen.	  Så	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  og	  så	  ved	  jeg	  ikke	  hvor	  meget	  han	  har	  italesat	  394	  
det,	  men	  han	  har	  meget	  tit	  sagt	  sådan,	  og	  ligeså	  meget	  spøgefuldt,	  men	  sådan	  ”sådan	  er	  det	  at	  395	  
være	  selvstændig	  erhvervsdrivende”,	  ik,	  når	  man	  hver	  gang	  har	  sagt	  et	  eller	  andet	  –	  sådan	  er	  396	  
det	  	  -‐	  bare	  som	  en	  konstatering	  ,	  ja.	  397	  
	  398	  
N:	  har	  det	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  uden	  at	  man	  måske	  tænker	  over	  det,	  har	  det	  forberedt	  dig	  399	  
på	  at	  du	  vidste	  godt	  at	  når	  du	  blev	  selvstændig	  så	  var	  det	  måske	  ikke	  bare	  37	  timer,	  eller	  25	  400	  
eller	  hvad	  det	  var?	  401	  
	  402	  
U:	  Helt	  sikkert.	  Det	  tror	  jeg	  heller	  aldrig	  jeg	  havde	  forestillet	  mig….jeg	  har	  næsten	  altid	  403	  
arbejdet	  fuld	  tid	  ved	  siden	  af	  mit	  studie,	  så	  jeg	  har	  altid	  arbejdet	  rigtig	  rigtig	  meget,	  så	  det	  er	  404	  
sådan	  den	  arbejdsmæssige	  byrde	  og	  jeg	  nægter	  at	  tro,	  altså	  man	  skal	  være	  meget	  meget	  405	  
heldig	  hvis	  man	  skal	  få	  succes	  som	  selvstændig	  hvis	  man	  ikke	  har	  forberedt	  sig	  på	  en	  80-‐100	  406	  
timers	  arbejdsuge	  i	  det	  første	  lange	  stykke	  tid.	  Det	  er	  i	  hvert	  fald	  i	  meget	  meget	  få	  tilfælde	  det	  407	  
gør	  sig	  gældende	  –	  så	  det	  er	  bare	  en	  forudsætning	  tror	  jeg,	  at	  man	  ligesom	  kommer	  fra	  et	  sted	  408	  
hvor	  det	  helt	  normalt	  at	  man	  arbejder	  meget	  og	  det	  er	  totalt	  accepteret,	  og	  det	  er	  ligeså	  409	  
naturligt	  som	  at	  trække	  vejret.	  Så	  jeg	  har	  slet	  ikke	  overvejet	  at	  det	  skulle	  være	  et	  problem,	  410	  
altså	  tværtimod.	  411	  
	  412	  
N:	  de	  vilkår	  er	  ligesom	  indforstået?	  413	  
	  414	  
U:	  ja	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  at	  man	  så	  lige	  pludselig,	  det	  er	  en	  helt	  anden	  snak,	  for	  sådan	  var	  415	  
det	  da	  jeg	  bare	  var	  mig	  selv	  –	  altså	  jeg	  kunne	  ikke	  arbejde	  nok,	  jeg	  skulle	  bare	  lige	  have	  5	  416	  
timers	  søvn	  så	  var	  jeg	  klar	  igen.	  Men	  når	  man	  så	  lige	  pludselig	  finder	  ud	  af	  at	  der	  er	  også	  er	  417	  
andre	  gode	  ting	  i	  livet	  her,	  når	  man	  netop	  møder	  en	  dejlig	  kvinde	  og	  man	  gifter	  sig	  og	  man	  får	  418	  
barn	  og	  man	  gerne	  vil	  det	  hele,	  så	  kan	  man	  jo	  godt	  se	  at	  så	  går	  regnestykket	  squ	  ikke	  op	  lige	  419	  
pludselig	  hvis	  man	  samtidig	  også	  gerne	  vil	  være	  den	  moderne	  mand	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  420	  
fordi	  at	  det	  kunne	  min	  far	  dengang,	  det	  var	  ligesom	  lidt	  mere	  den	  gamle	  skole,	  nu	  er	  far	  421	  
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hjemme	  og	  se	  tv-‐avis,	  så	  er	  man	  lige	  stille	  imens	  der	  bliver	  set	  tv-‐avis.	  Den	  kunne	  jeg	  aldrig	  422	  
nogensinde	  selv	  lave	  i	  dag,	  vel.	  423	  
	  424	  
N:	  Den	  går	  ikke	  længere?	  425	  
	  426	  
U:	  nej,	  nej!	  Så	  jeg	  tror	  også	  bare..	  jeg	  tror…	  427	  
	  428	  
N:	  hvad	  tænker	  du,	  hvis	  man	  nu	  var	  barn	  af	  to	  lønmodtagere?	  Hvordan	  havde	  livet	  som	  barn	  429	  
set	  ud	  der?	  	  430	  
	  431	  
U:	  (griner)	  det	  er	  squ	  et	  godt	  spørgsmål.	  432	  
	  433	  
N:	  det	  er	  jo	  lidt	  en	  forestilling.	  434	  
	  435	  
U:	  som	  voksen	  tror	  jeg	  mest	  man	  siger	  ”	  shit	  har	  du	  taget	  springet,	  hold	  da	  op”	  hvor	  jeg	  sidder	  436	  
i	  den	  anden	  grøft	  og	  siger	  ”jeg	  kunne	  slet	  ikke	  lade	  være”.	  (afbrydelse)..	  eller	  hvordan	  livet	  437	  
havde	  været?	  438	  
	  439	  
N:	  Hvis	  du	  havde	  venner,	  hvis	  forældre	  var	  ansatte…	  440	  
	  441	  
U:	  det	  kan	  jeg	  også	  godt…	  442	  
	  443	  
(afbrydelse)	  444	  
	  445	  
N:	  hvis	  du	  havde	  barndomsvenner,	  hvis	  forældre	  var	  ansatte,	  hvordan	  så	  deres	  liv	  ud	  ,	  446	  
forskelligt	  fra	  dit	  eget,	  hvis	  det	  var	  forskelligt?	  447	  
	  448	  
U:	  sådan	  inden	  for	  familiens	  rammer..øhh..	  jeg	  var	  ved	  at	  sige	  væsentligt	  mere	  farverigt..men	  449	  
det	  lyder	  sådan	  lidt	  (griner).	  Jamen	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  jeg	  synes	  altid	  det	  var	  sjovere	  at	  lege	  450	  
hos	  legekammeraterne,	  helt	  sikkert	  og	  på	  den	  måde…det	  er	  ikke	  den	  måde	  jeg	  har	  villet	  være	  451	  
selvstændig	  på,	  men	  det	  var	  sådan…min	  bedste	  ven	  der	  hvor	  jeg	  voksede	  op	  han	  var	  søn	  af	  en	  452	  
børnehavepædagog	  og	  en	  sådan	  en	  37	  timers	  forsker,	  almindelig	  stilling	  ik	  rent	  tidsmæssigt.	  453	  
Og	  der	  var	  ikke	  noget	  federe	  end	  at	  komme	  i	  det	  hjem,	  allerede	  efter	  skole	  var	  der	  gang	  i	  454	  
hyggen	  havde	  jeg	  nær	  sagt,	  og	  der	  var	  bare	  sådan	  en	  anden	  fri	  jargon.	  Og	  jeg	  tror	  i	  høj	  grad,	  og	  455	  
jeg	  ved	  det	  ikke	  mht	  at	  være	  selvstændig,	  men	  det	  at	  min	  far	  også	  var	  direktøren	  for	  det	  hele	  456	  
oppe	  i	  sådan	  et	  lille	  lokalsamfund	  hvor,	  der	  tror	  jeg	  bare	  at	  hans	  måde	  med	  det,	  det	  har	  bare	  457	  
været	  sådan	  at	  være	  meget	  firkantet	  af	  natur	  på	  en	  eller	  anden	  måde,	  altså	  at	  holde	  sin	  sti	  ren,	  458	  
og	  aldrig	  drikke	  sig	  fuld	  og	  aldrig	  feste	  sådan	  du	  ved.	  Passe	  sit	  arbejde	  og	  var	  aldrig	  den	  der	  459	  
skejede	  ud	  til	  noget,	  hvor	  det	  var	  vildt	  for	  mig	  at	  komme	  over	  til	  den	  familie	  hvor	  der	  var	  en	  460	  
kasse	  øl	  i	  hjemmet.	  Det	  havde	  jeg	  aldrig	  nogensinde	  prøvet,	  mine	  forældre	  drak	  ikke	  –	  ikke	  at	  461	  
de	  overhovedet	  pegede	  fingre	  af	  det,	  men	  du	  ved,	  det	  var	  ligesom	  ikke	  en	  del	  af	  vores	  hverdag.	  462	  
Og	  så	  kommer	  jeg	  over	  til	  dem	  hvor	  det	  bare	  var	  gang	  i	  havefesten	  og	  forældrene	  463	  
halvberusede	  og	  højtråbende,	  men	  sådan	  meget	  omfavnende…	  464	  
	  465	  
N:	  lidt	  hippie?	  466	  
	  467	  
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U:	  ja,	  sådan	  lidt	  hippie	  på	  sådan	  en	  super	  dejlig	  måde,	  det	  absolut	  heller	  ikke	  tilfældigt	  jeg	  er	  468	  
endt	  op	  med	  Thilde.	  Så	  det	  er	  nok	  mit	  mest	  konkrete	  svar	  til	  hvordan	  det	  har	  været	  i	  sådan	  en	  469	  
helt	  almindelig	  lønmodtager	  familie,	  hvis	  man	  skal	  kalde	  den	  det,	  så	  tror	  jeg	  at	  der	  har	  været	  470	  
lidt	  højere	  til	  loftet	  på	  en	  eller	  anden	  måde…	  og	  det	  er	  klart	  også	  derfor	  at	  jeg,	  kort	  fortalt,	  471	  
med	  hele	  det	  her	  Halifax	  projekt	  at…	  	  og	  ’off	  the	  record’	  måske..	  fordi	  personalet	  skal	  måske	  472	  
ikke	  vide	  man	  går	  med	  de	  tanker,	  men	  det	  er	  ikke	  noget	  jeg	  gør	  i	  10	  år.	  Jeg	  skal	  være	  der	  for	  473	  
min	  familie	  på	  en	  anden	  måde	  en	  min	  far	  har	  været	  der	  i	  min	  familie,	  og	  mor	  for	  dens	  sags	  474	  
skyld,	  som	  også	  var	  involveret	  i	  det	  og	  jeg	  går	  med	  sådan	  en	  mærkelig	  drøm	  om,	  jeg	  skal	  bare	  475	  
være	  gymnasielærer,	  det	  er	  fint,	  jeg	  slipper	  alle	  tøjlerne	  en	  dag	  og	  jeg	  skal	  ikke	  have	  personale	  476	  
ansvar	  mere	  og	  sådan	  fordi	  at	  jeg	  netop	  ikke,	  ellers	  så	  lykkes	  jeg	  ikke	  med	  min	  mission	  om	  at	  477	  
prøve	  at	  skabe	  den	  familie	  som	  jeg	  elskede	  at	  komme	  i	  selv	  som	  barn.	  Så	  det	  er	  så’n	  mærkeligt	  478	  
mellem	  to	  heste	  ik,	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  479	  
	  480	  
N:	  der	  skal	  balanceres	  noget	  der	  i	  hvert	  fald?	  481	  
	  482	  
U:	  ja,	  og	  så	  tror	  jeg	  på	  en	  eller	  anden	  syret	  måde,	  så	  har	  jeg	  lagt	  en	  mission	  oppe	  i	  hovedet	  der	  483	  
hedder:	  så	  løber	  jeg	  dobbelt	  så	  stærkt	  som	  min	  far	  plejede	  at	  gøre,	  men	  det	  gør	  jeg	  så	  kun	  i	  en	  484	  
5-‐8	  årig	  periode,	  men	  så	  kan	  jeg	  til	  gengæld	  også..	  så	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  har	  jeg	  skabt	  en	  485	  
økonomisk	  gevinst	  der	  gør	  at	  jeg	  kan	  totalt	  udleve	  min	  drøm	  bagefter,	  og	  det	  er	  måske	  486	  
bundnaivt	  (griner)..	  men	  nu	  må	  vi	  håbe	  på	  det.	  De	  første	  par	  stept	  i	  planen	  virker	  meget	  godt.	  487	  
Ja,	  nu	  må	  vi	  se.	  488	  
	  489	  
N:	  Men	  hvordan	  håndterer	  både	  dine	  venner	  og	  dit	  netværk	  at	  du	  er	  selvstændig.	  Forstår	  de	  490	  
selv	  forskellen	  ml	  at	  være	  ansat	  og	  være	  selvstændig?	  491	  
	  492	  
U:	  Ja,	  dem	  jeg	  stadig	  ser	  en	  del	  de	  gør	  i	  hvert	  fald.	  Jeg	  har	  virkelig	  prøvet	  at	  holde	  fast	  i	  alle	  493	  
mine	  venner,	  men	  når	  det	  er	  sagt,	  så	  har	  jeg	  ikke,	  ikke	  sagt	  på	  den	  måde	  at	  jeg	  har	  taget	  meget	  494	  
kontakt	  til	  dem,	  for	  det	  har	  jeg	  været	  sindssyg	  elendig	  til,	  men	  jeg	  har	  måske	  haft	  sådan	  en	  ide	  495	  
om	  at	  nu	  knokler	  jeg	  et	  par	  år,	  og	  dem	  der	  så	  engang	  i	  mellem	  selv	  kommer	  ned	  og	  siger	  hej,	  496	  
og	  så	  tager	  vi	  en	  øl	  sammen,	  eller	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  ik,	  så	  det	  er	  jo	  også	  dem	  jeg	  tænker	  497	  
sådan	  ”de	  forstår	  min	  situation”	  –	  de	  hjælper	  selv	  til	  at	  holde	  kontakten	  ved	  lige	  på	  en	  eller	  498	  
anden	  måde.	  Dem	  der	  så	  ikke	  har	  gjort	  det	  dem	  prøver	  jeg	  så	  ind	  i	  mellem	  at	  tage	  kontakt	  til,	  499	  
men	  der	  er	  jeg	  måske	  også	  blevet	  sådan	  lidt	  nu	  at	  dem	  der	  er	  tilbage,	  det	  er	  så	  netop	  dem	  der	  500	  
har	  haft	  forståelse	  for	  det.	  501	  
	  502	  
N:	  dem	  der	  kan	  forstå	  dig	  der	  hvor	  du	  er	  i	  dit	  liv?	  503	  
	  504	  
U:	  ja,	  ”jeg	  ved	  Ulrik	  lige	  har	  haft	  120	  arbejdsdage	  i	  træk”	  eller	  sådan	  noget,	  der	  i	  starten	  da	  vi	  505	  
lige	  havde	  åbnet.	  Åbnede	  og	  lukkede	  restauranten	  7	  dage	  om	  ugen,	  for	  det	  er	  jo	  en	  branche	  506	  
hvor	  der	  er	  bare	  aldrig	  lukket,	  så	  den	  er	  svær	  at	  pleje	  venskaber,	  især	  i	  opstartsfasen.	  Men	  507	  
