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Sammanfattning 
 
Rubrik  Ensam är stark, men tillsammans är vi starkare?  
 
Problem Synen på småföretagande har förändrats genom tiderna. Länge ansågs inte 

småföretagande som en viktig del i samhällsekonomin. Idag däremot, är 
småföretag centrala i Sveriges såväl som världens ekonomi då de utgör en 
betydande del av den ekonomiska tillväxten. Som småföretagare idag är det 
vanligt med problem som tidsbrist, för stort informationsflöde och avsaknad av 
affärskompetens. Det ställs även större krav på de mindre företagen att kunna 
anpassa sig till den ökade globaliseringen av marknaden. Denna problematik 
ligger till grund för organisationsskapande. Ett sätt för företag att träffa andra 
som befinner sig i samma situation och dra nytta av varandras erfarenheter. 
Företagarna är en organisation som verkar för att skapa ett bättre företagsklimat 
för dagens småföretagare. Trots att Företagarna tillhandahåller olika främjande 
tjänster för sina medlemmar är osäkerheten stor kring medlemmarnas behov och 
intressen. Av denna anledning har vi fått i uppdrag att undersöka vad 
Företagarna kan göra för att möta sina medlemmars önskemål. Vår 
problemformulering är därför:  

 
Vilka attityder och förväntningar har Företagarnas medlemmar i Umeå på 
organisationen? 

 
Syfte Det huvudsaliga syftet med denna studie är att kartlägga medlemmarnas 

uppfattning vad gället medlemskapet i Företagarna. Studien har även ett antal 
delsyften där vi kommer att redogöra för argument till varför ett företag väljer 
att vara medlem i en organisation som Företagarna. Vidare kommer vi att 
analysera och vägleda vad Företagarna bör arbeta framtidsmässigt med för att 
tillfredställa sina medlemmars behov. Vi avser även att undersöka vad 
medlemmarna redan vet om Företagarna idag, och huruvida kommunikationen 
organisation och medlemmar emellan fungerar. 

 
Teori Teorikapitel bygger på problembakgrunden och består av fyra olika huvuddelar; 

organisation och nätverk, kommunikation, tillväxt i småföretag samt 
kompetensutveckling.  

 
Metod Vi valde att använda oss av en kvantitativ undersökningsmetod i vår studie. 

Undersökningen genomfördes med hjälp av postenkäter då vi ansåg detta 
tillvägagångssätt vara mest lämpligt eftersom Företagarnas medlemmar är 
belägna på olika platser runt om i Umeåregionen. 

 
Resultat Utifrån våra resultat kan vi konstatera att Företagarnas medlemmar överlag visar 

ett lågt intresse för organisationen samt att deras förväntningar på medlemskapet 
inte uppfylls. Detta resultat finner vi bero på det faktum att medlemmarna inte 
upplever att organisationen bryr sig om dem som medlem. De uppfattar inte att 
organisationen skapar bättre förutsättningar för medlemmarna att starta, driva, 
utveckla och äga deras företag. Detta anser vi är en stark anledning till att 
Företagarnas medlemmar troligtvis inte vill fördjupa sitt engagemang i 
organisationen. 
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1. INLEDNING 
I detta inledande kapitel introduceras läsaren till det problem och syfte som senare kommer 
att ligga till grund får vår studie.  
 

1.1 Ämnesval 
 
Vi är två studenter vid handelshögskolan i Umeå som ställdes inför utmaningen att skriva en 
kandidatuppsats inom ämnet företagsekonomi. Då vår förhoppning var att få möjligheten att 
skriva på uppdrag, inleddes i tidigt skede sökningar efter uppdragsgivare. Efter ett samtal med 
studielektor Owe Hedström som är ansvarig för momentet, kom vi i kontakt med Företagarna 
och blev då intresserade av att genomföra deras undersökning. Eftersom Företagarna är en 
organisation för mindre företag, kan det vara av betydelse som framtida ekonom att få en 
inblick i hur dessa företag tänker. Detta då dessa utgör mer än 99 procent av alla privata 
företag och har stor betydelse för Sveriges tillväxt1.   
 

1.2 Uppdragsbeskrivning 
 
Företagarna är Sveriges största företagarorganisation och vekar på tre nivåer; riks, regionalt 
och lokalt. Dem företräder 16 branschförbund och ca 55 000 företagare. Medlemmarna är 
företagare som äger egna företag eller vill stötta organisationen ekonomiskt. En av 
organisationens huvudfrågor är att klargöra förhållandet mellan företagande, tillväxt och 
välstånd. Några politiska frågor som Företagarna i dagsläget arbetar med är att utveckla 
samarbeten och andra möjligheter inom EU, förbättra förutsättningar att finansiera växande 
företag och förenkla reglerna kring F-skattesedeln.2 
 
Den lokala föreningen i Umeå består av ca 500 medlemmar, där styrelsen önskade att få veta 
mer om sina medlemmars behov. Vårt uppdrag består således av att undersöka vad 
Företagarnas medlemmar i Umeå vill få ut av organisationen samt på vilket sätt styrelsen bäst 
kan främja deras intressen. Undersökningen kommer att ske via en enkätundersökning bland 
Företagarnas medlemmar i Umeå. Målet med undersökningen är att utifrån den insamlade 
informationen sammanställa, granska och analysera materialet. Detta för att slutligen lämna 
över till styrelsen med våra slutsatser och förslag på eventuella åtgärder för att möta 
medlemmarnas önskemål.  
 
Det gavs inga direktiv gällande utformningen av undersökningen, utan endast förslag på 
ämnesområden där vi kreativt fick skapa frågor utifrån nytänkande. Ett arbetssätt som 
tilltalade oss i gruppen då vi såg det som en positiv utmaning. 
 

1.3 Problembakgrund 
 
Det har i alla tider funnits människor som utfört ett arbete mot någon form av betalning. Det 
kan t ex vara jordbrukaren ute på landet, korvgubben på torget eller konsulten inne i staden. 

                                                
1 http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____2058.aspx, 2007-12-02 
2 Ibid., 2008-01-25 
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Gemensamt för dessa tre företagare är att de alla benämns som småföretagare. Enligt EU är 
definitionen på småföretag, ett företag med färre än 50 anställda. I definitionen ingår 
mikroföretag, som är företag med färre än tio anställda.3 I vår studie tillhör de flesta företagen 
mikroföretag, trots detta kommer vi ändå att kategorisera dem som småföretag. Landström 
beskriver entreprenören utifrån olika personliga kännetecken och drivkrafter. Det kan vara 
medfödda egenskaper, viljan att arbeta självständigt, förmågan att leda och organisera en ny 
verksamhet eller innovatören som ständigt upptäcker nya möjligheter.4 Vi anser att 
Landströms resonemang kring entreprenören kan appliceras på företagsledaren i ett 
småföretag. Trots dessa ovannämnda starka drivkrafter har det statistiskt sett visat sig att allt 
fler företag etableras under lågkonjunktur än högkonjunktur. Många människor ställs då inför 
valet att vara arbetslös eller ta chansen att starta eget. 5 
 
Synen på entreprenörskap har förändrats genom tiderna. Länge förknippades det med stor 
risk, eftersom företagaren handlade med sitt eget kapital och riskerade sitt levebröd och sin 
förmögenhet. Småföretag ansågs inte heller som en viktig del i samhällsekonomin och 
uteslöts i de ekonomiska analyserna.6 Idag är småföretag centrala i Sveriges såväl som 
världens ekonomi, då denna företagsform utgör en betydande del av den ekonomiska 
tillväxten7. Fortfarande förknippas småföretagande med risk, men inte i lika stark bemärkelse 
som tidigare. Idag är intresset för entreprenörskap stort och det forskas mycket inom området, 
samt att det ges universitetsundervisningar i ämnet8. Det finns också organisationer och 
myndigheter som kan bistå med såväl ekonomisk som vägledande hjälp för att gynna denna 
företagsgrupp.  
 
Statistiskt sett har antal företag i Sverige ökat de senaste 40 åren. I dagsläget finns det drygt 
918 000 stycken företag, en siffra som var betydligt lägre i början av 70-talet, då det endast 
fanns ca 247 000 stycken. Över tiden har mängden företag ständigt ökat och under mitten av 
80-talet var antalet ca 493 000 stycken, och för tio år sedan låg siffran på 791 000 stycken.9 
Denna ökning på drygt 670 000 stycken företag finner vi till stor del består av nyetableringar 
av småföretag, då dessa i dagsläget utgör 99 procent av Sveriges privata företag10.  
 
Medvetet eller omedvetet omges människan dagligen av olika typer av 
människokonstellationer som kan liknas vid små organisationer eller nätverk. Dessa kan t ex 
vara arbetskollegor, vänner, familj eller lagkamrater. Som individer har vi ett behov av att 
känna anknytning, samhörighet och närhet till andra, vilka också är några av orsakerna till att 
människor i alla tider gått samman i grupper och hjälpts åt. 11 Som småföretagare är det 
vanligt förekommande med problem som brist på tid och resurser, för stort informationsflöde 
och avsaknad av affärskompetens. Det ställs även större krav på företagen att kunna anpassa 

                                                
3 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm, 2007-12-04 
4 Landström, Hans., Entreprenörskapets rötter (Lund: Studentlitteratur, 2005), 17f 
5 Antonsson, Ann-Beth,. ”Hållbar tillväxt i små företag – omöjlig utmaning eller möjlig utveckling.” Stockholm: 
IVL, 2002, 24 
6 Landström, Hans., Entreprenörskapets rötter (Lund: Studentlitteratur, 2005), 23-34 
7 Day, John. “The value and importance of the small firm to the world economy". European Journal of 
Marketing, vol 34, issue 9/10 (2000): 1033-1036 
8Landström, Hans., Entreprenörskapets rötter (Lund: Studentlitteratur, 2005), 98f 
9 http://www.scb.se/templates/Standard____36175.asp, 2007-12-10 
10 www.nutek.se/sb/d210, 2007-12-06 
11 Andresen, Ragnhild. Sociala nätverk, grupper och organisationer – praktiskt arbete och teoretisk reflexion 
(Stockholm: Natur och Kultur, 2002), 30 
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sig till den ökade globaliseringen av marknaden. 12 Vad kan då göras för att motverka dessa 
problem och underlätta för småföretagaren? Ett välkänt talesätt lyder ”många bäckar små 
bildar en stor å”. Ett uttryck som vi anser ligger till grund för organisationsskapade, där 
företag kan träffa andra som befinner sig i samma situation som dem. Tillsammans kan dessa 
dra nytta av varandra genom att nätverka och erhålla extern hjälp via organisationen. Det är 
då av stor vikt att organisationen har en fungerande kontakt med sina medlemmar och får ta 
del av deras behov och intressen, för att skapa ett bättre företagsklimat att verka inom. 
 

”Företagarna skapar bättre förutsättningar för att starta, driva, utveckla, och äga 
företag i Sverige. Vårt arbete är att verka för företagande, företagares 

rättigheter och bidra till ett klimat som gör det lätt och attraktivt att driva företag.”13 
 
Som Företagarnas mål och vision belyser, verkar organisationen för att skapa ett bättre 
företagsklimat för dagens företagare. De arbetar för att stimulera företagandet i Sverige, bland 
annat genom politisk lobbying, juridik hjälp, försäkringserbjudanden och medlemsrabatter. 
Då Företagarnas medlemmar till huvuddel består av småföretag och dessa har stor betydelse 
för den varaktiga utvecklingen och ekonomiska tillväxten i Sverige14, är det i synnerhet 
viktigt att främja denna företagsgupp.  
 
Trots att Företagarna tillhandahåller dessa tjänster och i dagsläget har många medlemmar, är 
osäkerheten stor kring medlemmarnas behov och intressen. Denna osäkerhet grundar sig i 
bristen på feedback från deras medlemmar då t ex endast 10 procent av medlemmarna 
närvarar på medlemsaktiviteter. I dagsläget är förändringar i medlemsantalet i princip det 
enda sättet för Företagarna att utvärdera huruvida medlemmarnas intressen tillfredställs eller 
ej.  Av denna anledning har vi fått i uppdrag att undersöka medlemmarnas behov och 
intressen av Företagarna som organisation. 
 

1.4 Problemformulering 
 
Vilka attityder och förväntningar har Företagarnas medlemmar i Umeå på organisationen? 
 

1.5 Syfte 
 
Det huvudsaliga syftet med denna studie är att kartlägga medlemmarnas uppfattning vad 
gället medlemskapet i Företagarna. Studien har även ett antal delsyften där vi avser att 
identifiera medlemmarnas framtidsperspektiv vad gäller deras verksamhet. Vi kommer också 
att redogöra för argument till varför ett företag väljer att vara medlem i en organisation som 
Företagarna. Vidare kommer vi att analysera och vägleda vad Företagarna bör arbeta 
framtidsmässigt med för att tillfredställa sina medlemmars behov. Slutligen avser vi att 
undersöka vad medlemmarna redan vet om Företagarna idag, och huruvida kommunikationen 
organisation och medlemmar emellan fungerar. 