omvendt	  så	  havde	  jeg	  det	  også	  sådan	  lidt,	  ”ja,	  men	  jeg	  har	  åbnet	  en	  burgerrestaurant	  og	  en	  508	  
bar,	  så	  hvis	  du	  ikke	  har	  lyst	  til	  at	  komme	  ned	  og	  drikke	  en	  bajer”	  (griner)..ej	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  509	  
men	  jo	  der	  er	  klart	  nogle	  venner	  der	  har	  udvist	  stor	  forståelse	  for	  det.	  	  510	  
	  511	  
N:	  og	  som	  også	  ved	  at	  nogle	  gange	  så	  kan	  man	  squ	  ikke	  lige	  komme	  til	  tiden.	  Og	  hvad	  det	  må	  512	  
være?	  513	  
	  514	  
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U:	  jeg	  har	  virkelig	  prøvet	  at	  de	  aftaler	  jeg	  så	  laver	  at	  dem	  holder	  jeg,	  og	  jeg	  prøver	  at	  komme	  515	  
til	  alt	  der	  hedder	  invitationsarrangementer.	  Jeg	  er	  ikke	  så	  meget	  den	  der	  tager	  en	  spontan	  øl	  516	  
på	  Funchs	  vinstue	  en	  aften,	  men	  jeg	  kommer	  hvis	  jeg	  bliver	  inviteret	  til	  en	  30	  års	  fødselsdag	  517	  
eller	  en	  barnedåb	  eller	  et	  bryllup.	  Jeg	  kommer	  helt	  sikkert	  hvis	  jeg	  bliver	  inviteret,	  så	  skal	  jeg	  518	  
nok	  få	  det	  planlagt,	  men	  jeg	  får	  ikke	  gået	  spontant	  i	  biffen	  eller	  sådan..	  men	  det	  er	  squ	  meget	  519	  
cool	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  at	  folk	  har	  taget	  så	  godt	  imod	  det	  det	  er	  der	  mange	  af	  mine	  520	  
venner	  der	  har,	  så	  det	  sætter	  jeg	  selvfølgelig	  rigtig	  stor	  pris	  på.	  521	  
	  522	  
N:	  Vi	  snakkede	  måske	  lidt	  om	  det	  i	  starten,	  ift.	  at	  være	  styret	  af	  på	  den	  ene	  side,	  du	  sagde	  du	  523	  
var	  risikovillig,	  eller	  kunne	  godt	  lide	  der	  var	  lidt	  risiko,	  og	  man	  kan	  måske	  på	  den	  anden	  side	  524	  
sige,	  så	  ligger	  der	  måske	  en	  frygt	  for	  at	  mislykkes	  på	  den	  ene	  eller	  den	  anden	  måde,	  måske	  525	  
med	  at	  bevise	  noget	  eller	  måske	  økonomisk.	  Hvordan	  vurderer	  du?	  Går	  de	  to	  ting	  hånd	  i	  hånd	  526	  
for	  dig?	  527	  
	  528	  
U:	  nej,	  det	  gør	  de	  egentlig	  ikke,	  for	  den	  ene	  eksisterer	  ikke	  sådan	  rigtig.	  Frygten	  for	  at	  fejle	  er	  529	  
ikke,	  jeg	  er	  nået	  dertil	  hvor	  jeg	  i	  min	  egen	  opfattelse	  af	  mig	  selv	  der	  har	  jeg	  ”bestået”	  og	  før	  jeg	  530	  
havde	  det,	  så	  tror	  jeg	  ikke	  muligheden	  eksisterede	  oppe	  i	  hovedet	  på	  mig	  på	  en	  eller	  måde.	  Jeg	  531	  
havde	  nok	  bare	  sådan	  en	  indædt	  naiv	  tro	  på	  at	  det	  skulle	  squ	  nok	  gå	  alt	  sammen.	  Med	  hårdt	  532	  
arbejde	  så	  kan	  man	  sagtens	  nå	  sine	  mål	  og	  det	  tror	  jeg	  for	  så	  vidt	  stadig	  på	  altså.	  Det	  er	  jeg	  533	  
stadig	  overbevist	  om.	  534	  
	  535	  
N:	  det	  er	  vel	  også	  en	  tanke	  som	  meget	  i	  starten	  gør	  sig	  meget	  gældende	  fra	  at	  sige	  ”	  vi	  vil	  rigtig	  536	  
gerne	  starte	  op”	  til	  man	  faktisk	  gør	  det.	  Der	  skal	  man	  vel	  overvinde	  en	  eller	  anden	  barrierre?	  537	  
	  538	  
U:	  Helt	  klart,	  eller	  ja	  jeg	  mærkede	  den	  sgu	  ikke	  sådan	  rigtig..	  altså	  det	  er	  sådan	  lidt..	  noget	  jeg	  539	  
faktisk	  også	  har	  talt	  lidt	  med	  Peter	  om,	  folk	  engang	  i	  mellem	  tilskriver	  os	  sådan	  en	  masse	  ”ej,	  I	  540	  
har	  været	  gode	  til	  at	  kigge	  i	  krystalkuglen”	  eller	  ”ej,	  I	  har	  bare	  truffet	  de	  helt	  igtige	  541	  
beslutninger	  hele	  tiden”	  eller	  du	  ved	  ”	  det	  der	  koncept,	  I	  vidste	  bare”	  man	  må	  nok	  bare	  sige…	  542	  
	  543	  
N:	  I	  så	  et	  hul	  i	  markedet?	  544	  
	  545	  
U:	  Ja,	  og	  altså	  jo,	  vi	  havde	  da	  selvfølgelig	  planlagt	  lidt	  at	  vi	  ikke	  lavede	  noget	  som	  naboen	  546	  
lavede	  når	  vi	  åbnede	  på	  Frederiksborggade.	  Vi	  havde	  ligesom	  prøve	  at	  sige	  ”	  så	  tager	  vi	  den	  547	  
del	  af	  deres	  menukort	  og	  laver	  det	  godt	  og	  så	  kan	  vi	  prøve	  at	  se	  om	  vi	  kan	  stjæle	  548	  
markedsandel”	  –	  på	  den	  måde,	  men	  når	  det	  er	  sagt	  så	  er	  der	  sindssyg	  mange	  af	  vores	  549	  
beslutninger	  som	  også	  er	  tilfældigheder,	  må	  man	  nok	  bare	  se	  i	  øjnene	  ik,	  på	  en	  eller	  anden	  550	  
måde.	  Eller	  hvor	  man	  måske	  ikke	  har	  haft	  sindssygt	  godt	  belæg	  for	  at	  træffe	  den	  beslutning	  551	  
man	  gjorde,	  men	  så	  er	  man	  lykkedes	  med	  den	  alligevel	  på	  en	  eller	  anden	  måde	  og	  igen	  altså,	  552	  
rigtig	  meget	  af	  det,	  det	  er	  sgu	  nok	  bare	  hårdt	  arbejde	  det	  tror	  jeg	  virkelig,	  men	  når	  de	  er	  sagt	  553	  
så,	  ja..	  554	  
	  555	  
N:	  tænkte	  I	  nogensinde	  worst-‐case?	  	  556	  
	  557	  
U:	  ja	  det	  gør	  man	  jo,	  men	  altså	  vi	  har	  hele	  tiden	  tænkt	  sådan	  ,	  tilbage	  til	  at	  vi	  nok	  var	  blevet	  558	  
bekræftet	  i	  at	  vi	  kunne	  få	  vores	  drømmejobs.	  Peter	  havde	  også	  fået	  sit	  drømmejob	  sådan	  så	  559	  
det	  var	  lidt	  2	  succeshistorier	  og	  altså	  vi	  har	  nok	  været	  ret	  privilegerede	  begge	  to,	  så	  jeg	  tror	  560	  
bare	  vi	  havde	  det	  sådan	  lidt,	  vores	  sikkerhedsnet	  er	  stort	  nok,	  altså	  vi	  kan	  godt	  få	  et	  godt	  job	  561	  
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igen	  og	  det	  er	  nok	  derfor	  den	  frygt	  var	  der	  ikke	  rigtigt,	  den	  var	  accepteret,	  worst-‐case	  var	  562	  
accepteret….	  563	  
	  564	  
N:	  hvad	  med	  sådan	  noget	  økonomisk.	  I	  skulle	  vel	  låne	  	  penge	  for	  at	  det	  kunne	  lade	  sig	  gøre?	  565	  
	  566	  
U:	  ja,	  jeg	  skulle	  faktisk	  lige	  til	  at	  sige	  at	  der	  er	  jo	  ingen	  tvivl	  om	  at	  i	  og	  med	  Peter	  og	  jeg	  jo	  også	  567	  
begge	  to	  er	  ud	  af	  relativt	  bemidlede	  familier,	  altså	  ikke	  fordi	  nogle	  af	  vores	  familier	  er	  Mærsk	  568	  
eller	  sådan,	  men	  hvis	  ikke	  overklasse	  så	  i	  hvert	  fald	  den	  høje	  høje	  middelklasse,	  eller	  vores	  569	  
forældre	  er…	  og	  derfor	  så	  er	  man	  jo	  også	  privilegerede	  hvad	  det	  angår.	  Ingen	  tvivl	  om	  at	  det	  570	  
der	  med,	  at	  man	  har	  det	  sådan	  lidt	  hvor	  alt	  går	  galt	  så	  har	  far	  og	  mor	  sgu	  nok	  bare..	  571	  
	  572	  
N:	  Så	  har	  de	  min	  ryg?	  573	  
	  574	  
U:	  det	  tænkte	  jeg	  nok	  ikke	  aktivt,	  men	  den	  er	  nok	  med	  til	  at	  man	  ikke	  har	  frygten.	  Det	  skal	  575	  
man	  nok	  ikke	  kimse	  af.	  Lad	  os	  sige	  det	  som	  det	  er,	  man	  laver	  det	  der	  budget	  til	  banken,	  så	  576	  
laver	  man	  hvor	  mange	  gæster	  kommer	  i	  budgettet.	  Så	  laver	  man	  tre:	  man	  laver	  worst-‐case,	  577	  
best-‐case	  og	  most	  likely	  og	  der	  altid,	  worst-‐case	  har	  altid	  bare	  været	  en	  fodnote	  	  op	  i	  578	  
hovederne	  på	  os.	  Banken	  skal	  se	  den	  så	  man	  viser	  man	  har	  overvejet	  det	  og	  alligevel	  var	  man	  579	  
sådan	  lidt,	  ja-‐ja	  ellers	  så	  justerer	  vi	  lidt	  på	  de	  tal	  vi	  skal	  bare	  i	  gang	  for	  helvede	  ud	  over	  580	  
stepperne.	  Og	  det	  er	  også	  fordi	  at	  man	  er	  sådan	  worst	  worst	  case,	  man	  ender	  ikke	  på	  gaden	  af	  581	  
den	  grund	  eller	  sådan	  ,	  og	  det	  er	  måske	  også	  lidt	  tilbage	  til	  hele	  den	  der,	  det	  er	  også	  det	  582	  
Danmark	  kan,	  altså	  udover	  at	  jeg	  selvfølgelig	  har	  været	  ud	  af	  en	  bemidlet	  familie.	  Generelt	  583	  
tror	  jeg	  selvom	  man	  ikke	  er	  det,	  selvom	  man	  er	  ud	  af	  en	  ganske	  almindelig	  584	  
lønmodtagerfamilie	  så	  repræsenterer	  Danmark	  altså	  stadig	  et	  sikkerhedsnet	  som	  burde	  gøre	  585	  
at	  folk	  turde	  tage	  springet,	  eller	  at	  en	  høj	  procentdel	  af	  befolkningen	  burde	  turde	  tage	  springet	  586	  
det	  tænker	  jeg	  bare,	  så	  derfor	  giver	  det	  god	  mening	  at	  sætte	  aktivt	  ind	  for	  at	  få	  flere	  587	  
iværksættere	  i	  gang.	  Det	  var	  lige	  et	  sidespring.	  588	  
	  589	  
N:	  men	  meget	  relevant,	  kan	  man	  sige.	  Især	  fordi	  det	  viser	  sig,	  jeg	  har	  læst	  undersøgelser	  der	  590	  
viser	  at	  færre	  og	  færre	  faktisk	  ønsker	  at	  være	  iværksættere	  og	  selvstændige	  i	  Danmark.	  Og	  det	  591	  
kan	  man	  måske	  –	  det	  er	  lidt	  en	  kontrast	  til	  det	  sikkerhedsnet	  der	  må	  siges	  at	  være	  i	  Danmark.	  592	  
Hvad	  skulle	  det	  efter	  din	  mening	  være	  der	  afholdt	  folk	  fra	  at	  blive	  selvstændige?	  593	  
	  594	  
U:	  jeg	  tror	  det	  er,	  der	  er	  nok	  sådan	  en	  anden	  udvikling	  i	  det	  moderne	  samfund	  som	  595	  
modarbejder	  vores	  teori	  om	  at	  sikkerhedsnettet	  burde	  skaffe	  mange	  selvstændige	  og	  det	  er	  596	  
den	  der	  generelle	  udvikling	  i	  at	  der	  er	  flere	  og	  flere	  der	  får	  stress,	  flere	  og	  flere	  der	  ikke	  kan	  få	  597	  
regnestykket	  til	  at	  gå	  op	  med	  al	  det	  man	  skal	  nå	  for	  at	  være	  det	  perfekte	  menneske	  og	  hvad	  598	  
ved	  jeg,	  hele	  den	  her	  snak	  som	  er	  rimelig	  ’outspoken’	  for	  tiden.	  599	  
	  600	  
N:	  med	  at	  kunne	  balancere	  det	  hele	  og	  få	  tid	  til	  det	  hele?	  601	  
	  602	  
U:	  ja,	  så	  jeg	  ved	  ikke	  om	  der	  så	  samtidig	  bliver,	  du	  ved,	  der	  er	  jo	  ikke	  nogen	  der	  ikke	  kender	  en	  603	  
håndfuld	  der	  har	  været	  gået	  ned	  med	  stress	  i	  deres	  netværk,	  så	  det	  kan	  jo	  også..	  sådan	  var	  det	  604	  
sgu	  ikke	  for	  halvtreds	  år	  siden,	  det	  i	  hvert	  fald	  min	  umiddelbare	  ide…så	  talte	  man	  i	  hvert	  fald	  605	  
ikke	  om	  det..	  og	  det	  kan	  da	  godt	  være	  at	  så	  tør	  folk	  ikke	  tage	  springet,	  så	  tænker	  de	  ”så	  skal	  jeg	  606	  
da	  i	  hvert	  fald	  ikke	  være	  selvstændig	  for	  så	  er	  jeg	  da	  helt	  sikker	  på	  at	  jeg	  går	  ned	  med	  stress”	  607	  
så	  det	  ved	  jeg	  ikke	  om	  det	  er	  	  derfor.	  608	  
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	  609	  
N:	  Men	  fungerer	  det	  rent	  faktisk	  sådan	  ,	  for	  nu	  snakker	  du	  selv	  80-‐100	  timer	  om	  ugen,	  men	  610	  
mange	  der	  går	  ned	  med	  stress	  det	  er	  måske	  også	  folk	  som	  har	  standard	  37	  timer,	  så	  kan	  det	  611	  
da	  godt	  være	  de	  arbejder	  lidt	  over	  i	  perioder,	  men	  det	  nærmer	  sig	  nok	  sjældent	  noget	  der	  612	  
ligner	  100	  timer	  på	  en	  uge.	  613	  
	  614	  
U:	  jeg	  tror	  i	  høj	  grad	  ikke	  det	  er	  jobbet	  der	  stresser	  en.	  Det	  tror	  jeg	  sgu	  ikke,	  ikke	  som	  615	  