                                                
12 Antonsson, Ann-Beth,. ”Hållbar tillväxt i små företag – omöjlig utmaning eller möjlig utveckling.” 
Stockholm: IVL, 2002, 25. Simonsson, Charlotte,. Nå fram till medarbetaren (Malmö: Liber, 2006), 15. 
Weström, Anders, & Anders, Levin. ”Tillväxt i småföretag – Företagens villkor och verklighet 2002.” 
Stockholm: Nutek, 2002, 8. 
13 http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____2058.aspx, 2007-12-02 
14 Antonsson, Ann-Beth,. ”Hållbar tillväxt i små företag – omöjlig utmaning eller möjlig utveckling.” 
Stockholm: IVL, 2002, 4 
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1.6 Begränsningar 
 
Eftersom vår uppdragsgivare är Företagarnas styrelse i Umeå, kommer vi endast att undersöka 
deras egna medlemmar som finns belägna i Umeåregionen. Därför kommer ingen hänsyn tas 
till att organisationen även verkar på riks och regional nivå. Ytterligare kommer vi inte 
jämföra våra resultat med företag som inte valt att gå med i Företagarna.   

 

1.7 Begreppsförklaringar 
 
Företagarnas medlemmar – Med Företagarnas medlemmar menar vi Företagarnas medlemmar 
i Umeå. 
 
Informatisering – Med informatisering menar vi att människor idag utsätts för mer 
information än tidigare. 
 
Kommunikation – Med kommunikation menar vi processen där en sändare vill förmedla ett 
budskap till en mottagare. 
 
Nätverkande – Med nätverkande menar vi att aktivt jobba inom ett nätverk. 
 
Småföretag – Med småföretag menar vi, i enlighet med EU:s definition, företag med upp till 
50 anställda.15 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
15 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm, 2007-12-04 
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2 STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
I detta avsnitt presenteras studiens vetenskapliga utgångspunkter utifrån oss som forskare. 
Läsaren får även ta del av informationsinhämtningen av den teoretiska referensramen, samt 
kritik mot denna.  

2.1 Förförståelse 
 
Varje människa påverkas av den bakgrund hon eller han har, och uppfattar därför omvärlden 
på olika sätt. Detta ligger till grund för att en vetenskaplig studie kan influeras av forskarens 
förförståelse. Det finns tre typer av förförståelse; allmän förförståelse, teoretisk förförståelse 
och kunskapssyn.16  
 
Allmän och teoretisk förförståelse 
 
Den teoretiska förförståelsen baseras på erfarenheter som inhämtas från t ex 
forskningsrapporter eller läroböcker. Medan den allmänna förförståelsen bygger på personliga 
erfarenheter, studier och uppväxtens påverkan. 17 
 
Gemensamt för oss uppsatsförfattare är att vi påbörjade vår Civilekonomutbildning hösten 
2005. Tidigare har vi båda studerat företagsinriktade program på gymnasienivå, vilket med 
stor sannolikhet har påverkat oss i valet av uppsatsämne. Dessutom har vi som studenter fyllt i 
ett antal undersökningar under vår studietid, detta har format våra tankar huruvida en 
undersökningsenkät bör se ut. 
 
Då vi är födda på 80-talet har vi under stora delar av vårt vuxna liv präglats av 
informationssamhället. Detta gör att vi inte är främmande för den nya tekniken och den stora 
informationsmängden vi möts av idag, som kan tänkas uppfattas annorlunda av våra 
enkätrespondenter. 
 
Vi har båda upplevelser av små nätverk och organisationer runt omkring oss, i form av familj, 
kompisar och lagkamrater. En av oss har dessutom erfarenheter av att växa upp i en familj där 
någon av familjemedlemmarna varit egenföretagare under en kortare period. Innan studierna 
på universitetet tog vid, arbetade vi för varsitt storföretag, och har därmed igen arbetsmässig 
erfarenhet och inblick i en småföretagares vardag.  
 
Vår kontakt och förförståelse för organisationer består idag av medlemskap i;  
- IKSU Sport, Europas största friskvårdsanläggning. Där vi tränar regelbundet, men deltar inte 
i några övriga medlemsaktiviteter. Medlemskapet är frivilligt, men en förutsättning för att 
kunna utnyttja anläggningens utbud. 
- Umeå Studentkår och HHUS, en egen föreningen för ekonomer vid universitetet. Vi 
medverkar ej aktivt i föreningsaktiviteter, däremot utnyttjar vi medlemsförmånerna som 
tillexempel reserabatter. Medlemskapet är tvingande för oss som studenter. 
- En av oss är medlem i facket.  
 

                                                
16Johansson Lindfors, Maj-Britt., Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 76  
17 Ibid., 25f, 76f  
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Eftersom vi har ovannämnda erfarenheter, där vi själva inte är aktiva och speciellt 
intresserade av organisationerna vi är medlemmar i, kan detta ha påverkat vår undersökning. 
Detta då vi befarat att företagen resonerar på samma sätt som vi kring deras medlemskap. Pga 
detta har vi noggrant gått igenom och granskat utformningen av undersökningen, för att 
förbise våra åsikter och bevara den objektivitet vi ursprungligen önskat uppnå. 
 

2.2 Kunskapssyn 
 
Utifrån vårt problem som innebär att kartlägga vilka attityder och förväntningar Företagarnas 
medlemmar har på organisationen, utgår vi i vårt arbete från en positivistisk kunskapssyn 
eftersom vi anser denna mest lämpad för vår studie. Detta då vi i huvudsak kommer att arbeta 
med mätbara värden och en sann verklighet. För att undersöka och besvara ställda 
problemformulering har vi skapat enkätundersökningen utifrån teorietiska fragment. Genom 
att tillämpa den positivistiska kunskapssynen strävar vi efter att uppnå en så hög objektivitet 
som möjligt. Våra personliga åsikter och tolkningar ska inte påverka de empiriska resultaten, 
utan vi vill förhålla oss i en yttre relation till forskningsobjektet.18  
 
Det som skiljer det positivistiska synsättets från det hermeneutiska synsättet är att 
positivismen bygger på verkliga observationer där målet är att förklara, uppnå korrekt 
kunskap och finna orsak-verkan-samband. Medan tolkning och förståelse är det centrala i det 
hermeneutiska synsättet. Hermeneutikern försöker i motsats till positivisten inte söka efter 
den absoluta sanningen, då det enligt det hermeneutiska synsättet inte existerar någon sådan. 
Dessa två kunskapssyner behöver nödvändigtvis inte ses som två motpoler till varandra, utan 
kan med fördel kombineras i en studie.19 
 

2.3 Perspektiv 
 
Vi har alla olika perspektiv att uppfatta och tolka vår omgivning utifrån. Ett problem i 
företagssammanhang kan ses på olika sätt beroende på om det är aktieägarna, ledningen eller 
de anställdas som uttalar sig. En forskares uppfattningar och tolkningar av omgivningen 
kommer in i studiens alla delar genom t ex val av litteratur, frågeställning mm .20  
 
Vi har i vår studie utgått från Företagarnas perspektiv. Vi vill ta reda på vad Företagarna som 
organisation kan tillhandahålla för att förbättra varje enskilt företags situation. De fyra 
teoridelarna som låg till grund för den empiriska undersökningen arbetades fram utifrån 
organisationers möjligheter att främja sin intressegrupp samt Företagarnas syfte med 
undersökningen. 
  
 
 

                                                
18 Johansson Lindfors, Maj-Britt., Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 76-81 
19 Ibid., 76-81 
20 Eriksson, Lars Torsten, & Finn, Wiedersheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera (Malmö: Liber, 
2006),55ff. 
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2.4 Angreppssätt  
 
Inom forskningen talas det om deduktiv metod som bevisandet av teorier, och induktiv metod 
som upptäckande av nya teorier. I denna studie anser vi den deduktiva metoden mest lämpad 
eftersom vi i undersökningen utgår från en redan befintlig teori. Efter ett första möte med 
Företagarna fick vi en uppfattning om vilka teorifragment som kunde appliceras på denna 
studie. Utifrån dessa fragment sökte vi lämplig litteratur (se 2.5), som vi sedan använde oss av 
för att utforma enkäten. Enkäten skickades ut till verkligheten, dvs Företagarnas medlemmar, 
för att undersöka deras uppfattning om Företagarna som organisation. Den empiriska 
undersökningen låg sedan till grund för våra analyser och slutsatser, och därmed uppfyllde vi 
kraven för deduktion.21 
 
Om vi valt att utgå från ett induktivt angreppssätt hade vi använt verkligheten som 
utgångspunkt och försökt att skapa egna teorier och hypoteser utifrån den empiriska 
undersökningens resultat. Eftersom vår grundtanke aldrig varit att bilda nya teorier, finner vi 
inte denna metod aktuell i vår studie.22  
 

2.5 Val av teorier och sekundärkällor 
 
Det finns två typer av källor, primära och sekundära. När en forskare inhämtar information 
eller data från grundkällan benämns det primärkälla. Vid kvantitativ metod är det då viktigt att 
utforma informationsinhämtningen på ett objektiv sätt, så att studieobjektet inte påverkas. 
Med sekundärkälla menas sådant material som tidigare samlats in i tidigare studier med annat 
syfte än vår undersökning.23 Vi har valt att redovisa val av teorier för att underlätta för läsaren 
och förtydliga relationen mellan arbetets teoridel och problemformulering. 
 

2.5.1 Val av teorier 
 
Utifrån Företagarnas problem och undersökningens syfte kartlade vi de ämnesområden som 
var relevanta för studien. Dessa tre var ursprungligen organisationer och nätverk, 
kommunikation och tillväxt i småföretag. Under studiens gång upptäckte vi dock vikten av 
kompetensutveckling i företagssammanhang, och valde därför att utveckla denna som en egen 
teoridel. 
 
Organisationer och nätverk 
Då Företagarna är en organisation kändes detta ämnesområde som ett självklart val för oss. Vi 
redogör där för begreppen organisation och nätverk, nyttan med organisationer och ett 
företags incitament för att ansluta sig till en organisation likt Företagarna. 
 
 
Kommunikation 
Eftersom Företagarna finner en avsaknad av feedback från sina medlemmar har vi valt att 
beskriva vikten av en fungerande kommunikation i organisationssammanhang.  
 

                                                
21 Bryman, Alan., & Emma, Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2005), 23-26 
22 Ibid., 23-26  
23 Ibid., 230-231 
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Tillväxt i småföretag 
Då 92 procent av Företagarnas medlemmar består av småföretag och dessa har en betydande 
roll för Sveriges ekonomiska tillväxt, har vi valt att redovisa hur organisationer kan skapa 
möjligheter för att främja småföretagandet i Sverige. 
 
Kompetensutveckling  
När vi bearbetade de ovanstående teoriområdena belystes vikten av kompetensutveckling i 
småföretagarsammanhang. Vi valde därför att utveckla denna del på ett djupare plan för att 
inte gå miste om ett av de viktigaste behoven i småföretag. Vi kommer då att redogöra för 
vikten av att ha kompetens personal i sin verksamhet. 
 

2.5.2 Tryckta källor 
 
Under första mötet med Företagarnas styrelse i Umeå, diskuterades övergripande vilka 
teoriområden och förslag på lämplig litteratur som kunde appliceras på studien. Vi fick även 
litteraturförslag från vår handledare Owe R Hedström. Utifrån dessa förslag och vår 
förförståelse för problemet, påbörjade vi vår sökning av sekundära källor genom 
universitetsbibliotekets databas ALBUM och artikelsökningar i Affärsdata, EBSCO och 
Emerald. Vi använde oss av följande sökord, såväl enskilt som kombinerat. Vid sökning av 
artiklarna översattes orden till engelska. 
 
Kommunikation Medlemmar  Informationssamhället 
Informationsflöde Organisation  Kompetensutveckling 
Småföretag  Tillväxt  Nätverkande 
Belöningssystem Återkoppling  Information 
Nätverk  Incitament  Incitamentskapande 
Företagsklimat Utveckling  Historia 
Statistik  Entreprenörskap  
 
Vår första sökning gjordes på ordet kommunikation, antalet träffar var väldigt stort och 
många irrelevanta titlar dök upp. För att begränsa antalet träffar och smalna av ämnesområdet 
var vi tvungna att specificera oss i vår sökning. Vi gick därför in på ett antal titlar som berörde 
vårt ämnesområde för att se om dessa hade några tips på eventuella ämnesord som kunde 
användas. Av de ämnesord vi fann, var det organisationskommunikation som verkade mest 
lämplig för vår studie och som vi sedan använde för vidare sökning. Denna sökningsmetod 
användes sedan till alla övergripande delar i den teoretiska referensramen. 
För att nå en så hög teoretisk nivå som möjligt i studien, använde vi referenslistorna i funna 
böcker, för att på så sätt finna mer lämplig litteratur och gå tillbaka till orginalkällorna. Då vi 
ville vidga våra källor kring ämnesområdet besökte vi institutionen för ekonomisk historia, 
där vi fick förslag på litteratur.  
 