selvstændig.	  Jeg	  siger	  ikke	  at	  selvstændige	  ikke	  kan	  blive	  stresset,	  men	  jeg	  tror	  i	  høj	  grad	  mere	  616	  
det	  er	  det	  der	  med	  at	  få	  hele	  puslespillet	  til	  at	  gå	  op,	  især	  med	  familie	  osv.,	  der	  tror	  jeg	  folk	  617	  
bliver	  pressede,	  det	  har	  jeg	  også	  kunne	  mærke	  selv.	  Fordi	  man	  vil	  gerne	  det	  hele,	  men	  lige	  618	  
pludselig	  så	  føler	  man	  at	  man	  ikke	  slår	  til	  på	  alle	  fronter	  det	  kan	  i	  hvert	  fald	  være	  risikoen	  hvis	  619	  
man	  lige	  bliver	  nødt	  til	  at	  skrue	  den	  ned	  på	  60%	  på	  firmaet	  og	  det	  er	  jo	  sådan	  det	  mest	  620	  
naturlige	  fordi	  det	  kan	  man	  lige	  som	  beder	  sige	  ikke,	  det	  er	  ligesom	  lidt	  mere	  legitimt	  and	  at	  621	  
sige	  ”jeg	  drejer	  lige	  familien	  ned	  på	  40%	  så	  kører	  vi	  ”	  622	  
	  623	  
N:	  Det	  var	  måske	  mere	  legitimt	  at	  gøre	  førhen?	  624	  
	  625	  
U:	  ja,	  det	  tror	  jeg	  helt	  klart	  har	  været	  et	  skift	  i	  generationen	  bare	  fra	  min	  far	  til	  mig	  det	  er	  jeg	  626	  
helt	  sikker	  på.	  Og	  det	  er	  slet	  ikke	  legitimt	  i	  dag	  og	  det	  tror	  jeg	  er	  den	  stor	  stress	  faktor.	  Fordi	  627	  
jobbet	  i	  sig	  selv,	  der	  tror	  jeg	  man	  har	  en	  kæmpe	  gevinst,	  og	  ikke	  bare	  den	  der	  klassiske	  man	  628	  
arbejder	  jo	  for	  sig	  selv	  så	  det	  er	  jo	  dejligt,	  fordi	  det	  kan	  fanme	  godt	  være	  forvirrende	  fordi	  man	  629	  
savner	  sparring,	  men	  der	  kommer	  sgu	  aldrig	  nogen	  der	  siger	  ”nu	  skal	  du	  klare	  det	  her	  inden	  i	  630	  
morgen”	  eller	  ”det	  er	  det	  her	  fremover,	  take	  it	  or	  leave	  it”	  eller	  sådan	  du	  ved.	  Man	  træffer	  jo	  631	  
sjældent	  modvilligt	  beslutninger.	  632	  
	  633	  
N:	  man	  gør	  hvad	  der	  skal	  til?	  634	  
	  635	  
U:	  ja	  og	  jeg	  har	  en	  eller	  anden	  ide	  om	  at	  når	  jeg	  hører	  ansatte,	  venner	  eller	  nogen	  i	  mit	  636	  
netværk	  at	  nu	  er	  de	  godt	  pressede,	  så	  er	  det	  tit	  fordi	  de	  har	  en	  dum	  chef	  der	  gør	  deres	  hverdag	  637	  
til	  et	  ’nightmare’	  eller	  de	  har	  nogle	  kollegaer	  der	  mobber	  dem	  på	  arbejdspladsen	  eller	  de	  har	  638	  
hvad	  det	  nu	  kan	  være,	  for	  stort	  work-‐load,	  men	  måske	  i	  en	  retning	  hvor	  de	  selv	  ville	  have	  639	  
taget	  den	  herover	  så	  havde	  den	  givet	  mening,	  men	  i	  stedet	  for	  så	  bliver	  den	  bare	  dikteret	  i	  den	  640	  
stik	  modsatte	  retning	  af	  ledelsen	  og	  det	  må	  jo	  også	  være	  pisse	  hamrende	  stressende	  at	  	  skulle	  641	  
sidde	  dag	  ud	  og	  dag	  ind	  og	  kæmpe	  i	  den	  stik	  modsatte	  retning	  af	  hvad	  al	  ens	  logik	  hiver	  en	  i,	  642	  
ik,	  og	  det	  kommer	  man	  jo	  ikke	  ud	  for	  og	  det	  er	  jo	  en	  forskel,	  at	  hvis	  der	  er	  nogen	  der	  udover	  643	  
mobning	  på	  min	  arbejdsplads	  så	  giver	  jeg	  dem	  sgu	  en	  advarsel,	  og	  hvis	  der	  er	  nogen	  der	  ikke	  644	  
taler	  pænt	  til	  mig	  så	  får	  de	  det	  også	  at	  vide,	  altså	  ikke	  forstå	  mig	  ret,	  jeg	  skal	  ikke	  sådan	  finde	  645	  
mig	  i	  noget	  på	  en	  eller	  anden	  måde.	  646	  
	  647	  
N:	  du	  kan	  jo	  som	  ejer,	  ligge	  retningen	  for	  hvor	  virksomheden	  skal	  hen,	  et	  eller	  andet	  sted.	  Og	  648	  
det	  er	  måske	  en	  mulighed	  man	  ikke	  har	  som	  ansat	  i	  samme	  omfang.	  649	  
	  650	  
U:	  Helt	  sikkert.	  Selvfølgelig	  så	  skal	  jeg	  jo	  finde	  mig	  i	  en	  masse	  andet.	  det	  er	  mig	  der	  får	  651	  
opringninger	  kl.	  10	  om	  aftenen	  eller	  kl.	  to	  om	  natten.	  Og	  som	  i	  dag	  lige	  tager	  et	  smut	  forbi	  652	  
psykiatrisk	  afdeling	  med	  en	  ansat	  fordi	  han	  bare	  er	  helt	  til	  hundene.	  Altså	  hvor	  jeg	  ved	  653	  
udmærket	  godt	  	  jeg	  har	  et	  andet	  ansvar	  som	  arbejdsgiver,	  men	  det	  er	  mig	  selv	  der	  sådan	  654	  
træffer	  valget.	  Jeg	  gør	  det	  jeg	  selv	  føler	  der	  skal	  til.	  655	  
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	  656	  
N:	  og	  er	  det	  rigtige?	  657	  
	  658	  
U:	  ja,	  i	  hvert	  fald	  i	  min	  verden.	  Selvfølgelig	  det	  er	  ikke	  det	  universelt	  rigtige	  nødvendigvis,	  men	  659	  
det	  er	  netop	  jeg	  føler	  jeg	  gør	  det	  rigtige	  derfor	  tror	  jeg	  ikke	  jeg	  får	  stress...	  at	  det	  giver	  mening..	  660	  
det	  må	  være	  meget	  stressende	  at	  lave	  noget	  der	  ikke	  giver	  mening.	  661	  
	  662	  
N:	  jeg	  er	  så	  småt	  ved	  at	  være	  igennem	  mine	  spørgsmål,	  jeg	  skal	  lige	  løbe	  igennem	  her.	  663	  
	  664	  
U:	  men	  noget	  helt	  andet..	  ej	  jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  er	  interessant	  665	  
	  	  666	  
N:	  bare	  kom	  med	  det?	  Vi	  kan	  altid	  redigere	  det	  væk	  667	  
	  668	  
U:	  det	  jeg	  bare	  ville	  sige	  det	  var	  at	  konklusionen	  på	  det	  blev	  at	  det	  ikke	  er	  jobbet	  i	  sig	  selv,	  det	  669	  
hænger	  i	  stor	  grad	  sammen	  med	  at	  få	  puslespillet	  til	  at	  slå	  til,	  hvis	  man	  samtidig	  netop	  vil	  670	  
skabe	  sit	  familieliv	  og	  al	  det	  her..	  det	  skal	  man	  nok	  lige	  gøre	  sig	  en	  god	  overvejelse	  omkring.	  671	  
	  672	  
N:	  ja,	  man	  skal	  også	  sidde	  og	  give	  interviews	  til	  studerende	  kl.10	  om	  aftenen	  (griner)?	  673	  
	  674	  
U:	  haha…	  det	  er	  sgu	  ikke	  det	  værste..	  675	  
	  676	  
N:	  udfordringer	  ift.	  at	  være	  iværksætter	  i	  Danmark,	  har	  du	  oplevet	  noget	  ,	  eller	  har	  du	  nogen	  677	  
referencer	  til	  udenlandske	  hvor	  du	  tænker	  ”ok,	  gør	  man	  sådan	  der”?	  	  678	  
	  679	  
U:	  I	  høj	  grad.	  Det	  er	  svært	  at	  gøre	  helt	  klart	  hvor	  frustrerende	  det	  kan	  være	  ,	  og	  det	  er	  måske	  680	  
nok	  dem/det	  der	  kan	  stresse	  mig	  mest.	  Det	  ,Så	  er	  det	  ikke	  en	  chef,	  men	  så	  er	  det	  kommunen	  681	  
eller	  nogle	  leverandører	  osv.,	  men	  hvis	  nu	  holder	  fast	  i	  at	  være	  iværksætter	  i	  Danmark	  så	  er	  682	  
det	  meget	  administrationstungt.	  Forskellen	  især	  når	  jeg	  har	  været	  i	  udlandet,	  når	  man	  sådan	  683	  
ser,	  nu	  i	  min	  branche,	  altså	  restauranter	  og	  ..	  der	  er	  jo	  ikke	  alle	  de	  her	  regler	  der	  er	  jo	  ikke	  ,	  684	  
hvis	  du	  ser	  en	  udstilling	  et	  sted,	  hvis	  der	  er	  hvilken	  som	  helst	  restaurant	  eller	  café	  når	  du	  685	  
tager	  til	  Spanien	  eller	  Italien	  eller	  sådan	  noget,	  hvis	  der	  er	  et	  fortov	  så	  smider	  de	  nogle	  stole	  686	  
derud	  og	  hvis	  de	  vil	  have	  en	  markise	  op	  så	  skruer	  de	  den	  op.	  I	  Danmark	  altså,	  du	  kan	  jo	  687	  
overhovedet	  slet	  ikke	  selv	  styre	  det.	  Hvis	  du	  vil	  søge	  en	  tilladelse	  til	  at	  sætte	  en	  markise	  op	  så	  688	  
skal	  du	  have	  en	  arkitekt	  i	  kommunen	  til	  at	  godkende	  farvevalget	  og	  modellen	  og	  i	  øvrigt	  689	  
komme	  med	  10	  gode	  forslag	  til	  hvad	  du	  ellers	  skulle	  gøre,	  og	  så	  kan	  du	  ansøge	  om	  det	  og	  så	  er	  690	  
der	  en	  behandlingstid	  på	  så	  og	  så	  lang	  tid..	  og	  det	  er	  bare	  vildt	  altså,	  der	  er	  så	  mange	  regler	  og	  691	  
så	  mange	  smagsdommere	  så	  det	  er	  til	  at	  kaste	  op	  over	  en	  gang	  i	  mellem	  for	  at	  sige	  det	  lige	  ud.	  692	  
Og	  det	  er	  sådan	  noget	  man	  helt	  fra	  start	  af	  ligger	  mærke	  til,	  og	  når	  vi	  skulle	  renovere	  steder	  og	  693	  
male	  facaden	  og	  søge	  om	  farvevalg	  og	  det	  er	  selvfølgelig	  også	  fair	  nok,	  men	  det	  er	  bare	  så	  694	  
trægt	  ikke,	  man	  vil	  så	  gerne	  rykke	  men	  den	  man	  skal	  snakke	  med	  har	  kontortid	  10-‐11	  om	  14	  695	  
dage	  agtigt	  –	  og	  sådan	  er	  det	  jo	  altid.	  Og	  det	  synes	  jeg,	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  vi	  lever	  i	  et	  land	  696	  
med	  usandsynligt	  mange	  regler	  og	  usandsynligt	  meget	  sådan	  alt	  skal	  måles	  på	  og	  alt	  skal	  ind	  697	  
og	  vendes	  og	  registreres,	  formular	  dit	  og	  dat	  og	  når	  man	  så	  har	  rigtig	  travlt	  i	  forvejen,	  så	  er	  698	  
det,	  det	  er	  ikke	  lige	  der	  hvor	  man	  siger	  så	  må	  jeg	  ansætte	  en	  person	  til	  at	  gøre	  det	  når	  man	  har	  699	  
en	  restaurant,	  så	  vil	  jeg	  sku	  hellere	  fokusere	  på	  at	  ansætte	  en	  god	  tjener	  og	  en	  god	  kok	  sådan	  i	  700	  
starten,	  men	  så	  prøver	  jeg	  at	  grib	  de	  bolde	  der	  er	  ,	  men	  så	  rammer	  jeg	  alle	  mulige	  formularer	  701	  
og	  pludselig	  er	  der	  en	  der	  går	  på	  barsel	  og	  sidder	  der	  og	  har	  aldrig	  gjort	  det	  før.	  702	  
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	  703	  
N:	  og	  i	  starten	  er	  midlerne	  vel	  heller	  ikke	  til	  at	  ansætte	  en	  skare	  på	  20	  kontorfolk	  eller	  noget?	  704	  
	  705	  
U:	  nej,	  overhovedet	  ikke.	  Lige	  præcis.	  Og	  man	  ender	  hurtigt	  op	  med	  at	  have	  brugt	  urimeligt	  706	  
mange	  timer	  på	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  hvordan	  helvede	  man	  søger	  den	  barsel	  der	  første	  gang..	  de	  707	  
der	  barselsdagpenge	  refusion,	  formular	  d	  p	  201	  og	  så	  har	  man	  brugt	  den	  forkerte	  og	  så	  ryger	  708	  
den	  tilbage	  og	  så	  har	  man	  glemt	  en	  boks	  og	  så	  ryger	  den	  tilbage	  igen	  og	  så	  har	  man	  709	  
overskredet	  tidsfristen	  og	  så	  skal	  man	  søge	  dispensation	  og	  det	  kan	  man	  ikke	  og	  så	  noget	  og	  710	  
den	  tror	  jeg	  bare	  ikke	  der	  er	  på	  samme	  måde..	  i	  hvert	  fald	  ikke	  i	  alle	  lande.	  	  711	  
	  712	  
N:	  hvordan	  så	  noget	  som	  investorer	  og	  business	  angels.	  Det	  bruger	  man	  jo	  meget	  i	  USA,	  f.eks.	  713	  
Er	  det	  noget	  I	  har	  haft	  med	  at	  gøre	  her	  i	  Danmark	  eller?	  714	  
	  715	  
U:	  nej	  det	  har	  jeg	  ikke.	  716	  
	  717	  
N:	  I	  har	  slet	  ikke	  tænkt	  den	  mulighed,	  eller	  er	  det	  bare	  ikke	  noget	  man	  opererer	  med	  718	  
herhjemme?	  719	  
	  720	  
U:	  jo,	  det	  tror	  som	  nok	  man	  gør	  og	  det	  ser	  man	  da	  også	  i	  vores	  branche.	  Men	  nej,	  vi	  har	  aldrig	  721	  
egentlig	  haft	  lyst	  til	  at	  ekspandere	  så	  mega	  vanvittigt.	  Vi	  synes	  allerede	  vi	  er	  ekspanderet	  722	  