De vetenskapliga artiklarna som vi använt oss av i studien är delvis funna i referenslistor till 
vår övriga litteratur, men även framsökt via Universitetsbibliotekets databaser. Efter 
sökningar på ett antal av ovannämnda ord fann vi en del artiklar mer passande än andra för 
ämnet. Vi granskade dessa vidare och sållade därefter ut de mest lämpliga för vår teoretiska 
referensram. 
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2.5.3 Elektroniska källor 
 
Som elektroniska källor har vi använt oss av Företagarnas hemsida för att få mer 
bakgrundfakta om organisationen vid utformningen av enkäten. Vi har också hittat EU:s 
definition på småföretag på EU:s webbportal samt historisk statistik på antalet företag i 
Sverige, på Nutek och SCB:s hemsida. 
 

2.6 Källkritik mot sekundärkällor 
 
Eftersom många sekundärkällor använt andra sekundärkällor som referenser, och detta skett i 
flera led, kan misstolkningar och missförstånd ha uppstått. Det är då som forskare viktigt att 
alltid kritiskt granska sina källor för att minimera dessa risker, vilket också är syftet med 
avsnittet källkritik.24 
 
Vi har i så stor mån som möjligt använt oss av orginalkällor i vårt arbete, detta för att undvika 
ovannämnda problem i största möjliga utsträckning. En del orginalkällor har uppnått viss 
ålder och kan därför anses vara inaktuella, vi anser dock att det i vårt fall har mindre betydelse 
då informationen i våra ämnesområden inte förändras så snabbt. Vi har ändå försökt att sållat 
bort allt för gammal litteratur. I dessa sammanhang kan det lätt uppstå en konflikt mellan 
aktualitet och trovärdighet, då orginalkällan ofta går långt bak i tiden och kanske inte anses 
aktuell, men mer trovärdig. Större delen av den teoretiska referensramen finns i flertalet av 
varandra oberoende källor, vilket vi anser ytterligare stärker trovärdigheten i våra källor.25  
 
Vi har i huvudsak baserat vår studie på tryckta källor som böcker och rapporter kring ämnet, 
men kompletterat dessa med vetenskapliga artiklar. Vi har i största möjliga mån försökt finna 
artiklar som är jämförelsevis aktuella för att öka teorins aktualitet och trovärdighet.  
 

                                                
24 Johansson Lindfors, Maj-Britt., Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 87-90 
25 Ibid., 87-90 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 
I teoriavsnittet har vi för avsikt att redovisa för de teorifragment vi valt att bygga vår 
undersökning på. Vi kommer att presentera begreppen organisation och nätverk och belysa 
vikten av en fungerande kommunikation. Vidare kommer vi att redogöra för faktorer kring 
tillväxt i små företag, och betydelsen av kompetensutveckling inom förtaget för att uppnå 
tillväxt. För att underlätta för läsaren har vi sammanfattat de fyra huvuddelar vi kommer att 
behandla i modellen nedan. 

                           
                                             Figur 1.  Sammanfattande modell över teorikapitlet 

 

3.1 Organisation och Nätverk 
 
Medvetet eller omedvetet omges människan dagligen av olika typer av 
människokonstellationer som kan liknas vid små organisationer eller nätverk. Dessa kan t ex 
vara arbetskollegor, vänner, familj eller lagkamrater. Som individer har vi ett behov av att 
känna anknytning, samhörighet och närhet till andra, vilka också är några av orsakerna till att 
människor i alla tider gått samman i grupper och hjälpts åt. 26 Det finns tydliga gemensamma 
drag som förenar olika former av organisationer, ofta befinner sig medlemmarna i liknande 
situation, har liknande mål eller samma intressen27. I många situationer kan det även vara så 
att en ensam individ inte är tillräckligt stark nog, utan måste samarbeta för att uppnå högre 
nytta. 
 

 

                                                
26 Andresen, Ragnhild. Sociala nätverk, grupper och organisationer – praktiskt arbete och teoretisk reflexion 
(Stockholm: Natur och Kultur, 2002), 30 
27 Ibid., 69 
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”Ett nätverk består av ett antal självständiga organisationer som tillsammans 
kan uppnå ett mål som de inte kan var för sig.” 28 

 
Hur kan då ett företags nytta förbättras genom organisationer eller nätverk? Det samarbete ett 
nätverk innebär, kan skapa ytterligare möjligheter för det enskilda företaget, som annars kan 
vara svårt att uppnå individuellt.29 Förutsättningar att påverka externa faktorer ökar ju fler 
som står bakom ett förslag, vilket gör att en organisation kan utnyttja sin storlek, speciellt i ett 
demokratiskt samhälle där röstantalet har betydelse. Då Företagarna är en förhållandevis stor 
organisation finns möjligheterna att arbeta för medlemmarnas intressen på en politisk nivå30. 
 

3.1.1 Lärande inom organisationer 
 
Det finns såväl fördelar som nackdelar med nätverkande. En av fördelarna är bland annat att 
diskussionerna som hålls inom nätverket bygger på deltagarnas praktiska erfarenheter. Detta 
gör att dialogen blir innehållsrikare eftersom den hela tiden har en konkret 
verklighetsförankring. Deltagarna kan då ta lärdom av varandras kunskaper för att utveckla 
sig själv och sin egen verksamhet.31 Svensson, Jacobsson och Åberg menar att en utveckling 
inte startar av sig själv, och att den kunskapen som eftersträvas inte går att köpa ”på burk”. 
Med det menas att företaget måste själv aktivt delta i ett utvecklingsarbete tillsammans med 
andra företag. Deltagarnas egna erfarenheter och kunskaper kan leda till nyfikenhet och 
engagemang för andra medverkande, och motverka hemmablindhet och tröghet.32  
 

3.1.2 Organisationer och omvärldsbevakning 
 
En viktigt strategisk fråga för många företag är omvärldsbevakning, som är en form av 
spaningsarbete där det kartläggs vilka externa faktorer som kan komma att påverkar 
förutsättningarna för företaget.33  Det kan vara en tidskrävande process att som enskilt 
småföretag ständigt hålla sig uppdaterad kring beslut gällande näringslivet. Enligt Statens 
kvalitets- och kompetensråd visar tidigare undersökningar på att den enskilde individen är 
väldigt osäker i frågor rörande externa faktorer34. En organisation som verkar för att främja 
småföretagarklimatet, kan då underlätta och hjälpa till att tillhandahålla denna information till 
sina medlemmar på ett effektivt sätt, t ex genom att hyra in föreläsare som är experter inom 
området35. 
 

                                                
28 Svensson, Lennart,. Erik Jakobsson & Carina Åberg. Utvecklingskraft i Nätverk – om lärande mellan företag 
(Stockholm, Santérus, 2001), 32 
29 Ibid., 32 
30 http://www.foretagarna.se/sverige/contentpagea____2058.aspx, 2007-12-02 
31 Nätverk för lärande och utveckling – Den här boken ger svar på frågan: varför nätverk? (Stockholm, Statens 
kvalitets- och kompetensråd, 2003), 9 
32 Svensson, Lennart,. Erik Jakobsson & Carina Åberg. Utvecklingskraft i Nätverk – om lärande mellan företag 
(Stockholm, Santérus, 2001), 47 
33 Nätverk för lärande och utveckling – Den här boken ger svar på frågan: varför nätverk? (Stockholm, Statens 
kvalitets- och kompetensråd, 2003), 10 
34 Ibid., 10f 
35 Ibid., 10 
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3.1.3 Kontakter inom organisation 
 
Att skapa nya kontakter är ett nyckelord för många näringsidkare. Genom att gå med i en 
organisation öppnas möjligheter för att vidga sitt kontaktnät. Det kan vara allt från nya 
kundrelationer till eventuella samarbetspartners. Som företag kan det vara en nödvändighet att 
utöka sitt kontaktnät för att inte stanna i utvecklingen. I dagens samhälle, där affärslandskapet 
ständigt förändras, gäller det för företaget att vara flexibel i sina relationer och öppen för nya 
utmaningar. 36 

3.1.4 Nätverk för utveckling 
 
Om syftet med nätverkandet är att hjälpas åt och utveckla deltagarna och deras verksamhet, 
krävs det enligt Svensson, Jacobsson och Åberg ett utvecklingsinriktat lärande i nätverket. 
Resonemanget baseras på en plattform som innehåller fyra viktiga byggstenar.37 
 

                    
                          Figur 2.  Översiktlig modell över de fyra byggstenarna (Svensson  mfl, 2001, s 114) 
 
3.1.4.1 Tillit 
 
När nätverkandet övergår till ett djupare utvecklingssamarbete krävs det trygghet bland 
deltagarnas relationer. Detta för att bilda ett nätverksklimat där man internt kan vara öppen 
och kritisk. Medlemmarna måste känna sig säkra på att informationen som ventileras inom 
gruppen inte sprids utanför nätverket. Känslig information kan t ex vara kunder och affärer. 
Tillit i ett nätverk skapar förutsättningar för att på djupet lära känna mer om sig själv och 
andra. Detta genom att öppna sig och framföra sina styrkor och svagheter inför andra, och att 
sedan ta del av konstruktiv kritik. Att ingå i ett nätverksamarbete kan vara en personlig 
utveckling för många deltagare, där chansen att tala inför grupp finns, lära sig lyssna på 
andras åsikter och samarbeta. I ett tryggt och fungerande nätverk bör varje medlem stimuleras 
och lära sig att ifrågasätta, vilket i sin tur leder till att personen utvecklas.38 Giddens anser att 
risk och tillit är nära sammankopplade, och ju större tillit en person känner i en relation, desto 
större risk är denne benägen att ta39. I en undersökning gjord av Sanner, kom han fram till att 
småföretag som Företagarnas medlemmar, främst bygger upp sin tillit på kontakter och 
individers personliga egenskaper.40 
 

                                                
36 Nätverk för lärande och utveckling – Den här boken ger svar på frågan: varför nätverk? (Stockholm, Statens 
kvalitets- och kompetensråd, 2003), 11 
37 Svensson, Lennart,. Erik Jakobsson & Carina Åberg. Utvecklingskraft i Nätverk – om lärande mellan företag 
(Stockholm, Santérus, 2001), 114 
38 Ibid., 116 
39 Giddens, Anthony. Modernitetens följder (Lund: Studentlitteratur, 1996), 39ff 
40 Sanner, Leif,. Trust between entrepreneurs and external actors – sensemaking in organising new business 
ventures (Uppsala, 1997), 227ff 
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3.1.4.2 Jämlika relationer 

 
Eftersom nätverk är en frivillig sammanslutning måste deltagandet vara belönande och 
utvecklande. För att få en positiv känsla runt nätverkandet förutsätts det att deltagarna har 
socialt jämlika relationer. Ingen individ deltar frivilligt i ett djupare nätverk som kännetecknas 
av ojämlikhet, dvs, om det finns någon individ som dominerar och trycker ner övriga 
deltagare. Denna typ av ojämlikheter kan leda till att nätverkssamarbetet förstörs.41  
 
Några förutsättningar för nytänkande och att skapa kreativitet inom nätverket är att alla idéer 
måste vara tillåtna och ska bedömas utifrån innehållet, och inte utifrån en enskild deltagares 
åsikter. För att detta ska fungera krävs det att alla inom nätverket vågar yttra sig och att det 
finns möjlighet för alla att få prata. Dock kan olikheter mellan medlemmarna gynna 
utvecklingen i jämlika och trygga grupper. Detta gäller såväl personliga egenskaper som 
företagens inriktningar, då olika förslag och lösningar på problem kan frambringas från 
deltagare med skilda bakgrunder och erfarenheter.42  
 

3.1.4.3 Tid och resurser 

 
Att få möjligheten att ingå i ett utvecklande nätverk uppfattas ofta som positivt. Att avsätta 
arbetstid åt att reflektera och dra lärdom av andra kan vara nog så viktigt i ett längre 
perspektiv för företaget. Kostnaden att vara med är outnyttjad arbetstid, men bör ses som en 
billig investering i utvecklingsarbetet för företaget.43 
 

3.1.4.4 Stöd 

 
I vissa situationer kan det vara av vikt för organisationen att använda sig av externt stöd för att 
möta sina medlemmars intressen. Det kan t ex vara en konsult som driver nätverksträffarna 
framåt och samordnar det administrativa arbete som ligger bakom nätverket. Nätverket kan 
också vinna fördelar på att ta in experthjälp inom specifika områden, för att på så sätt 
inspirera och hjälpa deltagarna i utvecklingsarbetet.44 Det kan även i efterhand bli aktuellt 
med personligt stöd deltagarna emellan, när de personliga relationerna har stärkts.45 
 

3.1.5 Möjligheter och svårigheter med organisatione r och nätverk 
 
Som ovan nämnts finns det en rad olika drivkrafter som talar för att nätverkande har fördelar 
jämfört med att arbeta enskilt. Bland annat kan nätverk vara en bra startpunkt för kreativitet, 
ökat kontaktnät eller ett sätt att ytterligare utvecklas på, både som individ och som 
företagare.46 Det finns dock även en baksida av myntet. Att ingå i ett nätverk är en social 
process som ställer stora krav på att samspelet mellan nätverksarbetet och återkopplingen till 

                                                
41 Svensson, Lennart,. Erik Jakobsson & Carina Åberg. Utvecklingskraft i Nätverk – om lärande mellan företag 
(Stockholm, Santérus, 2001), 119 
42 Ibid., 119f 
43 Ibid., 122 
44 Ibid., 123-127 
45 Nätverk för lärande och utveckling – Den här boken ger svar på frågan: varför nätverk? (Stockholm, Statens 
kvalitets- och kompetensråd, 2003), 12 
46 Ibid., 59 
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den ordinarie verksamheten fungerar. Det är lätt att nätverket arbetar fram orealistiska 
målsättningar och förslag som är svåra att applicera på individens egna företag. 47  
 

3.1.6 Motivation för organisationsbildande 
 
Människan är och har alltid varit egoistisk. Det kan i många fall vara svårt att motivera en 
individ att prestera sitt bästa om denne själv inte får någon form av belöning för sitt arbete. 
Vad som anses med belöning varierar från person till person beroende på individens egna 
preferenser.48 Det kan vara företeelser som bättre lön, bonus eller pensionsförmåner49. Som 
organisation är det viktigt att tillföra någon form av värdeskapande för sina medlemmar för att 
vårda deras engagemang i gruppen. Enligt Smitt mfl är just rätt belöningssystem nyckeln till 
framgång50. Att införa ett belöningssystem är ett strategiskt beslut, som kan komma att ha stor 
betydelse för hur företaget eller organisationen styrs mot sitt mål och sin vision. Oavsett hur 
belöningssystemet i en organisation utformas, har det för avsikt att motivera medlemmarna 
och ge dem ett gemensamt mål att arbeta mot.51 Detta för att stärka organisationen, öka den 
enskilda medlemmens arbetstillfredställelse och skapa effektivitet, som kan ligga till grund 
för organisatorisk tillväxt.52 
 
 

 
Figur 3.  Visar ett belöningssystems inverkan på en organisation (Egenkomponerad) 
 
Ett belöningssystem måste utarbetas specifikt för varje enskild grupp. Det går inte att använda 
sig av en generell modell som visat sig framgångsrik i andra organisationer.53 Det är därför av 
stor vikt att ledningen i organisationen kommunicerar, lyssnar och försöker möta sina 
medlemmars önskemål54. I en organisation som Företagarna, där medlemskapet är frivilligt, är 
det speciellt viktigt att framhäva för medlemmarna att de faktiskt får ut något av sitt 
deltagande, speciellt eftersom inträdet består av en medlemsavgift. Även om organisationen i 
sin helhet har som mål att främja medlemmarnas intresse, krävs de ofta mer än så för att 
motivera och fungera som ett incitament för medlemskap.55 En belöning behöver inte enbart 
handla om pengar eller bonustillägg, utan kan även bestå av någon form av rådgivning, 
förmån eller individuellt utvecklingsprogram. Dessa förmåner kan i många fall vara 
avgörande för huruvida medlemmen ska stanna i organisationen eller säga upp sitt 
medlemskap.56 
 

                                                
47 Svensson, Lennart,. Erik Jakobsson & Carina Åberg. Utvecklingskraft i Nätverk – om lärande mellan företag 
(Stockholm, Santérus, 2001), 41f 
48 Svensson, Arne,. Belöningssystem (Stockholm: KFS företagsservice, 2001), 9 
49 Smitt, Raoul,. et al. Belöningssystem – nyckeln till framgång (Stockholm Norstedts juridik, 2002), 36-41 
50 Ibid., baksidan 
51 Smitt, Raoul,. et al. Belöningssystem – nyckeln till framgång (Stockholm Norstedts juridik, 2002), 76 
52 Svensson, Arne,. Belöningssystem (Stockholm: KFS företagsservice, 2001), 10 
53 Smitt, Raoul,. et al. Belöningssystem – nyckeln till framgång (Stockholm Norstedts juridik, 2002), 83 
54 Ibid., 77 
55 Svensson, Lennart,. Erik Jakobsson & Carina Åberg. Utvecklingskraft i Nätverk – om lärande mellan företag 
(Stockholm, Santérus, 2001), 119 
56 Svensson, Arne,. Belöningssystem (Stockholm: KFS företagsservice, 2001), 20-23 
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3.1.7 Förväntad och upplevd kvalité 
 
Förväntad kvalité och upplevd kvalité är ytterligare två faktorer som resulterar i 
medlemstillfredsställelse. Den kvalité medlemmen upplever kan mätas i relation till 
medlemmens förväntningar från början. Det är alltså skillnaden mellan förväntad och 
levererad kvalité som avgör medlemmens upplevda kvalité. Ett vanligt förekommande 
misstag i dessa sammanhang är att alltför ofta betraktas kvalitetsförbättringar som ett internt 
mål utan någon tydlig koppling till vad kvalité innebär för medlemmarna. För att lyckas i sitt 
kvalitetsarbete måste medlemmarnas åsikter och uppfattningar om organisationens tjänster, 
service och bemötande beaktas. Det är då av stor vikt för organisationen att skapa 
mötesplatser för feedback, för att sedan kunna förändra och forma sin levererade kvalité efter 
sina medlemmars önskningar. Då det alltid är medlemmarnas upplevda kvalité som räknas för 
organisationen.57 
 

3.2 Kommunikation 

3.2.1 Vad är kommunikation? 
 
Ett återkommande problem för oss människor är förmågan att kommunicera så att vi blir 
förstådda av andra. Alla har vi någon gång upplevt en misslyckad konversation där vårt 
budskap misstolkats pga brister i kommunikationen.58 Begreppet kommunikation definieras 
ofta som överföring av information, och bygger på en basmodell som innebär att en sändare 
skickar ett meddelande via en kanal till en mottagare. Problemet med modellen är att den i 
många fall ger en alltför okomplicerad bild av hur kommunikation ser ut i verkligheten. Den 
syftar till att kommunikation är en enkel, linjär process där tekniken är det väsentliga.59 
Modellen bortser bland annat från att tolkningen av ett budskap i många fall är svår, där 
människors skilda erfarenheter, preferenser och kunskaper gör att ett och samma budskap kan 
få olika innebörd. Denna basmodell kom att ha stor betydelse för 
kommunikationsvetenskapen, och har under åren utökats för att på ett mer exakt sätt avspegla 
de moment som sker i en kommunikationsprocess60. Nedan presenteras först basmodellen i 
grundversion, därefter i utvecklad version. 
 
 
 
 
 
 

                                                
57 Grönroos, Christian. Service management och marknadsföring (Malmö: Liber ekonomi, 2002), 73-85 
58 Falkheimer, Jesper, & Mats, Heide. Reflexiv kommunikation – nya tankar för strategiska kommunikatörer 
(Malmö: Liber, 2003), 15 
59 Simonsson, Charlotte,. Nå fram till medarbetaren (Malmö: Liber, 2006), 6  
60 Larsson, Larsåke,. Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2001), 32ff   
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                                    Figur 4. Kommunikationsmodellen i sitt ursprungliga kontext (Larsson, 2001, s 32) 
 
 

               
                  Figur 5. Kommunikationsmodellen i utvecklad version (Larsson, 2001, s 32) 
 
 
Till skillnad mot den första figuren, visar den andra att kommunikationsprocessen inte sker i 
ett vakuum, utan störs och påverkas av det kontextuella sammanhang den utspelar sig i. Dvs 
att både sändaren och mottagaren påverkas av individuella, sociala och organisatoriska 
omständigheter, ett så kallat brus.61  
 

3.2.2. Kommunikation och organisationer   
 
I organisationssammanhang är kommunikationen desto mer problematisk. Det finns där 
betydligt fler faktorer som påverkar budskapets utfall, så som organisationsstruktur, det 
omgivande samhället och det politiska klimatet.62 Till skillnad mot industrisamhället utsätts 
företag idag för ett enormt informationsflöde som ska sorteras, bearbetas och förmedlas. I den 
gamla organisationsvärlden var det förhållandevis enkelt att skilja på fysiska och symboliska 
värden. Idag ser det dock annorlunda ut, gränserna börjar suddas ut och allt mer av det fysiska 
arbetet överlåts åt maskiner, medan de anställdas uppgifter i ökande grad består av att hantera 
information. 63 
 
Många forskare menar att det under senare år skett en informatisering av våra 
organisationer64. Även om grundtanken bakom en ökad informationstillgänglighet är god, kan 
den skapa viss problematik och irritation.  
 

”Hur fan ska jag kunna läsa all den information som ramlar in dag efter dag? För 
närvarande ligger det 4000 dokument i den här databasen. Det finns en siffra som visar hur 

många jag inte läst, och den stiger för varje dag.”65 

                                                
61 Larsson, Larsåke,. Tillämpad kommunikationsvetenskap (Lund: Studentlitteratur, 2001), 32ff  
62 Falkheimer, Jesper, & Mats, Heide. Reflexiv kommunikation – nya tankar för strategiska kommunikatörer 
(Malmö: Liber, 2003), 16f 
63 Simonsson, Charlotte,. Nå fram till medarbetaren (Malmö: Liber, 2006), 15 
64 Ibid., 15 
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Citatet belyser en av de svårigheter som kan uppstå på grund av det ökade informationsflödet 
vi utsätts för idag. Vi får för mycket information för att hinna urskilja och sortera vad som är 
viktigt. I ett företagsklimat som präglas av ständig förändring och oförutsägbarhet blir därför 
förmågan att kunna kommunicera på rätt sätt allt viktigare. Otillräcklig kommunikation kan i 
vissa fall leda till alternativa tolkningar och syften, vilket gör att det ursprungliga budskapet 
inte följs66.  
 
Trots dagens ökade informationsflöde, har det i ett flertal undersökningar visat sig att företag 
och organisationers kompetens inom kommunikation inte räcker till. Det satsas stora pengar 
på kampanjer kring mål och vision, men budskapet når ändå inte fram.67 Enligt Kaplan & 
Norton är det i genomsnitt 95 procent av de anställda i en organisation som inte känner till, 
eller uppfattar organisationens strategi68. Detta är ytterligare ett exempel som pekar på att det 
är vanligt förekommande att det finns stora brister i kommunikationsprocessen hos 
organisationer idag. Finns det ingen fungerande kommunikation är det svårt att styra eller 
trivas i en organisation. Det krävs då ett mer planerat och genomarbetat sätt för att nå ut med 
sitt budskap, som enligt Simonsson kan underlättas med hjälp av ett 
kommunikationssystem.69 
 

3.2.3. Kommunikationssystemets delar  
 
Kommunikationssystemet består av tre olika delar; vem, vad och hur. 
 
Vem - intressenter, handlar om vilka personer och grupper du ska kommuniceras med. Är det 
med en ledning, kollegor eller medlemmar? Det är av stor vikt att veta vem eller vilka som 
budskapet ska framföras till, för att på så vis utforma budskapet på ett mer ”personligt” sätt. 
Detta gör att mottagaren känner sig utvald och delaktig i informationen.70 
 
Vad - innehåll, beskriver vad för typ av budskap och information som utbyts med olika 
individer och grupper. När du vet vem budskapet avser, är nästa steg att veta vad för sorts 
budskap som ska förmedlas. Det finns flera olika slag av information och budskap, bland 
annat sociala budskap, nyhets- och lägesinformation eller strategisk information.71 
 
Hur - kanaler, skildrar vilka kommunikationskanaler som används i kommunikationen. Det 
kan till exempel vara via medlemstidning, möten, hemsida eller e-post. De två sistnämnda är 
kanaler som uppkommit tack vare ny teknisk utveckling, och blir allt mer vanliga idag. Enligt 
Simonsson är t ex tryckt eller elektronisk information en lämplig kanal för sociala budskap 
och nyhets- och lägesinformation. Medan dialog på möten är en mer lämpad kanal för 
strategisk information. 72.  
                                                                                                                                                   
65 Simonsson, Charlotte,. Nå fram till medarbetaren (Malmö: Liber, 2006), 15 
66 Falkheimer, Jesper, & Mats, Heide. Reflexiv kommunikation – nya tankar för strategiska kommunikatörer 
(Malmö: Liber, 2003), 18 
67 Fairhurst, Gail. “Echoes of the vision. When the rest of the organization talks totalquality”. Management 
Communication Quarterly, vol 6, issue 4 (1993): 341-349 
68 Kaplan, Robert S., & D. P., Norton. “The Office of Strategy Management”. Harvard Business Review, vol 83, 
issue 10 (2005): 75ff 
69 Simonsson, Charlotte,. Nå fram till medarbetaren (Malmö: Liber, 2006), 15f 
70 Ibid., 17f 
71 Ibid., 17, 19f 
72 Ibid., 17, 20ff 
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För att verkligen nå ut med sitt budskap och få en verkningsfull kommunikation måste dessa 
tre delar samverka. En del kanaler verkar bättre på vissa målgrupper än andra, och olika 
innehåll fungerar bättre för vissa kanaler än för andra. Det gäller att utifrån vilken person eller 
grupp som är mottagare, välja rätt innehåll och sända ut budskapet via rätt kanal.73 Mot 
bakgrund av vår problemställning är detta resonemang något som Företagarna, såväl som 
övriga organisationer bör ha i åtanke när de utformar meddelanden och budskap till sina 
medlemmar. Detta för att minimera risken för missförstånd och misstolkningar, samt få den 
feedback som eftersträvas, för att som organisation utvecklas i riktning med medlemmarnas 
intressen.  
 