meget	  hurtigere	  end	  vi	  egentlig	  havde	  lyst	  til,	  så	  vi	  har	  ikke	  haft	  lyst	  til	  at	  lukke	  døren	  op	  for	  723	  
en	  kapitalfond	  der	  indskyder	  X	  antal	  millioner	  og	  så	  skal	  vi	  bare	  åbne	  20	  steder	  de	  næste	  tre	  724	  
år.	  Det	  er	  slet	  ikke	  min	  ambition,	  jeg	  kan	  godt	  lide	  at	  gøre	  det	  i	  den	  fart	  hvor	  jeg	  kan	  gøre	  det	  725	  
på	  min	  måde,	  Peters	  og	  min	  måde,	  og	  hvor	  man	  kan	  præge	  det	  i	  den	  rigtige	  retning:	  jeg	  har	  726	  
ikke	  lyst	  til	  at	  miste	  kontrollen	  og	  lige	  pludselig	  finde	  ud	  af	  at	  folkene	  på	  mine	  restauranter	  727	  
ikke	  har	  det	  godt	  eller	  et	  og	  andet	  du	  ved.	  728	  
	  729	  
N:	  nu	  er	  I	  jo	  også	  direktøren.	  Nu	  er	  I	  noget	  dertil	  hvor	  I	  styrer	  managers’ne.	  Jeg	  ved	  ikke	  730	  
hvordan	  det	  foregår	  med	  investorer,	  men	  så	  sidder	  man	  måske	  pludselig	  i	  en	  bestyrelse	  og	  731	  
skal	  tage	  beslutninger.	  SÅ	  er	  man	  ikke	  helt	  den	  bestemmende	  autoritet	  længere,	  så	  har	  732	  
investorerne	  i	  en	  eller	  anden	  grad	  vel	  også	  noget	  at	  skulle	  sige.	  733	  
	  734	  
U:	  ja	  helt	  sikkert	  og	  måske	  så	  fortsætter	  man	  endda	  som	  minoritet	  som	  direktør	  og	  så	  sidder	  735	  
der	  en	  bestyrelse	  og	  peger	  hvilken	  retning	  man	  skal	  i,	  og	  qua	  alt	  det	  vi	  har	  talt	  om	  nu,	  så	  ligger	  736	  
det	  nok	  bare	  meget	  langt	  fra	  min	  	  natur.	  	  737	  
	  738	  
N:	  Nu	  har	  I	  jo	  som	  du	  selv	  siger,	  vækst’et	  ret	  vildt	  i	  løbet	  af	  fem	  år.	  Men	  er	  der	  nogen	  739	  
yderligere	  planer	  om	  vækst?	  Eller	  hvad	  er	  egentligt	  jeres	  ambitioner	  ift.	  forretningen	  nu?	  Hvis	  740	  
man	  må	  spørge	  om	  det?	  Kan	  du	  løfte	  sløret?	  Hvad	  går	  dine	  tanker	  på?	  741	  
	  742	  
U:	  jo	  ,men	  altså..	  jeg	  kan	  jo	  ikke	  løfte	  sløret	  for	  alt.	  Vi	  svæver	  altid	  lidt	  imellem	  om	  vi	  bare	  743	  
skulle	  stoppe	  her,	  men	  så	  sker	  der	  det	  hver	  gang	  at	  så	  ser	  man	  liiige	  det	  gode	  lokale,	  og	  så	  744	  
kunne	  man	  også	  liiiige	  og…	  745	  
	  746	  
N:	  kan	  vi	  nå	  200	  medarbejdere?	  747	  
	  748	  
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U:	  nej	  det	  er	  sgu	  ikke	  så	  meget	  det..	  det	  er	  det	  mest	  skræmmende	  af	  det	  hele	  alle	  de	  749	  
medarbejdere	  der.	  Det	  er	  mere	  sådan,	  og	  det	  er	  der	  entreprenøren	  nok	  sætter	  ind,	  ”se	  lige	  det	  750	  
lokale”	  og	  ”så	  kunne	  vi	  bygge	  en	  bar	  der,	  og	  hold	  kæft	  hvor	  kunne	  det	  blive	  godt”	  og	  ”vi	  kunne	  751	  
bare	  lave	  den	  fedeste	  restaurant	  der”	  det	  er	  mere	  det	  her	  drivet	  til	  at	  skabe	  noget..	  752	  
	  753	  
N:	  Skabertrangen?	  754	  
	  755	  
U:	  ja,	  det	  tror	  jeg	  lidt	  det	  er	  den,	  og	  så	  har	  vi	  gjort	  det	  nogle	  gange	  nu	  og	  hver	  gang	  så	  går	  vi	  i	  756	  
det	  daglige	  og	  finder	  ud	  af	  at	  vi	  har	  gjort	  den	  og	  den	  fejl	  når	  vi	  har	  bygget	  om	  så	  bliver	  det	  lidt	  757	  
finere	  næste	  gang	  og	  du	  ved	  så	  senest	  Trianglen	  og	  når	  man	  så	  prøver	  at	  tage	  ved	  lære	  af	  alle	  758	  
de	  fejl	  man	  gjorde	  sidst,	  men	  laver	  stadig	  fejl,	  så	  derfor	  er	  det	  måske	  også	  den	  der	  naturlige	  759	  
med	  at	  ville	  vokse	  med	  processen.	  760	  
	  761	  
N:	  Optimere	  sine	  processer?	  762	  
	  763	  
U:	  ja	  og	  sige	  ”nu	  er	  vi	  endnu	  bedre	  mand”,	  ”nu	  er	  det	  en	  endnu	  vildere	  restaurant”	  såe…..	  764	  
	  765	  
N:	  Så	  det	  bliver	  også	  lidt	  af	  det	  som	  I	  har	  passion	  for	  nu?	  Det	  er	  også	  processerne	  omkring	  766	  
selve	  det	  at	  gøre	  det?	  767	  
	  768	  
U:	  Helt	  sikkert,	  og	  det	  er	  det	  der	  hele	  tiden	  vil	  være	  sjovt	  for	  sådan	  nogle	  som	  Peter	  og	  mig,	  769	  
det	  er	  der	  ingen	  tvivl	  om,	  for	  det	  er	  det	  man	  allerhelst	  vil,	  for	  det	  er	  bæ’en	  og	  sidde	  med	  al	  770	  
personale	  ansvaret	  når	  man	  er	  som	  vi	  er.	  Det	  er	  der	  nogen	  andre	  der	  ville	  elske.	  Det	  har	  bare	  771	  
ligesom	  aldrig	  været	  min….	  Men	  når	  det	  er	  sagt	  så	  er	  det	  selvfølgelig	  mere	  spændende	  i	  og	  772	  
med	  det	  er	  min	  egen	  virksomhed	  end	  hvis	  nogen	  havde	  plantet	  mig	  i	  en	  andens	  virksomhed	  773	  
og	  havde	  sagt	  jeg	  skulle	  være	  ansvarlig	  for	  det,	  så	  på	  den	  måde	  får	  vi	  det	  også	  til	  at	  glide,	  men	  774	  
der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  det	  er	  det	  der	  er	  allersjovest	  og	  derfor	  er	  svaret	  på	  det,	  at	  vi	  sgu	  nok	  775	  
skal	  komme	  til	  at	  åbne	  en	  mere	  og	  måske	  en	  mere	  igen	  ,	  men	  vi	  har	  også	  en	  exit,	  altså	  der	  skal	  776	  
også	  være	  en	  exit,	  ik!	  Så	  ja,	  jeg	  ved	  ikke	  om	  jeg	  skal	  gå	  meget	  mere	  	  detaljer.	  777	  
	  778	  
N:	  nej,	  det	  er	  fint.	  Har	  du	  nogen	  idé	  om	  hvad	  der	  ligger	  på	  den	  anden	  side	  af	  den	  exit?	  Ligger	  779	  
der	  så	  en	  gentagelse,	  men	  altså	  inden	  for	  noget	  andet.	  Altså	  et	  nyt	  iværksætterliv?	  Altså	  ikke	  780	  
lige	  dagen	  eller	  ugen	  efter.	  781	  
	  782	  
U:	  Det	  er	  et	  rigtig	  godt	  spørgsmål.	  Jeg	  har	  nok	  de	  første	  20	  forretningsplaner	  jeg	  gerne	  ville	  783	  
lave	  hvis	  der	  var	  100	  timer	  i	  døgnet,	  men	  omvendt	  så	  tilbage	  til	  det	  her	  med	  at	  jeg	  godt	  kunne	  784	  
tænke	  mig	  at	  skabe	  de	  her	  rammer	  som	  jeg	  selv	  flygtede	  over	  til	  en	  gang	  i	  mellem	  når	  der	  lige	  785	  
skulle	  ske	  noget	  andet	  ik!	  Ikke	  sagt	  at	  det	  var	  en	  dårlig	  opvækst,	  men	  det	  er	  det	  der	  helt	  store	  786	  
dilemma	  i	  dag	  og	  derfor	  kan	  jeg	  ikke	  sådan	  svare	  på	  spørgsmålet	  fordi	  at	  hvis	  jeg	  sagde	  det	  787	  
ville	  jeg,	  så	  ville	  jeg	  gå	  for	  meget	  på	  kompromis	  med	  mine	  mål	  jeg	  prøver	  stadig	  på	  at	  lande	  788	  
den	  et	  eller	  andet	  sted	  midt	  i	  mellem..ja	  så	  tror	  min	  næste	  idé	  det	  er	  så	  bare	  at	  lave	  den	  der	  789	  
opfindelse	  eller	  en	  eller	  anden	  ting..noget	  med	  IT	  (griner),	  jeg	  laver	  en	  app.	  -‐	  	  nej,	  noget	  der	  790	  
ikke	  er	  så	  personaletungt,	  noget	  der	  kan	  gøres	  på	  relativt	  få	  timer	  også	  som	  ikke	  behøver	  at	  791	  
lave	  sindssyg	  mange	  penge,	  men	  hvor	  man	  alligevel	  får	  den	  der	  følelse	  af	  at	  man	  skaber	  noget	  792	  
og	  gør	  en	  forskel.	  På	  en	  eller	  anden	  måde.	  Der	  er	  ingen	  tvivl	  om	  at	  jeg	  synes	  det	  er	  skidesjovt	  793	  
og	  sidde	  og	  lave	  forretningsplanen.	  Helt	  sikkert.	  794	  
(Interview	  rundes	  af)	  795	  
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Bilag	  5.	  Interview	  Thomas	  
	  
I	  =	  Interviewer,	  T	  =	  Interviewede	  1	  
	  2	  
I:	  Ja	  Thomas,	  Jeg	  vil	  jo	  gerne	  spørge	  dig	  lidt	  om	  at	  være	  selvstændig.	  Først	  og	  3	  
	  fremmest	  så	  kan	  du	  måske	  lige	  hurtig	  sige	  hvad	  du	  har	  været	  selvstændig	  med?	  Enten	  de	  4	  
forskellige	  ting	  eller	  det	  seneste.	  5	  
	  6	  
T:	  Jamen,	  det	  er	  jo	  mest	  i	  eventbranchen,	  egentlig,	  som	  det	  har	  foregået	  mest.	  ..	  mest	  7	  
kursusbaseret	  og	  så	  event...	  og	  så	  er	  det	  gået	  lidt	  over	  i	  udlejning	  nu	  også	  og	  helt	  over	  i	  butik	  8	  
også.	  Så	  det	  er	  egentlig	  hovedsageligt	  teambuilding	  og	  events.	  9	  
	  10	  
I:	  rettet	  mod	  firmaer?	  11	  
	  12	  
T:	  Ja	  hovedsageligt	  har	  det	  været	  rettet	  mod	  firmaer,	  men	  jeg	  synes	  i	  den	  spæde	  start	  der	  var	  13	  
det	  squ	  altid	  den	  private	  sektor	  som	  var	  hovedvægten	  af	  det,	  hvor	  det	  så	  vendte	  mod	  enden.	  14	  
	  15	  
I:	  Ok.	  Polterabender	  osv.?	  16	  
	  17	  
T:	  (afbryder)	  Ja	  typisk.	  18	  
	  19	  
I:	  Hvornår	  og	  hvordan	  blev	  du	  selvstændig?	  Altså	  hvor	  gammel	  var	  du	  da	  du	  kaster	  dig	  ud	  i	  20	  
det	  første	  gang?	  21	  
	  22	  
T:	  jeg	  må	  have	  været	  25-‐26	  startedede	  det.	  Og	  jeg	  startede	  egentligt	  pga	  af,	  ja	  at	  jeg	  må	  have	  23	  
været	  præget	  af	  det	  igennem	  hele	  mit	  liv.	  Og	  har	  set	  de	  goder,	  altså	  både	  plus	  og	  minus	  ved	  at	  24	  
være	  selvstændig,	  mn	  så	  mødte	  jeg	  nogle	  folk	  bl.a.	  Tony	  Frandsen	  som	  er	  medlem	  af	  25	  
eventyrernes	  klub	  og	  har	  krydset	  indlandsisen	  og	  har	  været	  ekspeditionsleder	  igennem	  10	  år	  26	  
i	  nordvest-‐canada	  osv,	  han	  lodsede	  mig	  faktisk	  igang	  med	  det.	  OG	  det	  tror	  jeg	  egentlig	  det	  var	  27	  
stødet	  til,	  han	  sagde	  du	  skal	  squ	  være	  selvstændig	  og	  det	  skal	  være	  med	  der	  her,	  hvorfor	  28	  
åbner	  du	  ikke	  en,	  starter	  en	  virksomhed.	  	  29	  
	  30	  
I:	  	  der	  er	  jo	  mange	  der	  siger	  at	  det	  at	  tage	  beslutnignen,	  det	  nogle	  gange	  er	  det	  sværeste	  ift	  at	  31	  
blive	  selvstændig.	  Men	  hvordan	  var	  det	  egentligt	  for	  dig?	  Og	  hvilket	  arbejde	  havde	  du	  lavet	  32	  
inden	  du	  sagde	  nu	  bliver	  jeg	  selvstændig,	  nu	  registrerer	  jeg	  mig?	  33	  
	  34	  
T:	  Altså	  jeg	  tror,	  dråben	  var	  nok,	  hvor	  jeg	  ligesom	  valgte	  at	  blive	  momsregistreret,	  det	  var	  jo	  35	  
fordi	  at	  jeg	  dyrkede	  alle	  de	  her	  sportsgrene	  som	  kajak	  og	  ski	  osv,	  og	  de	  er	  jo	  meget	  36	  
udstyrskrævende,	  og	  så	  var	  det	  faktisk	  for	  at	  kunne	  trække	  en	  masse	  af,	  altså	  trække	  37	  
momsen	  fra	  de	  her...	  38	  
	  39	  
I:	  (afbryder)	  for	  at	  få	  billigt	  udstyr	  (griner).	  40	  
	  41	  
T:	  (samtykker	  grinende)	  for	  at	  få	  billigt	  udstyr.	  Og	  så	  var	  det	  self	  også	  at	  beslutningen	  var	  42	  
ikke	  særlig	  svær	  at	  tage	  fordi	  jeg	  vidste,	  jamen	  altså	  ligegyldigt	  hvad	  så	  kunne	  man	  jo	  altid	  43	  
bare	  finde	  sig	  et	  normalt	  arbejde	  og	  det	  var	  noget	  jeg	  havde	  set	  ligesiden	  man	  blev	  født,	  så	  44	  
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den	  skulle	  prøves,	  det	  er	  klart.	  45	  
	  46	  
I:	  OK.	  Så	  du	  forbandt	  sådan	  set	  ikke	  med	  den	  store	  risiko?	  47	  
	  48	  
T:	  nej	  ikke	  rigtig.	  Altså	  det	  var	  ikke	  den	  store	  invistering	  jeg	  skulle	  ud	  i,	  jeg	  tror	  mere	  det	  var	  49	  
jagten	  på	  den	  tilværelse,	  altså	  det	  at	  man	  kunne	  tjene	  nogle	  penge	  på	  det	  man	  brændte	  for.	  I	  50	  
bund	  og	  grund.	  51	  
	  52	  
I:	  Så	  passion	  for	  at	  gøre,	  ja,	  det	  man	  kan	  lide.	  53	  
	  54	  
T:	  ja	  det	  var	  helt	  sikkert	  drivværket	  (red:	  drivkraften).	  55	  
	  56	  
I:	  Ok,	  så	  du	  havde	  ikke	  sådan	  egentlig	  erhvervserfaring	  indenfor	  det	  område	  du	  startede	  57	  
med?	  men	  du	  havde	  en	  personlig	  erfaring	  eller	  ?	  58	  
	  59	  
T:	  Ja,	  altså	  jeg	  havde	  arbejdet	  lidt	  i	  virksomheder	  indenfor	  samme	  felt.	  Altså	  hvor	  jeg	  varetog	  60	  
kurserne	  og	  ,	  men	  ikke	  som	  ,	  jeg	  havde	  ikke	  nogle	  erfaringer	  som	  sådan	  udover	  egne	  61	  
erfaringer	  selvf,	  men	  det	  var	  kun	  et	  ..	  det	  var	  squ	  ikke	  særlig	  meget.	  Det	  var	  måske	  et	  halvt	  år	  62	  
til	  et	  år	  jeg	  måske	  engang	  imellem	  havde	  været	  ude	  og	  hjælpe	  lidt	  hist	  og	  her.	  63	  
	  64	  
I:	  Ja!	  Der	  er	  jo	  nogen	  mange	  der	  har	  flere	  års	  erfaring	  inden	  de	  selv	  vælger...æhm..jamen	  så	  65	  
var	  der	  måske	  ting	  du	  ikke	  vidste	  noget	  om	  da	  du	  startede,	  som	  kom	  bag	  på	  dig,	  eller?	  66	  
	  67	  
T:	  der	  var	  mange	  ting,	  Jeg	  ved	  ikke	  om	  det	  kom	  bag	  på	  mig,	  men	  der	  var	  mange	  ting	  som	  man	  68	  
lærer	  undervejs.	  og	  så	  kan	  man	  så	  vælge	  at	  lytte	  til	  andre	  eller	  mærke	  det	  på	  egen	  krop.	  Og	  69	  
jeg	  tror	  nok	  at,	  	  de	  fleste	  gange	  der	  har	  jeg	  nok	  taget	  	  den	  sidstnævnte	  og	  taget	  kløene	  selv..	  ej	  70	  
jeg	  har	  squ	  også	  lyttet	  til	  mange,	  men	  jeg	  tror	  sådan...ej	  det	  var..jeg	  kastede	  mig	  ud	  i	  det	  og	  så	  71	  
måtte	  det	  bære	  eller	  briste.	  72	  
	  73	  
I:	  Hvordan...	  Nu	  er	  dine	  forældre	  er	  jo	  også	  selvstændige.	  Gav	  de	  dig	  nogle	  gode	  råd	  ift,	  ja	  74	  
hvad	  ved	  jeg,	  markedsføring,	  bogføring,	  whatever?	  75	  
	  76	  
T:	  overhovedet	  ikke,	  faktisk!	  der	  var	  ikke..	  de	  er	  ikke	  så	  tekniske	  anlagt	  så..selvfølgelig	  jeg	  fik	  77	  
rådføring,	  hvilke	  revisor	  jeg	  skulle	  bruge,	  det	  var	  jo	  nærliggende	  at	  bruge	  den	  samme	  som	  78	  
mide	  forældre	  gjorde	  og	  i	  den	  form	  jamen	  så	  har	  jeg	  jo	  selvfølgelig	  fået	  det	  til	  en	  god	  pris	  og	  79	  
fået	  en	  lidt	  anden	  snak	  med	  revisor	  end	  man	  normalt	  ville	  gøre.	  Jeg	  har	  måske	  fået	  lidt	  mere	  80	  
valuta	  for	  pengene,	  ik,	  fordi	  ens	  forældre	  har	  været	  en	  god	  kunde	  gennem	  mange	  år.	  81	  
	  82	  
I:	  Og	  en	  du	  også	  kunne	  stole	  på.	  Som	  de	  vidste	  var	  god?	  83	  
	  84	  
T:	  Ja.	  85	  
	  86	  
I:	  Mit	  speciale	  handler	  jo	  meget	  om	  forældrenes	  betydning	  som	  selvstændig	  for	  at	  man	  selv	  87	  
er	  blevet	  selvstændig,	  og	  jeg	  ville	  jo	  gerne	  høre	  om	  du	  tror	  det	  har	  haft	  nogen	  betydning	  for	  88	  
sig	  ift	  til	  at	  blive	  selvstændig,	  at	  dine	  forældre	  har	  været	  det.	  På	  hvilke	  områder	  det	  måske	  89	  
kunne	  have	  smittet	  af	  på	  dig?	  	  90	  
	  91	  
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T:	  Altså	  jeg	  tror	  helt	  sikkert	  at	  det	  har	  gjort	  en	  forskel.	  Det	  er	  jeg	  slet	  ikke	  i	  tvivl	  om	  faktisk.	  92	  
Men	  jeg	  tror	  det	  stammer	  helt	  tilbage	  til	  dengang	  hvor	  man	  fik	  lommepenge	  og	  hvor	  ens	  93	  
kammerater	  gik	  bare	  hjem	  til	  deres	  forældre	  og	  slog	  dem	  for	  en	  hundredekrone	  når	  man	  94	  
skulle	  ned	  og	  leje	  en	  ‘moviebox’,	  hvor	  jeg	  vidste	  at	  der	  skulle	  jeg	  skrive	  et	  par	  timer	  op	  i	  95	  
bogen	  til	  at	  bære	  kasser	  nede	  på	  lageret	  og	  jeg	  tror	  ikke	  andet	  end	  jeg	  var	  9-‐10	  år	  før	  jeg	  stod	  96	  
for	  legetøjsafdelingen	  og	  fyldte	  op	  på	  hylderne,	  og	  mig	  og	  min	  søster	  var	  med	  på	  97	  
indkøbsmesser	  -‐	  så	  alt	  det	  jeg	  legede	  med	  det	  købte	  mine	  forældre	  for	  det	  var	  til	  drenge,	  og	  98	  
alt	  det	  min	  søster	  legede	  med	  det	  var	  til	  pigerne,	  det	  købte	  de,	  og	  det	  vi	  synes,	  og	  vi	  var	  jo	  99	  
egentlig	  helt	  med	  fra	  start	  af	  hvor	  vi,	  det	  vi	  synes	  der	  var	  fedt,	  og	  ku..	  altså	  det	  var	  hele	  det	  100	  
der	  mindset	  med	  at	  det	  vi	  synes	  der	  var	  fedt,	  det	  købte	  mine	  forældre,	  for	  det	  måtte	  andre	  101	  
børn	  også	  synes	  var	  fedt.	  Og	  på	  den	  måde,	  så	  jeg	  er	  helt...	  102	  
	  103	  
I:	  Så	  uden	  at	  vide	  det,	  var	  I	  trendspottere?	  104	  
	  105	  
	  	  T:	  Ja	  faktisk	  (griner).	  Så	  også	  at	  man	  fandt	  ud	  af	  at	  pengene	  dalede	  ikke	  bare	  ned	  fra	  himlen.	  106	  
Der	  skulle	  arbejdes	  for	  det	  og	  det	  fik	  vi	  af	  vide	  ret	  tidligt.	  	  107	  
	  108	  
I:	  ja	  fordi..man	  kan	  måske	  også	  sige	  at	  I	  har	  set	  flere	  af	  de	  processer	  som	  der	  har	  været	  i	  at	  109	  
være	  selvstændig?	  F.eks.	  som	  du	  nu	  siger	  I	  har	  været	  med	  på	  messer	  osv.	  110	  
	  111	  
T:	  Ja.	  Altså	  der	  var	  jo	  båd	  positive	  og	  negative	  ting	  ved	  det.	  Selvfølgelig	  de	  positive	  ting	  som	  vi	  112	  
også	  lige	  har	  nævnt	  var	  jo	  at	  man	  kom	  ind	  på	  sådan	  en	  kæmpe	  hal	  med	  det	  nyeste	  legetøj	  og	  113	  
man	  kunne	  rende	  rundt	  og	  prøve	  det	  hele,	  det	  var	  jo	  fedt.	  Den	  anden	  side	  af	  mønten	  kan	  man	  114	  
også	  sige	  at	  hvis	  jeg	  så	  en	  fed	  trøje	  eller	  et	  par	  jeans	  inde	  i	  en	  butik,	  mærketøj,	  eller	  et	  eller	  115	  
andet	  andet,	  jamen	  så	  kunne	  jeg	  ikke	  få	  lov	  til	  at	  få	  det,	  for	  det	  kunne	  de	  skaffe	  billigere.	  De	  116	  
havde	  en	  anden	  indsigt	  i	  det	  her	  marked,	  så	  de	  ville	  ikke	  give	  pengene	  som	  det	  reelt	  koster	  i	  117	  
butikkerne	  og	  det	  var	  lidt	  irriterende	  langt	  henne	  af	  vejen.	  	  118	  
	  119	  
I:	  ja,	  så	  ville	  de	  hellere	  tage	  varelageret	  hjem	  (griner)..	  120	  
	  121	  
T:	  Ja	  (griner)	  122	  
	  123	  
I:	  Mit	  næste	  spørgsmål	  er	  om	  du	  har	  lært	  noget	  om	  at	  være	  selvstændig	  gennem	  din	  far	  og	  124	  
mor,	  men	  der	  synes	  jeg	  næsten	  du	  har	  svaret	  på	  noget	  af	  det,	  med	  at	  du	  har	  været	  med	  på	  125	  
messer	  osv.	  	  126	  
	  127	  
T:	  ja,	  og	  man	  har	  jo	  selvfølgelig	  også	  hørt	  dem	  snakke	  over	  aftensmaden	  hver	  aften	  og	  128	  
diskuteret.	  Altså	  man	  har	  jo	  altid	  været	  med	  på	  snakken	  om	  personalepleje	  og	  stille	  129	  
spørgsmål	  til	  at	  man	  ikke	  forstod	  det	  altid.	  Og	  de	  problematikker	  der	  var	  med	  f.eks.	  graviditet	  130	  
og	  det	  ene	  og	  det	  andet.	  131	  
	  132	  
I:	  Hvordan	  man	  håndterer	  det	  hvis	  en	  er	  langtidssyg	  og	  al	  sådan	  nogle	  ting?	  	  133	  
	  134	  
T:	  Ja,	  lige	  præcis.	  	  135	  
	  136	  
I:	  så	  det	  er	  sådan	  nogle	  ting	  som	  når	  man	  selv	  bliver	  selvstændig	  så	  har	  man	  noget	  ballast	  137	  
uden	  måske	  selv	  at	  vide	  det?	  138	  
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	  139	  
T:	  jeg	  tror	  at	  ballasten	  ligger	  i	  den	  forstand	  i	  at	  det	  er	  ikke	  uvant	  for	  dig	  hvis	  det	  opstår	  og	  så	  140	  
har	  du	  altid	  en	  god	  sparring	  senere	  hen	  hvis	  du	  ikke	  lige	  kan	  overskue	  at	  sætte	  dig	  ind	  i	  hele	  141	  
rettergangen	  på	  rigtig	  mange	  punkter	  så	  kan	  man	  spørge	  til	  råd,	  for	  de	  har	  lavet	  det	  i	  40	  år.	  	  142	  
	  143	  
I:	  Man	  kan	  få	  et	  kort	  oprids	  af	  funktionærloven	  (griner)	  144	  
	  145	  
T:	  Ja	  (griner).	  	  146	  
	  147	  
I:	  Hvis	  nu	  vi	  forestiller	  os	  at	  begge	  dine	  forældre	  var	  blevet	  lønmodtagere,	  tror	  du	  så	  stadig	  at	  148	  
du	  var	  blevet	  selvstændig?	  149	  
	  150	  
T:	  Det	  tror	  jeg.	  Jeg	  tror	  at	  den	  person	  jeg	  er,	  men	  det	  er	  selvfølgelig	  også	  noget	  der	  er	  blevet	  151	  
dannet	  gennem	  den	  opvækst	  som	  jeg	  har	  haft,	  men	  jeg	  tror	  at	  jeg	  havde	  prøvet	  kræfter	  med	  152	  
det,	  om	  de	  havde	  været	  det	  eller	  ej	  -‐	  men	  det	  er	  jo	  svært	  at	  sige.	  153	  
	  154	  
I:	  ja	  det	  kan	  man	  sige.	  Hvordan	  ift.	  din	  barndom?	  den	  havde	  måske	  så	  også	  set	  lidt	  anderledes	  155	  
ud	  også	  hvis	  forældre	  havde	  været	  lønmodtagere.	  Nu	  er	  der	  flere	  selvstændige	  der	  har	  sagt	  at	  156	  
de	  har	  nogen	  gange,	  så	  føler	  de	  at	  deres	  venner	  som	  er	  ansat	  de	  har	  lidt	  svært	  ved	  at	  forstå,	  157	  
ved	  at	  sætte	  sig	  ind	  i	  de	  ting	  som	  selvstændige	  de	  skubber	  hovedet	  mod.	  Møder	  du	  også	  nogle	  158	  
gange	  det	  i	  vennekredsen	  eller	  andet	  socialt	  netværk?	  159	  
	  160	  
T:	  Altså,	  der	  er	  rigtig	  mange	  ting	  som	  jeg	  ikke	  kan	  drøfte	  med	  en	  del	  af	  min	  omgangskreds	  161	  
som	  er	  lønmodtagere	  vs	  nogle	  ting	  som	  jeg	  kan	  drøfte	  med	  dem	  som	  er	  arbejdsgivere,	  det	  er	  162	  
helt	  sikkert.	  For	  at	  komme	  med	  nogle	  eksempler,ja	  alt	  lige	  fra	  regnskab	  til	  nogle	  forskelige	  163	  
beslutninger	  i	  en	  virksomhedsstruktur	  og	  de	  bekymringer	  og	  de	  risikoer	  man	  løber	  i	  en	  helt	  164	  
almindelig	  dagligdag	  som	  virksomhedsdriver	  eller	  ejer	  eller	  stifter.	  jamen	  der	  har	  du	  100pct	  165	  
en	  masse	  ting	  du	  går	  og	  spekulerer	  på	  fordi	  du	  er	  på	  24	  timer	  i	  døgnet	  og	  det	  er	  et	  mindset	  166	  
som	  arbejdstagere..ja..	  (pause)	  167	  
	  168	  
I:	  de	  kan	  måske	  lidt	  bedre	  stemple	  ud	  kl	  17	  169	  
	  170	  
T:	  ja,	  og	  så	  er	  det	  ligesom	  det.	  og	  de	  har	  ikke	  nogle	  bekymringer	  i	  den	  forstand,	  når	  de	  har	  fri	  171	  
har	  de	  fri.	  jo,	  de	  kan	  da	  godt	  blive	  ringet	  op	  og	  spurgt	  om	  de	  kunne,	  eller	  har	  lyst	  til	  at	  komme	  172	  
på	  arbejde,	  men	  hvis	  intruktøren	  er	  syg,	  din	  medarbejder	  er	  syg,	  eller	  der	  sker	  et	  eller	  andet	  173	  
med	  en	  maskine	  jamen	  så	  bliver	  du	  nødt	  til	  at	  få	  afviklet	  problemet	  her	  og	  nu,	  for	  der	  er	  ikke	  174	  