3.3 Tillväxt i småföretag 
 
Att småföretag har stor betydelse för Sveriges tillväxt är det ingen tvekan om, då dessa utgör 
99 procent av alla företag i privat sektor.74 Det är inte alltid lätt att vara småföretagare i 
dagens företagsklimat och det är då av stor vikt att det finns organisationer likt Företagarna, 
som jobbar för att främja dessa företags intressen.  
 

3.3.1 Viljan att växa 
 
Företag etableras av olika skäl. Många småföretag startas helt utan ambition att vare sig öka 
lönsamhet, öka nettoomsättning eller öka antalet anställda inom företaget. Dessa är då de allra 
minsta företagen, som kan liknas vid ”levebrödsföretag”, där ägaren enbart har startat 
företaget i målet om att ha en sysselsättning. ”Levebrödsföretag” startas ofta i lågkonjunkturer 
när valet för ägaren annars kan vara fortsatt arbetslöshet. Det finns även företag med motsatta 
ambitioner som etableras välplanerat på en marknad, och har som utgångspunkt att växa 
snabbt och bli stora. 75 
 
Människan är uppväxt efter vissa mönster, där tryggheten och säkerhet ofta går före 
risktagande. Alla har olika mål med livet och en skillnad i inställning till vad trygghet och risk 
innebär. Robert T. Kiyosaki beskriver ett val mellan trygghet och frihet genom den så kallade 
Cashflowkvadranten. Kvadranten består av fyra delar; Anställd och Självanställd på den 
vänstra sidan, och Företagare och Investera på den högra sidan.76  
 
 

                                                   
                                                           Figur 6. Cashflowkvadranten (Kiyosaki, 2004, s 60) 

                                                
73 Simonsson, Charlotte,. Nå fram till medarbetaren (Malmö: Liber, 2006), 16-23 
74 Antonsson, Ann-Beth,. ”Hållbar tillväxt i små företag – omöjlig utmaning eller möjlig utveckling.” 
Stockholm: IVL, 2002. 4 
75 Ibid., 23f 
76 Kiyosaki, Robert T, & Sharon L., Lechter. Cashflow Quadrant – Rich dad´s guide till ekonomisk frihet 
(Stockholm: Ekerlid, 2004), 40f, 60-63 
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Den vänstra sidan anses vara trygghetssidan, där människan söker sig till ”ett bra, tryggt och 
säkert jobb”. Den högra sidan av kvadranten anses vara frihetssidan, där människan antingen 
låter anställda arbeta för sig som företagare, eller låter pengar arbeta för sig som investerare.77 
En anledning till en eventuellt bristande tillväxt kan vara att människor inte vill eller vågar ta 
risken att arbeta fram större egna företag.  
 

3.3.2 Hinder mot tillväxt 
 
Att småföretag som vill växa misslyckas, beror bland annat på konkurrens mot effektiva 
storföretag, brist på riskkapital, brister i marknadskunskap eller tidsbrist.78 Utvecklingen som 
sker mot en global marknad, där stora och effektiva aktörer skapar stora utmaningar för små 
svenska företag. Framförallt inom tillverkningsbranschen, där nyckeln för att nå framgång är 
att vara bäst i flera aspekter; kostnader, kvalitet, snabbhet och flexibilitet. Enligt Filipsson 
mfl, har tidigare studier visat att småföretag ofta saknar kännedom om marknaden och 
omvärldsfaktorer som påverkar företaget. Detta kan leda till; otillräckliga beslutsunderlag, att 
förändringsplaner skjuts upp, som i sin tur kan leda till dålig tillväxt. Kraven på företagen 
ökar hela tiden i och med förändringar i samhället, vilket gör att det idag är viktigt att vara 
kundorienterad och flexibel i sitt företag. Det krävs också goda kunskaper inom 
personalverksamheten om ett företag ska växa i antalet anställda. Detta sammanfattar delar av 
en småföretagares vardag och problem, där kravet på kompetens inom företaget ökar.79 En 
lösning på problemen skulle kunna vara att olika aktörer samverkar för att nå ett gemensamt 
mål.80 
 

3.3.3 Tillväxt 
 
Varje enskilt småföretag ser ofta sin egen lönsamhet som huvudmål, och synen på tillväxt 
anses inte vara lika viktig då den även förknippas med negativa aspekter som 
kostnadsökningar i form av nyanställning. Ur ett samhällsperspektiv ses däremot tillväxt inom 
småföretag som något positivt och bör skildras till hela gruppen av småföretag och inte till 
varje enskilt företag.81 I en studie gjord av Lindholm och Maier anser företag att 
kompetensutveckling är den viktigaste faktorn för att växa82. För att få en effektiv 
kompetensutveckling är det till stor nytta om företaget har konsten att låta de anställda 
medverka och framföra åsikter om företagets framtid och utveckling83. 
 

                                                
77 Kiyosaki, Robert T, & Sharon L., Lechter. Cashflow Quadrant – Rich dad´s guide till ekonomisk frihet 
(Stockholm: Ekerlid, 2004), 40f, 60f 
78 Antonsson, Ann-Beth,. ”Hållbar tillväxt i små företag – omöjlig utmaning eller möjlig utveckling.” 
Stockholm: IVL, 2002, 25. Weström, Anders, & Anders, Levin. ”Tillväxt i småföretag – Företagens villkor och 
verklighet 2002.” Stockholm: Nutek, 2002, 8 
79 Antonsson, Ann-Beth,. ”Hållbar tillväxt i små företag – omöjlig utmaning eller möjlig utveckling.” 
Stockholm: IVL, 2002, 25f 
80 Utvecklingskraften i nätverk sid.38-39 
81 Antonsson, Ann-Beth,. ”Hållbar tillväxt i små företag – omöjlig utmaning eller möjlig utveckling.” 
Stockholm: IVL, 2002, 23-26 
82 Ibid., 27 
83 Ibid., 23-26 
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3.3.3.1 Företaget och sambanden till tillväxt 

 
I en studie gjord av Nutek, vars syfte var att undersöka sambandet mellan företagets attribut 
och tillväxt, framkommer en rad olika faktorer som har starkt anknytning till tillväxt i 
företagen. Det visar sig t ex att desto yngre företaget är, ju större sannolikhet är det att 
företaget kommer att öka i tillväxt. Om företagsledaren däremot är av den äldre generationen, 
är chansen mindre att företaget tillhör denna grupp. Undersökningen visar också att storstäder 
och universitetsstäder underlättar tillväxten i företag. Om företagsledaren är proaktivt 
orienterad och riskbenägen ökar också sannolikheten för tillväxt i företaget. Dessutom är 
företag som aktivt jobbat med kompetensutveckling ofta företag med god tillväxt. Samarbete 
med andra företag är också en viktig faktor som underlättar tillväxt i företagen.84 
 

3.3.3.2 Möjliga vägar för tillväxt  

 
Enligt en rapporten gjord av IVL, finns en rad möjliga vägar för tillväxt i småföretag. För 
Företagarna som är en organisation som verkar för att förbättra förutsättningarna för 
småföretag i Sverige, kan dessa punkter vara bra att beakta och utnyttja i arbetet mot ett bättre 
företagsklimat.  
 
- Det mest framgångsrika sättet att nå ut till små företag är genom personlig kontakt. Det är då 
viktigt att forma informationen utifrån deras egen önskan och situation.85 
- Nätverk är en viktig komponent för förändring i arbetet. För att det ska bli intressant ur 
företagets synvinkel krävs det att nätverken tillför något som upplevs som belönande.86 
- Samarbete inom vissa affärssegment kan få fler företag att tillsammans möta kraven från en 
alltmer global marknad.87 
- Hjälp från utomstående kan vara välbehövlig för att få småföretag att komma igång med sin 
förändringsprocess. Det gäller dock att företagaren själv är delaktig och inte lämnar över hela 
ansvaret till den utomstående, så att inte kunskapen försvinner med den utomstående, när 
denne så småningom lämnar företaget.88 
- Kompetensutveckling är till nytta för tillväxten. Lärandeprocesser och viljan att utvecklas är 
förutsättningar för förändringar när det gäller kunskap inom företagande.89 
- Att lyfta fram goda exempel på företag som lyckats och att använda dessa som 
inspirationskällor för tillväxt i andra företag, som i grund och botten inte alls är lika ambitiösa 
och motiverade att växa. Det krävs då att de goda exemplen visar hur de lyckades och inte 
bara resultatet av lyckandet.90  
 
 
 

                                                
84 Weström, Anders, & Anders, Levin. ”Tillväxt i småföretag – Företagens villkor och verklighet 2002.” 
Stockholm: Nutek, 2002, 59f 
85 Antonsson, Ann-Beth,. ”Hållbar tillväxt i små företag – omöjlig utmaning eller möjlig utveckling.” 
Stockholm: IVL, 2002, 45f 
86 Ibid., 46f 
87 Ibid., 47 
88 Ibid., 48ff 
89 Ibid.,  50f, 57-60 
90 Ibid., 51f 
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3.4 Kompetensutveckling 
 
Vi har i tidigare delar av teorin påvisat att kompetensutveckling är en betydande faktor för ett 
företags utveckling. Vi har därför valt att skriva en teoridel om detta. Kompetens kan ses som 
ett samlingsbegrepp för tidigare ord som; kunskaper, talanger, kvalifikationer, förmågor, 
skicklighet etc.91 Inom företagsvärlden däremot, kan företagets kompetens ses och bedömas 
utifrån fyra olika delar; teknologi, anställdas egenskaper, organisationens system och kulturen 
inom verksamheten92.   
 
Enligt vad Ellström och Nilssons definierar som aktiviteter för kompetensutveckling ingår 
rekrytering, befordran, formell utbildning av redan anställd personal samt icke formell 
utbildning genom interna utvecklingsprojekt. Dessa aktiviteter kan både vara organisations- 
och individutvecklande åtgärder för att höja kompetensen. 93 Det är dock inte säkert att de små 
företagen har tid eller resurser att genomföra detta94. 
 

”Eftersom framtiden inte låter sig förutsägas går det inte att i förväg entydigt 
säga vilken form av kunskap som kommer att bli tillämpbar”95 

 
Ska citatet tolkas som att det kostar mer att bygga upp kunskap som aldrig kommer till 
användning, än vad det kostar att alltid ligga steget efter? Motivation och intresse för ny 
kunskap ligger till grund för att kunna förändras och utvecklas i positiv riktning96. I samband 
med detta gäller det som företagare att känna till sin ”SWOT”-analys; Strengths (Styrkor), 
Weaknesses (Svagheter), Opportunities (Möjligheter) och Threats (Hot). Dessa fyra punkter 
hjälper företaget att utveckla en strategisk plan för verksamheten. Resultatet av analysen bör 
sedan utvärderas för att hitta företagets egna vägar mot en positiv utveckling.97 Det enda vi 
vet om framtiden är att den ständigt förändras och att det som var bra igår inte nödvändigtvis 
är bra imorgon. 
 