rigtig	  nogle	  andre	  der	  gør	  det.	  	  175	  
	  176	  
I:	  Så	  den	  ligger	  altid,	  virksomheden,	  latent	  i	  første	  række,	  et	  eller	  andet	  sted?	  177	  
	  178	  
T:	  på	  et	  eller	  andet	  plan	  gør	  den,	  ja,	  og	  det	  er	  jo	  så	  den	  næste	  balancegang,	  at	  få	  det	  til	  at	  ryge	  179	  
i	  en	  højere	  symbiose	  med	  familie	  og	  privatliv.	  	  180	  
	   	  181	  
I:	  Sådan	  noget	  som	  netop	  den	  der	  rikiso	  og	  frygt	  man	  kan	  have	  som	  selvstændig,	  hvor	  meget	  182	  
har	  den	  fyldt	  ifb.	  med	  din	  virksomhed?	  Altså	  måske	  i	  opstart	  var	  den	  anderledes	  end	  senere	  183	  
hen.	  184	  
	  185	  
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T:	  ja	  det	  er	  jo	  lidt	  gynger	  og	  karuseller.	  Der	  kommer	  selvf.,	  alt	  har	  en	  start	  og	  man	  er	  spændt	  186	  
på	  går	  det	  nu,	  og	  nogle	  af	  de	  store	  faktorer	  som	  jeg	  havde	  svært	  ved	  det	  var	  at	  prisfastsætte	  187	  
min	  egen	  ydelse,	  altså	  hvad	  skal	  det	  koste,	  fordi	  det	  er	  jo	  mig	  selv	  der	  gør	  det	  og	  jeg	  synes	  jo	  188	  
selv	  det	  er	  sjovt.	  Især	  som	  eventmager	  synes	  jeg	  det	  er...	  og	  så	  er	  der	  andre	  gange	  hvor	  man	  189	  
f.eks.	  vil	  lave	  kursus	  i	  havkajak,	  	  så	  går	  jeg	  ud	  og	  køber	  10	  kajakker	  -‐	  det	  er	  måske	  100.000,	  så	  190	  
begynder	  der	  en	  anden	  frygt,	  altså	  nogle	  andre	  spekulationer	  -‐	  var	  det	  nu	  rigtigt,	  får	  jeg	  nu	  191	  
tjent	  de	  her	  penge	  hjem	  igen.	  Men	  når	  det	  så	  går	  godt	  så	  er	  der	  også	  kun	  en	  og	  klappe	  på	  192	  
skulderen.	  Det	  er	  gynger	  og	  karruseller	  -‐	  det	  er	  fedt!	  193	  
	  194	  
I:	  Så	  det	  er	  den	  man	  hele	  tiden	  har	  med	  “hvis	  det	  går	  godt”	  -‐	  det	  er	  den	  der	  motiverer?	  195	  
	  196	  
T:	  ja	  det	  er	  det...det	  er	  det	  squ!	  197	  
	  198	  
I:	  det	  er	  måske	  mit	  næste	  spørgsmål:	  hvor	  meget	  man	  er	  styret	  af	  den	  der	  idé	  eller	  passion	  199	  
man	  har?	  Hvor	  meget	  har	  du	  været	  styret	  af	  det	  du	  har	  valgt?	  200	  
	  201	  
T:	  jeg	  tror	  jeg	  har	  været	  meget	  styret.	  Også	  fordi	  det	  er	  en	  stor	  del	  af	  mig	  selv,	  når	  du	  har	  din	  202	  
egen	  virksomhed	  og	  din	  egen	  virksomhedsprofil	  er	  bygget	  op	  omkring	  dig	  selv	  og	  de	  ting	  og	  203	  
kundskaber	  man	  har.	  Og	  så	  at	  man	  ser	  at	  det	  vokser	  og	  flere	  melder	  sig	  til	  på	  dine	  kurser,	  og	  204	  
de	  tilbagemeldinger	  man	  får	  er	  mere	  og	  mere	  positive,	  og	  man	  kan	  se	  at	  det	  begynder	  at	  røre	  205	  
på	  sig.	  Det	  er	  en	  kæmpe	  tilfredsstillelse.	  206	  
	  207	  
I:	  Man	  får	  bedre	  og	  bedre	  referencer	  også	  i	  sin	  kundekreds?	  208	  
	  209	  
T:	  Ja	  det	  gør	  man	  og	  det	  er	  klart	  at	  man	  bliver	  revet	  med	  med	  tiden.	  Fordi	  i	  den	  spæde	  start	  210	  
har	  du	  ikke	  de	  store	  personlige	  referencer	  fordi	  det	  er	  nyt	  land	  du	  er	  trådt	  ud	  i,	  men	  når	  du	  så	  211	  
har	  været	  selstændig	  i	  7-‐8	  år	  og	  du	  begynder	  at	  have	  Novo,	  Novozymes	  og	  Carlsberg	  på	  212	  
referencen,	  så	  er	  det	  jo	  klart,	  men	  sejrene	  er	  ikke	  større	  end	  de	  var	  dengang,	  dengang	  man	  fik	  213	  
en	  polterabend	  på	  15	  mennesker	  en	  af	  de	  første	  par	  gange,	  det	  var	  også	  fedt.	  214	  
	  215	  
I:	  Så	  målsætningerne	  vokser	  lidt	  med	  (afbrydes)..ens	  egen	  størrelse?	  216	  
	  217	  
T:	  Det	  gør	  de.	  Ja.	  	  218	  
	  219	  
I:	  Så	  der	  skal	  mere	  og	  mere	  til	  at	  få	  en	  til	  at	  smile?	  220	  
	  221	  
T:	  Ja,	  men	  det	  skal	  der.	  Det	  er	  en	  helt	  naturlig	  proces.	  Førhen	  der	  var	  100.000	  fanme	  flot,	  og	  222	  
så	  lige	  pludselig	  skulle	  det	  gerne	  ind	  om	  måneden	  før	  det	  hænger	  sammen.	  Der	  er	  jo	  flere	  og	  223	  
flere	  udgifter	  også	  med	  det,	  desto	  større	  man	  blev.	  224	  
	  225	  
I:	  Ja,	  fordi	  hvordan	  er	  det	  det	  styrende.	  Man	  tænker	  en	  virksomhed	  i	  starten,	  	  der	  sagde	  du,	  226	  
der	  var	  det	  meget..	  så	  kunne	  du	  ved	  at	  starte	  op	  som	  selvstændig	  så	  kunne	  du	  faktisk	  trække	  227	  
udstyr	  fra,	  det	  var	  nærmest	  det	  der	  startede	  det	  hele,	  men	  så	  senere	  så	  handler	  det	  netop	  228	  
også	  om,	  hvis	  man	  har	  en	  masse	  udgifter	  hver	  måned,	  så	  skal	  der	  en	  masse	  penge	  ind	  hver	  229	  
måned,	  atså	  hvordan	  eller	  hvad	  er	  det	  der	  er	  det	  styrende	  element..sådan	  igennem..	  fordi	  230	  
man	  kan	  sige	  til	  at	  	  starte	  med	  virker	  det	  meget	  som	  om	  det	  har	  været	  passion	  og	  lyst,	  og	  231	  
hvordan	  ændrer	  det	  sig	  undervejs	  og	  gør	  det	  nødvendigvis	  det?	  Får	  man	  passion	  for	  noget	  232	  
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andet,	  bliver	  det	  pludselig	  noget	  andet	  man	  tænder	  på	  en,	  hvis	  det	  var	  kajakker	  der	  var	  233	  
udgangspunktet	  og	  så	  pludselig,	  whatever,	  så	  kan	  det	  være	  personalehåndtering,	  det	  er	  234	  
pissespændende	  det	  her,	  eller	  hvordan?	  235	  
	  236	  
T:	  Altså	  der	  er	  helt	  sikkert	  nogle	  skelsættende	  ændringer	  undervejs,	  som	  du	  siger	  i	  starten	  er	  237	  
det	  meget	  passion	  og	  man	  gør	  de	  ting	  og	  også	  det	  ene	  og	  det	  andet,	  men	  det	  ændrer	  sig	  238	  
radikalt	  også	  fordi	  det	  bliver	  en	  dagligdag,	  ligegyldig	  hvor	  meget	  du	  laver	  det	  eller	  hvor	  lidt	  239	  
du	  laver	  det,	  eller	  hvor	  fedt	  du	  synes	  det	  er.	  Hvis	  du	  gør	  det	  hver	  dag	  i	  en	  længere	  periode,	  så	  240	  
er	  det	  klart	  så	  vender	  man	  sig	  til	  det,	  så	  er	  det	  nogle	  andre	  ting	  der	  har	  fokus.	  Men	  jeg	  tror	  241	  
det	  styrende	  element	  i	  det	  og	  være	  selvstændig	  det	  er	  langt	  hen	  af	  vejen	  økonomien,	  for	  det	  242	  
er	  ligesom	  den	  der	  fortæller	  kan	  jeg	  købe	  nyt	  udstyr,	  kan	  jeg	  udvide	  min	  butik	  med	  nogle	  243	  
andre	  aktiviteter	  som	  også	  er	  omkosteligt,	  både	  du	  skal	  have	  optimeret	  din	  hjemmeside,	  du	  244	  
skal	  have	  gearet	  din	  forretning	  til	  at	  kunne	  sælge	  de	  her	  ting,	  du	  skal	  have	  nogle	  folk	  ind	  245	  
bagved	  hvis	  du	  ikke	  selv	  har	  tid	  til	  det,	  til	  at	  afvikle	  de	  her	  ting.	  Der	  er	  mange	  ting	  der	  er	  246	  
forbundet	  med	  udgifter,	  så	  jeg	  tror	  det	  styrende	  element	  går	  mere	  og	  mere	  over	  i	  at	  jo	  247	  
længere	  man	  er	  selvstændig,	  at	  det	  er	  økonomien	  i	  det,	  det	  tror	  jeg.	  	  248	  
	  249	  
I:	  Så	  det	  bliver	  et	  strategisk	  og	  økonomisk	  puslespil	  om	  man	  vil	  der	  skal	  gå	  op?	  	  	  	  250	  
	  251	  
	  T:	  Ja,	  fordi	  man	  laver	  målinger	  hele	  tiden,	  altså	  nu	  har	  jeg	  udbudt	  de	  her	  slags	  kurser	  X	  antal	  252	  
tid,	  og	  de	  her	  ovre	  har	  jeg	  udbudt	  samme	  tidsperiode,	  der	  er	  80%	  belægning	  på	  de	  her	  ting,	  253	  
og	  der	  er	  20%	  på	  de	  her,	  og	  udgifterne	  er	  det	  samme,	  så	  er	  det	  klart	  så	  får	  man	  barberet	  det	  254	  
med	  de	  20%	  belægning	  af	  og	  så	  har	  du	  så	  100%	  fokus	  på	  det	  der	  giver	  penge.	  Og	  sådan	  satser	  255	  
du	  jo	  hele	  tiden	  undervejs,	  så	  det	  er	  jo	  det	  her	  familitræ,	  bare	  ud	  for	  dine	  interesser	  eller	  256	  
hvad	  du	  vurderer	  ville	  være	  godt	  for	  den	  forretningsstruktur	  du	  har	  etableret	  og	  så	  lægger	  257	  
du	  til	  og	  fra	  hele	  tiden.	  258	  
	  259	  
I:	  Så	  man	  kan	  risikere	  at	  skære	  noget	  fra	  som	  men	  egentlig	  synes	  var	  det	  der	  var	  det	  sjove	  260	  
felt?	  261	  
	  262	  
T:	  Ja,	  tit	  og	  ofte,	  fordi	  der	  simpelthen	  ikke	  er	  et	  marked	  for	  det.	  Så	  bliver	  du	  nødt	  til	  at	  trimme	  263	  
til	  og	  så	  finde	  ud	  af,	  jamen	  for	  at	  jeg	  kan	  have	  denne	  her,	  hvad	  kan	  man	  sige,	  ikke	  livsførsel,	  264	  
men	  hvis	  man	  vil	  være	  selvstændig,	  så	  bliver	  man	  også	  nødt	  til	  at	  tilpasse	  sig	  markedet	  og	  265	  
hvad	  folk	  de	  gerne	  vil	  have,	  og	  så	  bliver	  det	  gerne	  en	  personlig	  hobby	  det	  man	  skiller	  fra,	  så	  266	  
man	  også	  har	  noget	  for	  sig	  selv.	  (griner)	  267	  
	  268	  
I:	  Så	  kører	  man	  heller	  ikke	  træt	  i	  det..(griner).	  Der	  er	  faktisk	  meget	  af	  det	  du	  selv	  har	  været	  269	  
inde	  på,	  særligt	  ift	  måske	  forældre,	  men	  det	  var	  det	  der	  med	  om	  man	  har	  en	  anden,	  en	  slags	  270	  
fælles	  forståelse	  når	  man	  er	  selvstændig,	  overfor	  hinanden.	  Altså	  hvis	  man	  kommer	  for	  sent	  271	  
til	  whatever,	  familiemiddag,	  at	  så	  man	  ved	  “nå	  ja,	  han	  skulle	  lige	  have	  lukket	  butikken	  først”	  272	  
eller	  “han	  havde	  kunder”	  ?	  273	  
	  274	  
T:	  Altså	  jeg	  har	  lige	  siden	  jeg	  har	  været	  teenager	  mærket	  at	  hvis	  jeg	  havde	  et	  arbejde,	  og	  i	  og	  275	  
med	  at	  mine	  forældre	  har	  været	  selvstændige,	  de	  gjorde	  jo	  alt	  for	  at	  få	  mig	  ud	  af	  døren	  til	  276	  
tiden,	  fordi	  de	  selv	  vidste	  hvor	  pisseirriterende	  det	  er	  at	  drive	  en	  virksomhed,	  og	  så	  ens	  277	  
ansatte	  de	  kommer	  slentrende,	  så	  det	  kunne	  jeg	  godt	  mærke	  at	  det	  gik	  de	  meget	  op	  i.	  Jeg	  278	  
vidste	  så	  ikke	  om	  det	  var	  for	  at	  give	  mig	  en	  god	  opdragelse,	  eller	  om	  de	  ville	  have	  et	  godt	  279	  
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navn	  (griner).	  280	  
	  281	  
I:	  (griner)	  så	  naboen	  knægt	  ikke	  kom	  for	  sent	  ned	  til	  dem..	  Ellers	  er	  der	  noget	  jeg	  har	  overset	  282	  
ift	  at	  være	  en	  del	  af	  en	  selvstændig	  familie?	  Nogle	  vigtige	  aspekter	  jeg	  ikke	  har	  med	  eller	  283	  
kigget	  på,	  som	  du	  mener	  har	  fyldt	  noget	  eller	  er	  vigtigere?	  284	  
	  285	  
T:	  Atså	  det	  som	  har	  fyldt	  noget,	  det	  er	  det	  der,	  det	  er	  det	  sammenhold	  som	  det	  også	  giver.	  286	  
Altså	  over	  aftensmaden	  hvor	  man	  sidder	  og	  drøfter	  dagen,	  og	  det	  blev	  også	  interessant	  for	  287	  