När förutsättningarna ändras ställs nya krav på företagens affärsidé och affärskompetens. För 
att möta dessa krav krävs förändringar av den nuvarande verksamheten. I 
företagssammanhang handlar det om att kunna hantera utvecklingsprocesser och ny kunskap, 
vilket innebär att företaget blir tvingade att gå utanför den affärserfarenhet som hittills verkat, 
för att överleva.98 
 

                                                
91 Ahmadi, Ahmad,. Per-Ola Börnfelt & Gill Lindström-Widell, ”Hur utvecklas kompetens i små företag? – 
uppfattningar om kompetensutveckling hos småföretagare i Göteborgsregionen.” Göteborg: Företagsekonomiska 
inst., Handelshögsk. vid Göteborgs univ. 2001, 3 
92 Drejer, Anders. “Organisational learning and competence development”. The Learning Organizational, vol 7, 
issue 4 (2000): 208f 
93 Ellström, Per-Erik, & Barbro, Nilsson. Kompetensutveckling i små- och medelstora företag – en studie av 
förutsättningar, strategier och effekter (Linköping: Institutionen för pedagogisk och psykologi, univ., 1997), 16ff 
94 Weström, Anders, & Anders, Levin. ”Tillväxt i småföretag – Företagens villkor och verklighet 2002.” 
Stockholm: Nutek, 2002, 8 
95 Axelsson, Björn,. Jan Hedman & Nils Kinch. Kompetens för konkurrenskraft – källor, drivkrafter och metoder 
för kompetensutveckling i företag (Stockholm: SNS, 1996), 98 
96 Weström, Anders, & Anders, Levin. ”Tillväxt i småföretag – Företagens villkor och verklighet 2002.” 
Stockholm: Nutek, 2002, 24 
97 Kotler, Philip, et al., Principles of marketing: Fourth European edition (London: Prentice Hall Europe, 2005), 
50 
98 Axelsson, Björn,. Jan Hedman & Nils Kinch. Kompetens för konkurrenskraft – källor, drivkrafter och metoder 
för kompetensutveckling i företag (Stockholm: SNS, 1996), 98 
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Enligt Nonaka skapas alltid ny kunskap genom en person. Det kan t ex vara en forskare som 
nått fram till nya häpnadsväckande resultat, en marknadsförare som hittat ett nytt behov i sina 
reflektioner över kundkontakterna som kan leda till en ny produkt, eller en medarbetare som 
löser ett internt problem som kan utveckla företagets arbetsmetod.99 Om det är ett litet företag 
är det inte säkert att det förekommer personer inom företaget som kan vara med att utveckla 
och förändra verksamheten. Yrkeskompetensen kanske finns, men kunskap inom de andra 
affärsdelarna är sämre. Det räcker t ex inte med att vara en bra hantverkare för att driva en 
hantverkarfirma. Det krävs även tillräckliga kunskaper för att sköta den dagliga verksamheten 
vad gäller fakturor, bokföring, juridiska förpliktelser mm. Om hantverkaren inte besitter dessa 
kunskaper från början, bör denne ta hjälp av utomstående kanske i form av konsulttjänster. 100 
Vilken kompetens som är relevant beror på varje enskild arbetsplats och uppgiften som ska 
utföras101. I enskilda firmor är intresset oftast större för kompetensutveckling än för anställda 
vid ett företag, eftersom de anställda själva inte alltid ser nyttan av att få nya kunskaper och 
erfarenheter för att bidra till företagets utveckling. För egenföretagaren däremot, blir de nya 
erfarenheterna och kunskaperna mer påtagliga, då denne direkt kan applicera dessa på sin 
verksamhet. 102 
 
 
 
 

                                                
99 Axelsson, Björn,. Jan Hedman & Nils Kinch. Kompetens för konkurrenskraft – källor, drivkrafter och metoder 
för kompetensutveckling i företag (Stockholm: SNS, 1996), 106 
100 Antonsson, Ann-Beth,. ”Hållbar tillväxt i små företag – omöjlig utmaning eller möjlig utveckling.” 
Stockholm: IVL, 2002, 23-26, 60-63, 69f.  Weström, Anders, & Anders, Levin. ”Tillväxt i småföretag – 
Företagens villkor och verklighet 2002.” Stockholm: Nutek, 2002, 28f, 65, 88 
101 Ahmadi, Ahmad,. Per-Ola Börnfelt & Gill Lindström-Widell, ”Hur utvecklas kompetens i små företag? – 
uppfattningar om kompetensutveckling hos småföretagare i Göteborgsregionen.” Göteborg: Företagsekonomiska 
inst., Handelshögsk. vid Göteborgs univ. 2001, 4f 
102 Ibid., 5f 
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        Figur 7. Sammanfattande modell över vad vi tar med oss från teorikapitlet till analysen 
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4 PRAKTISK METOD 
I detta kapitel redogörs för hur den empiriska undersökningen har gått till praktiskt. Vi 
kommer att presentera undersökningens utformning och hur vi bearbetat den data vi samlat 
in, samt kritik till denna. Vi kommer även att redovisa bortfall och beskriva vårt urval.  
 

4.1 Metodval 
 
Studiens syfte är det som avgör vilken metod forskaren ska använda sig av i sin studie103. Mot 
bakgrund av vår problemformulering och för att nå ut till så många av Företagarnas 
medlemmar som möjligt i Umeå, ansåg vi att en kvantitativ undersökningsmetod skulle vara 
mest lämpad för vårt syfte. Vår uppdragsgivare var dessutom intresserad av att se hur olika 
variabler som t ex kön, ålder och antal anställda påverkar medlemmarnas attityder och 
förväntningar mot organisationen och de tjänster de tillhandahåller. Om detta istället 
genomförts med hjälp av en kvalitativ undersökningsmetod, skulle det ha inneburit att vi 
behövt göra ett flertal stora och djupgående intervjuer. Detta skulle i sin tur ha varit en väldigt 
tidskrävande process för oss, såväl som för Företagarnas medlemmar. Då vi redan vid 
inläsningen av litteraturen till den teoretiska referensramen insåg att tidsbrist är ett av de stora 
problemen i en småföretagares vardag, fann vi att det genom intervjuer hade varit svårt att 
erhålla tillräckligt med kvalitativt underlag för att kunna dra några teoretiskt grundade 
slutsatser och uppnå teoretisk mättnad. Därmed var en kvantitativ metod utan tvekan det mest 
lämpliga valet av metod. 

4.2 Urval 
 
Vi valde att göra en totalundersökning, dvs vi gjorde inget urval av Företagarnas medlemmar i 
Umeå, utan undersökningen skickades till hela populationen. Detta eftersom vår 
uppdragsgivare var intresserad av att veta alla medlemmar i Umeås attityder och 
förväntningar på organisationen. 

4.2.1 Mål- och rampopulation 
 
Målpopulation är ett begrepp för den population, dvs befolkning som undersökaren vill 
studera karaktärsdrag hos. Detta kan exempelvis skildras genom ett geografiskt område.104 
Målpopulationen i vår studie är Företagarnas ca 500 medlemmar i Umeå.   
 
Rampopulationen kan förklaras som den ram individerna i målpopulationen befinner sig i, 
alltså en specifikation över populationens enheter105. I vår studie består rampopulation av det 
register vi fått av vår uppdragsgivare – alla Företagarnas medlemmar i Umeå. Detta register 
torde i själva verket vara detsamma som målpopulationen, men då vi inte har granskat vilka 
som i dagsläget betalt medlemsavgiften, och samkört detta med vår lista, kan vi inte med 
säkerhet säga att den innefattar alla medlemmarna i Umeå. Vi vet dessutom att det finns 
smärre brister i registret och att det egentliga medlemsantalet avviker från registret vi fått.  

                                                
103 Trost, Jan,. & Oscar, Hultåker. Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2007), 23 
104 Ejlertsson, Göran, & Jonas, Axelsson. Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik (Lund: 
studentlitteratur, 2005), 18f 
105 Dahmström, Karin. Från datainsamling till rapport – att göra en statistik undersökning (Lund: 
Studentlitteratur, 2005), 56-59 
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4.3 Access 
 
Då vår undersökning är gjord genom en enkät, är accessen för denna studie hur vi som 
forskare har tillgång till den empiriska informationen106. Eftersom studien skrivs på uppdrag 
av Företagarna var det inga svårigheter att få access till urvalet för undersökningen. Hade vi 
istället gjort en egen undersökning om medlemmars attityder till olika organisationer, torde 
det ha varit svårare att få tillgång till medlemsuppgifter och möjligheten att kontakta 
organisationernas medlemmar.  
 

4.4 Enkätkonstruktion 
 
Då Företagarnas medlemmar var belägna på olika platser runt om i Umeåregionen var 
postenkät det lämpligaste instrumentet för datainsamlingen. En enkät kan nå ut till ett större 
urval av individer än t ex intervjuer, samt att en enkät är ett kostnadseffektivt sätt att samla in 
information på. Trots detta finns det alltid en risk för stora bortfall vid postenkät, och kan 
därför i det avseendet inte alltid anses vara det mest fördelaktiga metoden vid en begränsad 
budget. 107 Tack vare att Företagarna stod för kopiering, porto och kuvert blev detta finansiellt 
genomförbart för oss. I början av studien funderade vi på att välja en webbenkät istället för att 
använda oss av postenkät. Detta eftersom vi under arbetet med den teoretiska referensramen 
insåg att tidsbrist var ett återkommande problem för småföretagare. Vi tänkte att en 
webbenkät då skulle vara ett mer lättsamt och mindre tidskrävande sätt att svara på, speciellt 
då momentet att behöva posta svartkuvertet försvann. Vi förkastade dock idén relativt snabbt 
då vi fick medlemsregistret av vår uppdragsgivare. Det visade sig ett minst en tiondel inte ens 
hade en mailadress, dessutom visste vi inte om de angivna mailadresserna var aktuella i 
dagsläget.  
 
Vi kommer inte att gå in djupare i detalj på hur vi utformat enkätfrågorna, utan endast 
översiktligt förklara våra idéer och tankar kring konstruktionen. Enkäten presenteras i sin 
helhet i bilaga 1.  
 
Efter mötet med vår uppdragsgivare började vi att fundera kring ett antal huvudfrågor som var 
väsentliga för studien. Bland annat de frågor som behandlar de tjänster Företagarna idag 
tillhandahåller. Vi letade sedan teorier som vi utgick från då vi utformade resterande delen av 
enkätfrågorna. T ex teorierna kring den informatisering som sker idag och frågorna som rör 
medlemsföretagens informationsinhämtning. När vi utarbetat ett första utkast kontaktade vi 
Företagarna för att be dem granska enkäten och ge oss feedback på vårt förslag. När vi 
justerat enkäten efter Företagarnas återkoppling och bearbetat frågorna ytterligare, fick vi 
hjälp av vår handledare Owe som kom med synpunkter på frågeformuleringar och förslag till 
utformningen av svarsalternativ. När vi slutligen var nöjda med enkäten lät vi göra en 
pilotundersökning på fem småföretagare, för att pröva om de upplevde att det fanns något 
oklart kring frågeställningarna. Det visade sig att pilotgruppen upplevde enkäten tydlig och 
intressant, vilket gjorde att vi var nöjda med utformningen.  
 
 

                                                
106 Johansson Lindfors, Maj-Britt., Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 135-138 
107 Ejlertsson, Göran, & Jonas, Axelsson. Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik (Lund: 
studentlitteratur, 2005), 11ff 
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Strukturen av enkäten var enkelt utformad och gjordes i Word. Den inleddes med en kort text 
där vi förklarade vilka vi var och syftet med undersökningen. För att få en bra extern 
svarsfrekvens var vi noga med att hålla texten kort och koncist, samt att det tydligt skulle 
framgå vilken tid det skulle ta att besvara enkäten.  
 
Vi valde att börja enkäten med några inledande lättbesvarade frågor som kön, ålder, 
utbildning mm. Dels för att ge läsaren en inblick vad för typ av företag som besvarat enkäten, 
men även för att ge denna information till Företagarna, då de ville att vi skulle jämföra dessa 
variabler med andra frågor i korstabeller för att hitta mönster och kopplingar. Frågorna är 
relativt okomplicerat utformade, eftersom vår uppdragsgivare i huvudsak, förutom 
ovannämnda företagsattribut, ville få information om vad majoriteten av medlemmarna ansåg, 
och inte korrelationer mellan olika frågor. Det var med avsikt som vi utformade 
svarsalternativen på olika sätt, ibland skulle respondenten ringa in svarsalternativ, i vissa fall 
välja tre alternativ och ibland svara på en tiogradig skala - allt för att respondenten skulle 
tänka till inför varje fråga och inte bara besvara på rutin. Anledningen till att vi valde just en 
tiogradig skala, dvs en skala med jämt antal siffror, var att respondenten då måste ta 
ställningen till vart denne står i frågan, och inte placera sig i mitten för enkelhetens skull. På 
en del frågor som exempelvis ålder utformade vi svarsalternativen som olika intervall. Detta 
för att underlätta för respondenten och på så vis minska det interna bortfallet. Vi använde oss 
även av två öppna frågor där respondenten själv i fritext fick komponera sina tankar och 
åsikter. Pga uppdragets karaktär ansåg vi denna typ av fråga nödvändig trots att risken för 
internt bortfall är stort. Detta eftersom det är av stor vikt för Företagarna att få ta del av sina 
medlemmars uppfattning om dem som organisation.  
 

4.5 Enkätutskick 
 
Det finns såväl nackdelar som fördelar med de olika metoderna för distribuering av enkäter. 
Fördelen med just postenkäter är att personen i fråga som får enkäten känner sig utvald, och 
därför tar sig tid att besvara undersökningen. Nackdelen med denna metod är tidsaspekten, 
något som vi mycket tydligt märkte av. Det är en tidskrävande process att först konstruera 
enkäten, kopiera upp den och därefter ordna med kuvert, porto, svartpost och sedan skicka ut 
den.108  
 
Vi hade från början för avsikt att svarstiden för enkäterna skulle vara ca en och en halv vecka. 
Men då vi stötte på en del problem och utskickandet av enkäten tog längre tid än vi räknat 
med, uppstod tidsbrist och vi fick korta ner svarstiden till knappt en vecka. Vi tror dock inte 
att detta kan ha varit till någon nackdel för oss, utan med större fördel kan ha minskat 
bortfallet. Istället för att respondenten la enkäten på hög för att göras vid ett senare tillfälle, 
besvarades den på en gång. Vanligtvist brukar även undersökaren skicka ut påminnelser för 
att än mer minska bortfallet, men till följd av tidsaspekten valde vi att inte skicka ut några. 
Som tidigare nämnts inleddes enkäten med ett avsnitt där vi informerade om bland annat 
undersökningens syfte, och på så vis uppfylldes Vetenskapsrådets informationskrav109. Då det 
tydligt framkom att undersökningen var frivillig och att respondenten valde att skicka tillbaka 
enkäten på detta underlag, ansåg vi också att kravet på samtycke var uppfyllt. Respondenterna 
                                                
108 Ejlertsson, Göran, & Jonas, Axelsson. Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik (Lund: 
studentlitteratur, 2005), 11ff 
109 Vetenskapsrådet Forskningsetiska principer inom humanstisk-samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm: 
Vetenskapsrådet, 2002), 7f 
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informerades dessutom om att enkäten skulle behandlas konfidentiellt. För att då kunna 
försäkra att anonymiteten skyddades när respondenten skulle skicka tillbaka enkäten, sändes 
tillsammans med enkäten omarkerade svarskuvert. I och med detta uppfylldes också 
Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav110.  
 

4.5 Bortfall 
 
Som vi tidigare nämnde finns det alltid en överhängande risk med stort bortfall vid 
postenkäter. Även om respondenten tar del av enkäten och planerar att besvara den, finns 
alltid risken att den glöms bort och läggs på hög till ett senare tillfälle.111  
 
4.5.1 Externt bortfall  
 
För att minimera det externa bortfallet vid enkäter rekommenderar Bell och Bryman ett antal 
åtgärder som kan vidtas. Detta var något som vi i så hög grad som möjligt försökte tillämpa i 
vår studie. Bell och Bryan belyser vikten av att utforma ett bra introduktionsbrev, där syftet 
med undersökningen tydligt framkommer och varför respondenten valts ut. Enkäten ska 
dessutom vara kort med en tydlig och attraktiv layout. Att bifoga frankerade svarskuvert är 
också en åtgärd som minskar risken för externt bortfall. Enkäten ska även inrymma så få 
öppna frågor som möjligt, då detta kan upplevas besvärligt för respondenten. För att skapa 
ytterligare incitament för respondenten att svara på enkäten kan en åtgärd vara att erbjuda 
någon slags belöning som t ex lotter, biljetter, pengar mm.112 Flertalet av dessa handlingar 
ansåg vi oss med fördel kunde appliceras på vår studie.  
 
Av de ca 500 utskickade enkäterna kom totalt 119 enkäter tillbaka. Vi fick dock in ett tjugotal 
till enkäter efter att vi börjat med databearbetningen, men bortsåg från dessa då vi redan innan 
hade bestämt en deadline för datainsamlingen. Trots den låga svarsfrekvensen var vi nöjda 
med utfallet och ansåg oss fått tillbaka så många enkäter att vi ändå hade en god teoretisk 
grund att analysera Företagarnas medlemmar. Jämfört med andra liknande undersökningar är 
vår svarsfrekvens inte ovanligt låg. Enligt en undersökning gjord av Nutek bland Sveriges 
studenter, har det dragits slutsatser om hela populationen (380 000113), trots att det endast 
hade en svarsfrekvent under 50 % på urvalet (50 000). Dvs de har således dragit sina 
slutsatser på 13 % av den totala populationen.114 Detta kan jämföras med vår 
totalundersökning där vi dragit slutsatser på 25 % av populationen. Detta tillsammans med att 
fördelningen bland respondenterna överrensstämmer med medlemsregistret.   

4.5.2 Internt bortfall 
 
Det finns ett relativt stort internt bortfall på en del frågor i enkäten, som vi valt att redovisa i 
anslutning till de frågor som berörs. Detta för att visa så korrekta resultat som möjligt för 
läsaren, samt att minimera risken att bortfallet kan påverka slutsatsen av svarsfördelningen. 
Som vi senare nämner i empirin berodde den låga svarsfrekvensen troligtvis på att 

                                                
110 Forskningsetiska principer inom humanstisk-samhällsvetenskaplig forskning (Stockholm: Vetenskapsrådet, 
2002), 9-13 
111 Holme, Idar Magne,. & Bernt Krohn, Solvang. Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa metoder 
(Lund: Studentlitteratur, 1997), 199f 
112 Bryman, Alan., & Emma, Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2005), 165ff 
113 http://www.scb.se/statistik/uf/uf0205/2007a01b/web_gr1_regunivkon.xls, 2008-01-28 
114 http://www.nutek.se/content/1/c4/68/94/Attityd07_rapport_web.pdf, 2008-01-28 
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respondenterna hade svårt att uppfatta hur en del frågor skulle besvaras, samt att vissa frågor 
ibland helt missuppfattades. Detta bortfall kan till stor del bero på att vi var en aning otydliga 
i att uttrycka hur vi ville att varje fråga skulle besvaras. Men för att vår studie skulle få ett så 
sanningsenligt resultat och uppnå så hög reliabilitet som möjligt valde vi att se dessa ”felsvar” 
som bortfall, trots att det skulle gå att tolka dessa svar. 
 

4.6 Databearbetning  
 
När vi skulle omvandla den empiriska undersökningen till tolkningsbara modeller som sedan 
skulle analyseras, använde vi oss av statistikprogrammet SPSS 15.0. Vi började med att koda 
varje svarsalternativ till en siffra, för att sedan föra in samtliga enkätsvar i programmet. 
Inmatningen underlättades då vi redan innan hade numrerat alla svarsalternativ. T ex gavs 
kvinna koden 2 och man koden 1, frågor med intervall som fråga 2 och 19 kodades till 1, 2, 3, 
4 osv. På de frågor där respondenten fick svara på en tiogradig skala vägde vi samman dessa 
till en fyragradig skala där de ursprungliga 1-3, 4-5, 6-7 och 8-10 kodades som 1, 2, 3, och 4, 
där 1 = instämmer inte alls, 2 = instämmer till liten del, 3 = instämmer till stor del och 4 = 
instämmer helt. På flervalsfrågor, där respondenten fick svara på flera alternativ med eller 
utan inbördes ordning, skapade vi separata variabler för de olika alternativen. T ex fråga 11 
blev 11a, 11b, 11c osv. Dessa kodades sedan som 1 och 2, där 1 = relevant och 2 = orelevant.  
På en del frågor, framförallt de tiogradiga frågorna hade respondenterna ibland bara svarat på 
ett eller två alternativ av nio. Detta gav oss två alternativ; att antingen se dessa ”icke svar” 
som att respondenten menade 1, dvs instämmer inte alls, eller att vi skulle se dessa som 
bortfall. Vi valde således att de dessa som bortfall för att bevara undersökningens trovärdighet 
och reliabilitet. Hade vi ansett dessa var som 1:or hade vi som forskare tolkat respondentens 
svar, vilket inte går i enighet med det positivistiska synsätt vi arbetar utifrån. 
 
Pga frågornas utseende och den mängd olika variabler vi hade att arbeta med, var vi osäkra på 
hur vi skulle behandla dessa när de sedan skulle sammanställas och analyseras. Vi tog då 
kontakt med den statistiska institutionen för att få hjälp och vägledning hur vi skulle överföra 
den empiriska datan till modeller och tabeller. Vi har främst använt oss av grafer och tabeller 
där vi presenterat vad majoriteten i frågorna anser i respektive fråga. För att göra djupare 
analyser och för att kunna ställa olika variabler mot varandra för att jämföra och finna 
mönster, har vi även använt oss av korstabeller. T ex om ett företags storlek och 
verksamhetslängd påverkar hur de vill ta del av Företagarnas information. Korstabellerna 
återfinns i bilaga 3. I korstabellerna har vi även använt oss av variablerna kön och ålder, för 
att se om dessa hade någon betydelse för en medlems attityd och förväntningar på Företagarna 
som organisation. Detta trots att vi inte i teorin reflekterat över huruvida kön och ålder 
påverkar i småföretagarsammanhang. Men pga av uppdragets karaktär och Företagarnas mål 
med undersökningen, var det väsentligt för dem att få denna information, även om det inte var 
vårt huvudsakliga syfte.  
 

4.7 Källkritik 
 
För att öka pålitligheten i den vetenskapliga studien som görs, gäller det som forskare att 
kritiskt bedöma det insamlade materialet som ligger till grund för de analyser och slutsatser 
som dras. Det är då viktigt att de data som vi undersöker uppfyller de rådande 
sanningskriterier för kvantitativ forskning. Det finns alltid en risk att det kan uppstå problem 
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under insamlingen av data, det är då av vikt att undersökaren granskar vilka fel som kan ha 
uppstått. 115 
 
Vi utgår ifrån att respondenterna i vår undersökning besvarat frågorna på ett så sanningsenligt 
sätt som möjligt. Detta då vi hoppas att respondenterna som är medlemmar i Företagarna vill 
framföra sin åsikt och påverka utvecklingen av den organisation som de betalar för att vara 
med i. Dessutom anser vi att de som tagit sig tid att besvara enkäten och skickat tillbaka den, 
verkligen vill framföra sina åsikter om organisationen, samt att respondenterna valde att 
besvara enkäten även utan en ”belöning”. Tillvägagångssättet tror vi också låg till grund för 
pålitliga och trovärdiga svar, då respondenterna fick fylla i enkäten på egen vald plats samt att 
anonymiteten i undersökningen var relativt hög. Detta eftersom att vi som undersökare aldrig 
mötte respondenterna utan hela processen behandlas konfidentiellt. Bristerna i 
tillvägagångssättet har istället varit att vi inte kunnat förklara och besvara eventuella frågor 
från respondenterna och då mött ett internt bortfall i en del frågor. 
 
Som vi tidigare nämnt ansåg vi att det var svårt att bestämma antalet dagar som Företagarnas 
medlemmar skulle få på sig att besvara och skicka in enkäten. Nu fick varje medlem ungefär 
fem dagar till förfogande. Hur detta har påverkat svaren är väldigt svårt att spekulera i, men 
då vi fick ett representativt underlag för den empiriska undersökningen är vi nöjda.  

                                                
115 Johansson Lindfors, Maj-Britt., Att utveckla kunskap – Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning (Lund: Studentlitteratur, 1993), 87ff 
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5 EMPIRI 
I empiriavsnittet redogör vi för undersökningens resultat. Vi kommer att gå igenom 
majoritetens åsikt i respektive fråga. I en del frågor redovisar vi väsentliga skillnader mellan; 
kvinnor och män, yngre och äldre, företagens storlek och verksamhetslängd. Anledningen till 
detta är att Företagarna vill ha specifik information om olika målgruppers intressen. Vidare 
kommer vi att presentera bortfall vid svarsfrekvens lägre än 85 %. 
 
 
Fråga 1 & 2 – Kön respektive ålder. 
 
Av de 119 företagare som besvarade enkäten var 74 % män och 26 % kvinnor. Detta 
avspeglar inte exakt populationen för undersökningen då antalet kvinnliga medlemmar i 
verkligheten representerar ca 18 % av Företagarnas medlemmar. Således är kvinnorna något 
överrepresenterade i vår studie.  

 
Som diagrammet visar är majoriteten av 
respondenterna mellan 51 och 60 år. 
Detta stämmer väl överens med de 
verkliga medlemssiffrorna. Vi anser 
därför att respondenterna är 
representativa för populationen inom 
kategorin ålder. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 3 – Vad är din högsta avslutade utbildning? 
 

Knappt hälften av våra respondenter 
har angett Högskola och Universitet 
som den högst avslutade utbildningen. 
Denna fråga komponerades då vi ansåg 
att utbildningsnivå och 
kompetensutvecklingsbehov är två 
faktorer som torde vara starkt kopplade 
till varandra. Vidare har vi inte funnit 

någon korrelation mellan dessa116. Grundskoleutbildade anser inte att Företagarna ska satsa 
mer på kompetensutveckling än högskole- och universitetsutbildade företagare.  
 
 
 
 
 

                                                
116 Bilaga 3, 11 

 Antal Procent 
  Grundskola 11 9,2 
  Gymnasie 47 39,5 
  Högskola/Universitet 51 42,9 
  Annan utb. 8 6,7 
 Total 117 98,3 
  Bortfall 2 1,7 
    Total 119 100,0 
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Fråga 4 - Företagsform 

Vår uppdragsgivare var 
intresserad av att veta deras 
medlemmars företagsform. 
Majoriteten av respondenterna var 
aktiebolag, 85 %. Den näst största 
andelen var enskilda firmor, 12 
%, och övriga alternativ var 
handelsbolag eller annat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fråga 5 – Vilket år startade verksamheten?  
  