mig	  at	  det	  gik	  godt,	  også	  fordi	  at	  hvis	  det	  gik	  godt	  ja	  så	  var	  alle	  glad	  og	  hvis	  det	  gik	  skidt	  så	  288	  
var	  der	  lidt	  mere	  muggen	  i	  hjørnerne,	  så	  det	  er	  klart	  det	  blev	  til	  sådan	  et	  familieforetagende	  289	  
hvor	  mig	  og	  min	  søster	  hjalp	  til	  når	  vi	  kunne	  og	  havde	  lyst	  selvfølgelig.	  Det	  tømrer	  en	  290	  
sammen	  på	  en	  lidt	  anden	  måde	  måske,	  hvor	  man	  måske	  snakker	  om	  nogle	  lidt	  andre	  ting	  end	  291	  
normale	  familier	  ville	  gøre,	  som	  var	  arbejdstagere.	  	  292	  
	  293	  
I:	  det	  er	  måske	  mit	  næste	  spørgsmål	  ift	  at	  være	  ansat	  frem	  for....	  altså	  hvad	  var	  egentlig	  294	  
grunden	  til	  at	  du	  valgte	  et	  liv	  som	  selvstændig	  frem	  for	  ansat?	  Hvis	  der	  var	  anden	  grund	  end	  295	  
billigere	  udstryr.	  296	  
	  297	  
T:	  det	  er	  selvfølgelig	  at	  man	  er	  sin	  egen	  herre	  og	  man	  har	  den	  frihed	  til	  at	  kunne	  lave	  noget	  298	  
når	  man	  har	  lyst	  til	  det,	  på	  de	  tidspunkter	  man	  har	  lyst	  og	  hvor	  man	  føler	  at	  der	  er	  jeg	  måske	  299	  
mest	  produktiv	  og	  der	  er	  ikke	  en	  der	  skal	  stå	  og..	  der	  er	  ikke	  nogen	  der	  kommer	  og	  slår	  dig	  300	  
oven	  i	  hovedet	  over	  at	  du	  ikke	  har	  nået	  et	  eller	  andet,	  eller	  du	  skal	  have	  nået,	  altså	  det	  er	  man	  301	  
100pct	  godt	  klar	  over,	  men	  man	  laver	  det	  på	  det	  tidspunkt	  som	  passer	  ind	  og	  det	  synes	  jeg	  er	  302	  
en	  fed	  frihed	  og	  det	  er	  noget	  af	  det	  jeg	  holder	  allermest	  af	  -‐	  at	  have	  den	  frihed.	  	  	  303	  
	  304	  
I:	  at	  det	  ikke	  handler	  om	  at	  man	  skal	  være	  på	  sin	  pind	  på	  et	  eller	  andet	  tidspunkt,	  selv	  om	  305	  
man	  ikke	  får	  lavet	  noget	  der,	  men	  man	  så	  hellere	  vil	  gøre	  det	  på	  det	  halve	  tid	  når	  man	  er	  306	  
effektiv?	  307	  
	  308	  
T:	  ligepræcis.	  Selvom	  der	  nogen	  forpligtigelser	  som	  alle	  andre	  steder,	  men	  der	  må	  man	  så	  309	  
bare	  have	  lidt	  selvjustits	  og	  så	  sige:	  “	  Nu	  skal	  det	  altså	  bare	  laves”.	  310	  
	  311	  
I:	  Hvad	  ville	  være	  den	  største	  årsag	  til	  at	  vælge	  et	  liv	  som	  ansat	  frem	  for	  som	  selvstændig?	  312	  
	  313	  
T:	  jamen	  jeg	  tror,	  at	  det	  at	  der	  er	  nogen	  der	  fortælle	  mig	  hvad	  jeg	  skal,	  og	  hvordan	  jeg	  skal	  314	  
gøre	  det,	  det	  trives	  jeg	  ikke	  med.	  Så	  jeg	  skulle	  i	  hvertfald	  have	  en	  fleksibel	  leder	  eller	  chef,	  315	  
hvor	  arbejdet	  var	  selvstændigt.	  	  316	  
	  317	  
I:	  Kunne	  der	  være	  andre	  ting?	  at	  man	  bare	  ikke	  gad	  at	  tænke	  på	  strategi	  hele	  tiden,	  eller	  i	  den	  318	  
stil?	  319	  
	  320	  
T:	  altså	  der	  er	  selvfølgelig	  også,	  hvis	  man	  skulle	  tage	  et	  almindeligt	  arbejde,	  det	  kan	  jeg	  jo	  321	  
mærke	  nu	  efter	  jeg	  har	  solgt	  virksomheden,	  men	  så	  også	  allerede	  startet	  en	  ny,	  men	  det	  at,	  322	  
det	  der	  kæmpe	  pres	  på	  en	  rent	  økonomisk,	  det	  kunne	  jeg	  godt	  leve	  foruden	  nogle	  gange,	  at	  323	  
det	  bliver	  taget	  af	  skuldrene	  -‐	  den	  er	  hård.	  324	  
	  325	  
I:	  at	  få	  det	  til	  at	  køre	  rundt?	  326	  
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	  327	  
T:	  Ja,	  at	  få	  det	  setup	  man	  har	  satset	  på	  til	  at	  hænge	  sammen.	  Når	  det	  gør	  så	  er	  det	  fedt,	  rigtig	  328	  
fedt,	  og	  man	  kan	  tage	  sig	  nogle	  friheder,	  og	  man	  kan	  måske	  hyre	  nogle	  folk	  ind	  lidt	  mere,	  så	  329	  
man	  har	  lidt	  frihed	  til	  sig	  selv	  og	  til	  sin	  familie	  og	  børn.	  Men	  når	  det	  ikke	  gør	  så	  bliver	  du	  også	  330	  
nødt	  til	  at	  tage	  så	  meget	  arbejde	  selv,	  og	  du	  løber	  risikoen	  og	  der	  er	  kun	  en	  der	  står	  på	  mål	  -‐	  331	  
og	  det	  er	  en	  selv.	  At	  få	  fjernet	  den	  byrde,	  den	  kunne	  man	  godt	  ønske	  sig	  til	  nogle	  gange.	  Det	  332	  
skulle	  nok	  være	  derfor	  man	  stoppede	  og	  blev	  arbejdstager.	  	  333	  
	  334	  
I:	  Nu	  er	  du	  selvstændig,	  men	  hvis	  du	  skulle	  generalisere	  og	  sige	  hvilken	  typer	  mennesker	  er	  335	  
det	  der	  bliver	  selvstændige,	  f.eks.	  ift.	  dem	  der	  bliver	  arbejdstagere.	  336	  
	  337	  
T:	  jeg	  tror	  forskellen	  ligger	  at	  man	  på	  sin	  vis	  som	  menneske	  er	  en	  form	  for	  entreprenør,	  at	  du	  338	  
godt	  kan	  lide	  at	  skabe	  dine	  egne	  resultater	  og	  at	  du	  tør	  løbe	  en	  risiko,	  og	  så	  det	  at	  du	  er	  fri	  på	  339	  
en	  helt	  anden	  måde,	  men	  jeg	  tror	  det	  er	  entreprenører	  der	  vil	  skabe	  resultater	  for	  dem	  selv	  340	  
og	  udfordre	  sig	  selv.	  341	  
	  342	  
I:	  det	  er	  ikke	  bare	  klassens	  uartige	  drenge,	  der	  vil	  være	  entreprenører?	  343	  
	  344	  
T:	  nej,	  det	  er	  langt	  fra	  ,	  tror	  jeg.	  345	  
	  346	  
I:	  hvad	  mener	  du	  der	  skal	  til	  hvis	  man	  vil	  være	  succesfuld	  selvstændig?	  hvor	  succesfuld	  kan	  347	  
betyde	  mange	  ting.	  348	  
	  349	  
T:	  altså	  man	  skal	  være	  innovativ,	  og	  så	  skal	  man	  være	  en	  menneskekender,	  og	  så	  skal	  man	  350	  
selvfølgelig	  rådføre	  sig	  med	  de	  folk	  som	  har	  forstand	  på	  de	  ting	  som	  man	  ikke	  selv	  har	  351	  
forstand	  på,	  eller	  ikke	  har	  interesse	  for	  at	  sætte	  sig	  ind	  i,	  så	  som	  det	  juridiske,	  det	  352	  
forsikringsmæssige,	  altså	  de	  tunge	  tørre	  ting	  -‐	  nu	  kan	  jeg	  kun	  snakke	  ud	  for	  mig	  selv,	  men	  der	  353	  
rådfører	  jeg	  mig	  med	  venner	  og	  bekendte	  når	  der	  opstår	  nogle	  ting.	  354	  
	  355	  
I:	  altså,	  at	  man	  kender	  sine	  egne	  begrænsninger?	  356	  
	  357	  
T:	  Meget,	  det	  er	  vigtigt.	  Især,	  det	  der	  er	  allermest	  vigtigt	  er	  at	  finde	  ud	  af	  hvad	  man	  ikke	  er	  358	  
god	  til.	  Så	  man	  får	  set	  nogle	  djævle	  i	  øjnene.	  	  359	  
	  360	  
I:	  hvordan	  med	  venner	  og	  generelt	  socialt	  netværk,	  hvordan	  håndterer	  de	  at	  du	  er	  361	  
selvstændig?	  Altså	  forstår	  de	  forskellen	  ml	  at	  være	  selvstændig	  og	  være	  ansat?	  362	  
	  363	  
T:	  altså	  jeg	  tror	  nu	  nok	  de	  forstår	  det,	  men	  jeg	  tror	  egentlig	  ikke	  de	  forstår	  det	  alligevel	  -‐	  altså	  364	  
sådan	  helt	  ind	  under	  huden!	  Hvordan	  det	  egentlig	  er	  at	  skulle	  træffe	  de	  sure	  beslutninger	  og	  365	  
komme	  med	  de,	  altså	  være	  den	  ledende	  i	  det	  -‐	  selvf.	  man	  kan	  komme	  meget	  tæt	  på	  ved	  at	  366	  
have	  en	  lederfunktion	  alle	  mulige	  forskellige	  steder	  fordi	  man	  bliver	  slået	  i	  hovedet	  oppefra,	  367	  
ikke,	  men	  det	  at	  være	  sidste	  led	  og	  skulle	  overbringe	  de	  forskellige	  ting.	  368	  
	  369	  
I:	  Og	  ikke	  kunne	  give	  lønforhøjelse	  eller	  hvad	  det	  må	  være?	  	  370	  
	  371	  
T:	  Ja,	  og	  så	  kommer	  det	  følelsesbetonede	  også	  ind	  over	  -‐	  hun	  har	  en	  dreng	  hun	  ikke	  kan	  372	  
forsøge,	  om	  man	  ikke	  kan	  -‐	  og	  det	  kan	  man	  desværre	  ikke!	  Altså,	  der	  er	  jo	  meget	  i	  det.	  	  373	  
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	  374	  
I:	  Det	  næste	  spørgsmål	  er	  generelt	  ift	  Danmark,	  altså	  det	  lidt	  bredere	  samfundsmæssige,	  375	  
fordi	  der	  er	  mange	  undersøgelser	  der	  viser	  at	  der	  er	  færre	  der	  har	  lyst	  til	  at	  være	  376	  
iværksættere	  og	  selvstændige	  i	  Danmark.	  Har	  du	  nogen	  anelse,	  eller	  noget	  bud	  på	  hvad	  det	  377	  
kan	  være	  der	  gør	  at	  færre	  og	  færre	  sætter	  igang	  selv?	  378	  
	  379	  
T:	  Jeg	  tror	  folk	  bliver	  lidt	  skræmt	  over	  hvor	  meget	  arbejde	  det	  egentlig	  kræver	  at	  blive	  380	  
selvstændig	  og	  så	  tror	  jeg	  også	  den	  globale	  finansielle	  krise	  har	  et	  stort	  indblik	  381	  
(indvirkning?)	  fordi,	  at	  bankerne	  ikke	  er	  villige	  til	  at	  låne	  penge	  til	  forskelige	  projekter.	  Og	  382	  
det	  er	  jo	  ikke	  alle	  der	  har	  fået	  en	  talegave	  og	  kan	  gå	  ind	  og	  lægge	  en	  forkromet	  plan	  som	  er	  383	  
100%	  overbevisende	  på	  en	  bankrådgiver,	  og	  han	  bare	  går	  med	  på	  den.	  Og	  de	  går	  ikke	  med	  på	  384	  
sådan	  nogle	  små	  halvtossede	  idéer,	  som	  egentlig	  kunne	  gå	  hen	  og	  blive	  ganske	  geniale.	  Så	  jeg	  385	  
tror	  også	  det	  er	  meget	  samfundsbestemt,	  at	  folk	  ikke	  har	  mod	  på	  det..	  386	  
	  387	  
I:	  Så	  snart	  det	  er	  dem	  selv	  det	  hænger	  på	  100%	  så	  bliver	  det	  måske	  lidt	  for	  risikofyldt?	  388	  
	  389	  
T:	  Ja	  måske.	  390	  
	  391	  
I:	  hvordan	  ift	  hvis	  man	  siger	  man	  starter	  en	  virksomhed	  op	  men	  ikke	  tjener	  nogen	  penge,	  har	  392	  
man	  så	  mulighed	  for	  at	  få	  a-‐kasse	  samtidig?	  393	  
	  394	  
T:	  altså	  der	  er	  jo	  de	  selvstændiges	  a-‐kasse	  hvor	  du	  kan	  få	  dækket	  din	  løn	  ind.	  Så	  der	  er	  en	  A-‐395	  
kasse,	  det	  er	  der.	  	  396	  
	  397	  
I:	  men	  kunne	  det	  være	  noget	  der,	  altså	  risikoen	  for	  manglende	  indtjening,	  kunne	  afholde	  folk	  398	  
fra	  at	  blive	  selvstændige?	  399	  
	  400	  
T:	  ja,	  altså	  jeg	  tror	  med	  det	  jeg	  mente	  med	  at	  det	  var	  samfundsbestemt,	  at	  vi	  bor	  i	  et	  land	  401	  
hvor	  der	  er	  ganske	  trygge	  rammer	  og	  flere	  og	  flere	  søger	  de	  her	  ekstreme	  forhold	  for	  at	  få	  402	  
udfordringer	  i	  alle	  mulige	  forskellige	  udmaninger	  og	  jeg	  tror	  simpelthen	  at	  det	  er	  fordi	  at	  403	  
man	  bliver	  pakket	  ind	  i	  vat	  og	  der	  er	  ikke	  det	  store	  og	  kæmpe	  for	  rent	  dagligdagsmæssigt.	  Og	  404	  
jeg	  tror	  egentlig	  folk	  har	  lullet	  sig	  ind	  i	  at	  de	  godt	  kan	  lide	  at	  de	  får	  deres	  penge	  hver	  måned	  405	  
og	  den	  sikre	  og	  faste	  base.	  De	  behøves	  ikke...	  406	  
	  407	  
I:	  Altså	  de	  har	  så	  meget	  sikkerhedsnet	  at	  man	  næsten	  bliver	  lullet	  i	  søvn?	  408	  
	  409	  
T:	  Ja,	  faktisk.	  410	  
	  411	  
I:	  Mit	  spørgsmål	  er	  hvad	  der	  er	  den	  største	  udfordring	  ved	  at	  være	  iværksætter	  i	  DK?	  412	  
	  413	  
T:	  jeg	  tror	  efterhånden,	  det	  har	  jeg	  snakket	  med	  mange	  andre	  selvstændige	  og	  iværksættere	  414	  
om	  i	  DK,	  det	  er	  problemet	  med	  at	  skaffe	  kapital,	  startkapitalen.	  For	  der	  er	  jo	  et	  hav	  af	  gode	  415	  
muligheder	  og	  mange	  idéer	  osv.	  Men	  det	  kræver	  altid	  en	  eller	  anden	  form	  for	  startkapital	  og	  416	  
hvis	  du	  ikke	  selv	  har	  den	  så	  er	  bankerne	  ikke	  med	  på	  noget	  som	  helst.	  Så	  skal	  man	  ud	  og	  417	  
tjene	  før	  du	  kan	  satse	  det	  hele,	  ikke.	  418	  
	  419	  
I:	  Hvad	  med	  så	  noget	  som	  investorer,	  eller	  business	  angels	  osv?	  420	  
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	  421	  
T:	  Det	  kan	  man	  selvfølgelig.	  Det	  er	  jo	  satset.	  Det	  kan	  også	  gå	  hen	  og	  blive	  skide	  godt	  og	  så	  har	  422	  
du	  en	  investor	  som	  har	  lagt	  noget	  og	  skal	  have	  X	  antal	  pct.	  423	  
	  424	  
I:	  Men	  bruger	  man	  det	  ligeså	  meget?	  Hvad	  er	  din	  fornemmelse	  for	  hvor	  meget	  man	  bruger	  425	  
det?	  I	  DK	  måske	  ift	  USA	  eller	  andre	  lande?	  426	  
	  427	  
T:	  jeg	  tror	  det	  er	  ret	  brugt	  i	  DK.	  428	  
	  429	  
I:	  men	  det	  er	  ikke	  gratis?	  430	  
	  431	  
T:	  det	  er	  absolut	  ikke	  gratis.	  De	  ser	  det	  som	  en	  forretning	  som	  alt	  mulig	  andet	  og	  hvis	  de	  er	  432	  
overbevist	  og	  de	  har	  kapitalen	  så	  koster	  de	  pengene	  efter	  det,	  men	  de	  gerne	  skulle	  gerne	  433	  
komme	  hjem	  og	  så	  skulle	  de	  gerne	  yngle.	  Det	  er	  jo	  dygtige	  købmænd	  langt	  hen	  ad	  vejen.	  	  434	  
	  435	  
I:	  det	  er	  faktisk	  næsten	  det	  samme	  som	  at	  låne	  penge	  i	  banken,	  man	  betaler	  bare	  ikke	  her	  og	  436	  
nu	  men	  når	  der	  er	  noget	  at	  betale	  af.	  	  437	  
	  438	  
T:	  de	  er	  selvfølgelig	  med	  på	  at	  løbe	  risikoen,	  det	  er	  klart.	  	  439	  
	  440	  
I:	  hvad	  med	  dig	  selv.	  Ift	  finansiering	  og	  opstart	  har	  det	  været	  business	  angels,	  partnerskaber,	  441	  
osv?	  442	  
	  443	  
T:	  til	  at	  starte	  med	  var	  det	  hårdt	  arbejde	  og	  så	  desto	  flere	  penge	  der	  var	  plus	  på	  kontoen,	  444	  
jamen	  hver	  gang	  der	  var	  lidt	  så	  gik	  jeg	  ud	  og	  købte	  udstyr	  og	  så	  ligesom	  udvidede	  butikken	  445	  
på	  det	  plan.	  Så	  på	  et	  tidspunkt	  kom	  der	  en	  lidt	  større	  investering	  da	  jeg	  købte	  poloanlægget,	  446	  
så	  der	  gik	  jeg	  i	  banken	  og	  fik	  dem	  med	  på	  den,	  og	  senere	  hen	  fik	  jeg	  faktisk	  også	  nogle	  447	  
investorer	  ind	  over.	  448	  
	  449	  
I:	  Så	  det	  har	  faktisk	  været	  blandet?	  450	  
	  451	  
T:	  ja.	  452	  
	  453	  
I:	  Hvad	  er,	  eller	  var	  dine	  succeskriterier	  for	  virksomheden	  dengang?	  og	  er	  det	  noget	  som	  454	  
ændrer	  sig	  over	  tid?	  455	  
	  456	  
T:	  det	  er	  helt	  sikkert	  noget	  der	  ændrer	  sig,	  men	  jeg	  kan	  tydeligt	  huske	  mine	  succeskriterier	  457	  
for	  de	  første	  par	  år.	  Det	  var	  at	  jeg	  skulle	  selv	  synes	  det	  var	  givtigt	  og	  sjovt,	  at	  det	  var	  noget	  jeg	  458	  
gad	  og	  stå	  op	  til.	  Og	  så	  de	  mennesker	  jeg	  havde	  med	  på	  tur	  eller	  som	  havde	  købt	  et	  kursus	  459	  
skulle	  ikke	  mangle	  noget	  hverken	  på	  vidensdeling	  eller	  oplevelsen...	  de	  skulle	  have	  valuta	  for	  460	  
pengene,	  så	  det	  var	  nogle	  ret	  simple	  krav	  faktisk.	  Folk	  skulle	  være	  glade	  og	  tilfredse	  og	  jeg	  461	  
skulle	  kunne	  de	  ting	  som	  jeg	  lavede,	  så	  de	  ikke	  efterfølgende	  skulle	  stå	  og	  sige	  “han	  var	  squ	  462	  
en	  værre	  plattenslager”.	  	  463	  
	  464	  
I:	  Så	  det	  var	  kvalitet	  frem	  for	  at	  tjene	  en	  masse	  penge?	  465	  
	  466	  
T:	  Ja,	  meget,	  og	  så	  forhåbentlig	  at	  kunne	  komme	  op	  og	  leve	  af	  det	  en	  dag,	  men	  det	  var	  ikke	  en	  467	  
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branche	  hvor	  man	  bliver	  rig...	  468	  
	  469	  
I:	  Laver	  milliarder..	  470	  
	  471	  
T:	  nej.	  472	  
	  473	  
I:	  Men	  du	  sælger	  din	  del	  af	  virksomheden	  på	  et	  tidspunkt.	  Hvad	  var	  grunden	  til	  det?	  474	  
	  475	  
T:	  dels	  fordi	  jeg	  tabte	  mig	  selv	  lidt	  i	  processen...også	  fra	  de	  grundsten....	  Jeg	  hyrede	  folk	  ind	  til	  476	  
alt	  det	  sjove	  og	  jeg	  var	  bænket	  til	  skrivebordsarbejde,	  til	  kundemøder	  og	  mails	  og	  477	  
telefonsamtaler,	  og	  hyrede	  folk	  ind	  til	  at	  være	  i	  marken	  og	  det	  var	  ikke	  der	  jeg	  befandt	  mig,	  478	  
og	  det	  er	  heller	  ikke	  der	  mine	  kompetencer	  er.	  Det	  var	  en	  af	  grundene,	  en	  anden	  af	  grundene	  479	  
var	  også	  at	  da	  virksomheden	  blev	  større	  og	  jeg	  kunne	  varetage	  det	  selv	  længere	  og	  480	  
efterspurgte	  en	  sparringspartner	  og	  solgte	  halvdelen	  til	  en	  partner,	  var	  jeg	  måske	  ikke	  god	  481	  
nok	  selv,	  selv	  om	  det	  er	  en	  svær	  situation,	  at	  skyde	  sig	  ind	  på	  “hvad	  er	  det	  for	  en	  person	  du	  482	  
egentlig	  sælger	  din	  virksomhed	  til?”.	  Fordi	  at	  jeg	  har	  nogle	  visioner	  med	  virksomheden,	  og	  483	  
den	  nye	  partner,	  nu	  gik	  jeg	  ind	  og	  solgte	  50%	  så	  vi	  havde	  ligemeget	  hver,	  så	  det	  havde	  jeg	  484	  
måske	  ikke	  fået	  gennemsnakket	  med	  Claus	  (red:	  partneren)	  100%	  hvorhen	  vi	  ville,	  også	  485	  
fordi	  på	  det	  tidspunkt	  havde	  jeg	  jo	  været	  selvstændig	  i	  6	  år,	  og	  Claus	  havde	  ikke	  været	  486	  
selvstændig	  før	  så	  han	  var	  klar	  til	  at	  give	  den	  fuld	  gas,	  og	  han	  havde	  ikke	  noget	  familie	  han	  487	  
skulle	  forsørge	  så	  det	  var	  egentlig	  kun	  ham	  selv,	  så	  han	  kunne	  ligge	  en	  masse	  timer	  og	  488	  
interessetimer	  hvor	  vi	  ikke	  hev	  løn	  ind	  og	  det	  hang	  bare	  ikke	  sammen	  for	  mig,	  det	  var	  bare	  489	  
ikke	  der	  jeg	  var	  så	  det	  var	  den	  anden	  grund.	  Og	  så	  selvfølgelig	  at	  der	  stod	  køber.	  Så	  det	  var	  490	  
bevæggrundende	  faktisk.	  	  491	  
	  492	  
I:	  Så	  det	  var	  lidt	  med	  passionen	  der	  forsvandt	  -‐	  eller	  du	  forsvandt	  lidt	  fra	  det	  der	  var	  493	  
passionen?	  	  494	  
	  495	  
T:	  	  Ja.	  Dels	  i	  2010	  havde	  vi	  jo	  7	  fastansatte	  og	  vi	  brugte	  jo	  utrolig	  meget	  tid	  og	  krudt	  på	  at	  få	  496	  
dem	  til	  at	  gøre	  hvad	  vi	  gerne	  ville	  have	  vores	  virksomhed	  altså,	  vi	  blev	  nødt	  til	  at	  sætte	  497	  
resourcer	  af	  for	  at	  styre	  dem,	  for	  at	  styre	  de	  50	  freelance	  ansatte	  vi	  havde,	  logistik,	  og	  det	  ene	  498	  
og	  det	  andet.	  Det	  var....	  og	  så	  tror	  jeg	  faktisk	  også	  at	  virksomheden	  var	  bygget	  op	  til	  det	  den	  499	  
max	  kunne	  trække,	  så	  den	  var	  egentlig	  røget	  over	  i	  en	  kategori	  hvor	  det	  bare	  er	  afvikling	  og	  500	  
drift,	  så	  der	  er	  ikke	  noget	  udvikling	  i	  det.	  Så	  entreprenøren	  i	  mig	  døde	  lidt,	  altså	  jeg	  følte	  ikke	  501	  
rigtig	  at	  man	  kunne	  komme	  videre	  her.	  Og	  der	  kunne	  jeg	  godt	  mærke	  på	  mig	  selv	  at	  jeg	  gik	  og	  502	  
begyndte	  at	  kigge	  andre	  veje.	  503	  
	  504	  
I:	  Du	  var	  klar	  til	  at	  begynde	  at	  ‘bygge’	  igen?	  505	  
	  506	  
T:	  Ja,	  jeg	  var	  helt	  sikkert	  klar	  på	  at	  udfordre	  mig	  selv	  igen,	  for	  nu	  havde	  man	  fået	  bygget	  noget	  507	  
op	  fra	  bunden	  af	  og	  nu	  lå	  man	  med	  …	  blandt	  de	  5	  største	  eventbureauer	  i	  Danmark.	  Vi	  kom	  jo	  508	  
på	  ‘preferred	  partners’	  listen	  hos	  Novo.	  Det	  er	  der	  kun	  fem	  virksomheder	  der	  er,	  osv.	  Så	  vi	  fik	  509	  
drevet	  det	  langt.	  	  510	  
	  511	  
I:	  nu	  var	  det	  begyndt	  at	  blive	  sikkert?	  512	  
	  513	  
T;	  Ja	  (griner),	  	  514	  
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	  515	  
I:	  det	  kan	  man	  jo	  også	  nogle	  gange	  godt	  tænke	  om	  at	  blive	  iværksætter,	  At	  det	  handler	  om	  det	  516	  
usikre?	  Det	  er	  også	  det	  spændende,	  derude	  hvor	  bølgerne	  går	  højest?	  517	  
	  518	  
T:	  ja	  det	  tror	  jeg	  du	  har	  ret	  i.	  Det	  er	  det	  der	  med	  gynger	  og	  karruseller	  hvor	  du...	  altså	  519	  
følelsesregistret	  bliver	  berørt	  på	  en	  helt	  anden	  skala,	  altså	  fordi	  man	  selv	  har	  røven	  i	  det.	  520	  
Sejrene	  er	  store,	  men	  tabet	  kan	  også	  mærkes	  på	  den	  hårde	  måde.	  521	  
	  522	  
I:	  bare	  sådan	  afslutningsvis	  vil	  jeg	  bare	  høre,	  hvad	  går	  planerne	  og	  tankerne	  på?	  Du	  sagde	  du	  523	  
havde	  startet	  en	  virksomhed	  op	  igen	  nu,	  eller?	  	  524	  
	  525	  
T:	  selvfølgelig	  det	  har	  et	  afspring	  fra	  at	  dem	  der	  købte	  den	  anden	  virksomhed	  ikke	  havde	  råd	  526	  
til	  at	  købe	  alle	  aktiverne	  og	  derfor	  har	  jeg	  taget	  nogle	  af	  aktiverne	  med	  mig	  og	  der	  skal	  man	  jo	  527	  
bruge	  et	  cvr	  nummer	  for	  at	  lægge	  det	  ind	  regnskabsmæssigt.	  Og	  nu	  er	  det	  gjort	  og	  så	  kan	  528	  
man	  ligesom	  tage	  den	  herfra	  og	  ligesom	  overveje	  om	  man	  skulle	  sælge	  tingene	  eller	  drive	  det	  529	  
videre	  i	  en	  lidt	  mere	  forenklet	  form.	  Som	  entreprenør	  har	  man	  jo	  altid	  nogle	  idéer	  og	  530	  
antenner	  ude.	  Og	  også	  det	  netværk	  man	  oparbejdet	  gennem	  årene	  jamen	  når	  de	  finder	  ud	  af	  531	  
at	  man	  ikke	  er	  bundet	  af	  en	  masse	  anpartsovernskomster	  så	  kommer	  der	  jo	  en	  masse	  tilbud	  532	  
og	  projekter	  op	  fra	  allemulige	  sider.	  Så	  nu,	  for	  mig,	  drejer	  det	  sig	  meget	  om	  bare	  at	  få	  lidt	  ro	  533	  
på	  og	  virkelig	  få	  tænkt	  tingene	  igennem.	  og	  få	  lagt	  et	  budget	  så	  det	  hænger	  sammen	  i	  det	  534	  
daglige	  og	  så	  man	  også	  begynder	  at	  kunne	  sige	  nej	  til	  opgaver.	  Det	  er	  jo	  en	  helt	  ny	  side,	  hvor	  535	  
man	  ikke	  bare	  behøver	  hive	  ind	  og	  sige	  ja	  til	  det,	  men	  hvor	  også	  kan	  sige	  nej	  og	  bare	  nyde	  det	  536	  
noget	  mere.	  537	  
	  538	  
I:	  skal	  du	  så	  også	  tilbage	  i	  marken,	  er	  det	  der	  du	  ser	  der	  selv.	  539	  
	  540	  
T:	  Jeg	  er	  tilbage	  i	  marken.	  Helt	  sikkert.	  	  541	  
	  542	  
I:	  Tak,	  det	  var	  alt	  hvad	  jeg	  havde.	  Er	  der	  noget	  du	  mener	  jeg	  (mangler)?	  543	  
	  544	  
T:	  nej,	  jeg	  synes	  vi	  har	  været	  meget	  godt	  rundt.	  545	  
	  546	  
I:	  tusind	  tak.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  547	  

	  548	  
	  549	  
	  550	  
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