 
De flesta av respondenterna har en 
verksamhet som bedrivits i mindre än 20 år. 
Det yngsta företaget hade varit verksamt i ett 
halvår medan det äldsta företaget var 101 år 
gammalt. Den genomsnittliga 
verksamhetslängden var 16 år och 
medianföretaget i 13 år. 
   
Verksamhetslängden är uppdelad i fyra 
intervaller; 0-3, 4-10, 11-20 och 21-105 för 
att kunna jämföras med andra frågor i 
korstabeller. Detta för att se om 
verksamhetens ålder inverkar på företagets 
attityd och förväntningar på organisationen. 
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Bransch
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Fråga 6 – Inom vilken bransch har företaget sin huvudsakliga verksamhet? 
 

 
Bland respondenterna verkar de flesta 
inom tjänstesektorn, 74 %. Övriga 
verkar jämt fördelat inom handel, 
tillverkning och annat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 7 – Antal anställda (helårsarbetskrafter).  
  

 
 
Vårt diagram stämmer väl överens med 
Företagarnas siffror över samtliga 
medlemmars helårsarbetskrafter i Umeå. Av 
de 87 % som besvarade frågan har 
medianföretaget 3 stycken anställda medan 
genomsnittsföretaget har 13 stycken 
anställda. Det lägsta antalet anställda var 0 
och högsta antalet anställda var 210 stycken. 
 
Antal anställda är uppdelad i fyra intervaller; 
0-2, 3-10, 11-50 och 51-300 för att kunna 
jämföras med andra frågor i korstabeller. 
Detta för att se om verksamhetens antal 
anställda inverkar på företagets attityd och 
förväntningar på organisationen. 
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Fråga 8 – Hur länge har ditt företag varit medlem i Företagarna? 
 
    

Av respondenterna är den genomsnittliga 
medlemskapslängden 6 år och medianföretagets 
medlemskapslängd 5 år. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fråga 9 – Hur har antalet sysselsatta förändrats sedan du blev medlem i Företagarna?  
 

Respondenterna fick här välja mellan de tre 
redovisade alternativen; minskat, 
oförändrat eller ökat. 
 
Vi kan tydligt se att majoriteten av 
respondenterna har ett oförändrat antal 
anställda i sin verksamhet.  
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Fråga 10 – Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning om ditt företag 
på tre års sikt, fram till 2010? 
 
Respondenterna svarade här på en tiogradig skala där 1 = instämmer inte alls och där 10 = 
instämmer helt. I sammanställningen har vi för tydlighetens skull valt att väga samman svaren 
till en fyragradig skala där ursprungliga 1-3 = instämmer inte alls, 4-5 = instämmer till liten 
del, 6-7 = instämmer till stor del och 8-10 = instämmer helt. 
 
Påståenden 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt 

Svars-
frevkens 

a) Ett viktigt mål är att öka antalet anställda 58,0% 17,0% 12,5% 12,5% 94,1% 
b) En ökad omsättning är ett viktigt mål 11,3% 13,9% 15,7% 59,1% 96,6% 

c) Vårt mål är att öka marknadsandelarna 20,2% 13,8% 17,4% 48,6% 91,6% 

d) Ökad lönsamhet är ett mål för företaget 1,8% 9,7% 13,3% 75,2% 95,0% 

e) Vi har intern kompetens att uppnå       
ovanstående mål (a-d)  

2,7% 16,4% 21,8% 59,1% 92,4% 

f) Vi har behov av kompetensutveckling idag 27,4% 24,8% 19,5% 28,3% 95,0% 

g) Vi kommer aktivt att jobba med 
kompetensutveckling 

19,6% 16,1% 21,4% 42,9% 94,1% 

 
Majoriteten av respondenterna ansåg inte att det är ett viktigt mål att öka antalet anställda i sin 
verksamhet. Däremot var att ökad omsättningen och lönsamheten viktiga mål. De flesta 
företagen ansåg också sig själv ha intern kompetens för att uppnå dessa mål. 43 % angav att 
de aktivt kommer att jobba med kompetensutveckling, medan behovet av 
kompetensutveckling, på påståendet under, var jämt fördelat. Som tabellen visar i påstående f, 
är dock mer än hälften på den lägre delen av skalan (instämmer inte alls eller instämmer till 
liten del).  
 
Fråga 11 – Vilka av följande faktorer har störst betydelse för ditt företags utveckling de 
kommande tre åren?   
 
Respondenterna fick välja mellan åtta alternativ där dem skulle markera ordningen 1 till 3, där 
1 = viktigast, 2 = andra viktigast och 3 = tredje viktigast. För att få en bättre överblick vilka 
tre alternativ utan inbördes ordning som ansågs viktigast har vi valt att presentera dessa i en 
topp3-kolumn.  
 
Faktorer Viktigast Andra 

viktigast 
Tredje 
viktigast 

Totalt 
bland topp3 

Svars-
frekvens 

Väl utbyggd kommunal service (skola, sjukvård 
m.m) 

0,0% 1,4% 5,4% 6,8% 62,2% 

Kommunens service till företagen 4,1% 2,7% 6,8% 13,6% 62,2% 

Bra tillväxt- och utvecklingsförutsättningar i 
Umeå 

35,1% 27,0 % 12,2% 74,3% 62,2% 

Tillgång till 
underleverantörer/samarbetspartners 

9,5% 13,5 % 18,9% 41,9% 62,2% 

Tillgång till kapital 9,5% 12,2% 5,4% 27,1% 62,2% 

Tillgång till kompetent arbetskraft 28,4% 25,7% 12,2% 66,3% 62,2% 

Infrastruktur (vägar, flyg, järnväg, IT m.m) 5,4% 5,4% 9,5% 20,3% 62,2% 

Kompetensutveckling 8,1% 12,2% 29,7% 50,0% 62,2% 

 
Bra tillväxt- och utvecklingsförutsättningar i Umeå och tillgång till kompetent arbetskraft 
visade sig vara de viktigaste faktorerna för företagens utveckling.  
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Den låga svarsfrekvensen beror på att respondenterna hade svårt att uppfatta frågans syfte. 
Istället för att endast markera tre alternativ, markerades t ex alla med ettor, tvåor och treor. I 
vissa fall fanns även bara ett eller två alternativ markerade. För att uppnå så hög reliabilitet 
som möjligt i vår studie valde vi att se dessa svar som bortfall, trots att det skulle gå att tolka 
dessa svar.  
 
Fråga 12 – Hur kom ditt företag i kontakt med Företagarna? 
  

En tredjedel kom i kontakt med 
Företagarna på annat sätt än genom 
våra föreslagna svarsalternativ. Det 
vanligaste sättet företagen då angav 
var att de blivit kontaktade av 
Företagarna själva. De övriga 
alternativen var; annan 
näringsidkare, annons och event 
med Företagarna. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fråga 13 – Jag är med i Företagarna på grund av 
 
Även här svarade respondenterna på en tiogradig skala som vi i sammanställningen vägt 
samman som i tidigare frågor med samma utformning.  
 
Påståenden 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt 

Svars-
frekvens 

a) Medlemsaktiviteter 50,0% 23,0% 14,0% 13,0% 84,0% 
b) Försäkringserbjudanden 45,1% 13,7% 11,8% 29,4% 85,7% 
c) Juridisk hjälp 30,5% 16,2% 18,1% 35,2% 88,2% 
d) Ekonomisk hjälp 67,0% 19,6% 6,2% 7,2% 81,5% 
e) Medlemsrabatter 56,0% 24,0% 11,0% 9,0% 84,0% 
f) Nätverkande 28,0% 19,0% 20,0% 33,0% 84,0% 
g) Ökad info om nya affärsmöjligheter 30,0% 22,0% 23,0% 25,0% 84,0% 
h) Politisk lobbying 42,0% 16,0% 12,0% 30,0% 84,0% 
i) Annat sätt…………. 72,4% 13,8% 0,0% 13,8% 24,4% 
 
Som tabellen visar är de fyra största anledningarna till medlemskap i Företagarna; juridisk 
hjälp, nätverkande, politisk lobbying och försäkringserbjudanden. 
 
Det interna bortfallet beror till stor del på att respondenterna troligtvis till viss grad 
missuppfattade frågan. Istället för att svara på alla påståenden valde många att endast fylla i 
ett fåtal av påståendena. I de fall där respondenten endast markerat ett påstående, ansåg vi 
hela frågan som bortfall. Om respondenten istället markerade två eller flera påståenden, 
bedömde vi varje påstående individuellt och bortfall på de påståenden som inte besvarades. 
  

Kontakt med Företagarna via
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Fråga 14 – Vilken tjänst som Företagarna tillhandahåller anser du är viktigast?  
 
Trots att respondenten fick i uppgift att endast markera ett alternativ, markerades flera 
alternativ, vilket låg till grund för ett bortfall på ca 20 %.  
 

Majoriteten, en fjärdedel 
ansåg att juridisk hjälp var 
den viktigaste tjänsten som 
Företagarna tillhandahåller 
idag. Därefter betraktades 
politisk lobbying och 
försäkringserbjudanden som 
de viktigaste tjänsterna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fråga 15 – Vilka tre tjänster anser Du att Företagarna ska satsa mer på?   
 
Respondenten skulle markera tre av tolv alternativ utan inbördes ordning. 
 

Utfallet visar att ca 50 stycken 
tycker att Företagarna bör 
satsa mer på nätverkande för 
sina medlemmar. De andra två 
tjänsterna som Företagarna 
bör satsa mer på enligt deras 
medlemmar är politisk 
lobbying och ökad 
information om nya 
affärsmöjligheter 
 
Det interna bortfallet beror på 
att respondenterna 
missuppfattade frågan. Istället 
för att endast markera tre 
alternativ utan inbördes 
ordning, markerades ibland 
endast ett eller två alternativ. I 

vissa fall markerades alla alternativ med inbördes ordning. Trots att frågan besvarades valde 
vi att se dessa svar som bortfall för att bevara reliabiliteten i vår undersökning.  
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Fråga 16 – Som kompetensutvecklingsaktivitet för företaget skulle jag vara villig att 
betala 1000kr för en halvdagskurs inom  
 
Även här svarade respondenterna på en tiogradig skala som vi i sammanställningen vägt 
samman som i tidigare frågor med samma utformning. 
 
Påståenden 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt 

Svars-
frekvens 

a) Marknadsföring 28,4% 13,7% 21,1% 36,8% 79,8% 
b) Redovisning 57,5% 16,1% 11,5% 14,9% 73,1% 
c) Juridik 38,4% 24,4% 14,0% 22,1% 72,3% 
d) Produkt & tjänsteutveckling 40,0% 12,2% 20,0% 27,8% 75,6% 
e) Kalkylering & budgetering 40,9% 17,0% 18,2% 23,9% 73,9% 
f) Entreprenörskap 25,3% 17,6% 20,9% 36,3% 76,5% 
g) Konflikthantering 41,4% 21,8% 13,8% 21,8% 73,1% 
h) Teamwork 44,3% 23,9% 19,3% 12,5% 73,9% 
i) Annat sätt…………. 63,6% 9,1% 4,5% 22,7% 18,5% 
 
Vi kan via tabellen uttyda att den kompetensutvecklingsaktivitet som företagen anser sig mest 
villiga att betala för är marknadsföring och entreprenörskap.  
 
Den låga svarsfrekvensen beror av samma andledning som övriga tioskaliga påståenden, samt 
att vi upplevde det som att många valde att ej besvara frågan.  
 
 
Fråga 17 – Jag som medlem tar del av informationen från Företagarna genom 
 
Även här svarade respondenterna på en tiogradig skala som vi i sammanställningen vägt 
samman som i tidigare frågor med samma utformning. 
 
Påståenden 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt 

Svars-
frekvens 

Tidningen 7,7% 19,8% 18,7% 53,8% 76,5% 
Webbsidan 47,1% 18,4% 13,8% 20,7% 73,1% 
Reklam 58,8% 22,4% 12,9% 5,9% 71,4% 
Direktkontakt med styrelsen 82,3% 6,3% 3,8% 7,6% 66,4% 
Annat sätt……… 63,0% 0,0% 7,4% 29,6% 22,7% 
 
Vi kan tydligt se att de drygt hälften av medlemmarna tar del av sin information från 
Företagarna genom deras tidning. Den näst största andelen angav att de tog del av 
informationen på annat sätt, där de flesta uppgav mail. 
 
Den låga svarsfrekvensen beror av samma andledning som övriga tioskaliga påståenden.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 - 40 - 

Fråga 18 – Jag vill ta del av informationen via 
 
Även här svarade respondenterna på en tiogradig skala som vi i sammanställningen vägt 
samman som i tidigare frågor med samma utformning 
 
Påståenden 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt 

Svars-
frevkens 

Mail 14,7% 7,4% 10,5% 67,4% 79,8% 
SMS 85,5% 6,0% 3,6% 4,8% 69,7% 

Tidning 8,9% 11,1% 22,2% 57,8% 75,6% 

Hemsida 27,8% 13,3% 24,4% 34,4% 75,6% 

Telefonsamtal  59,1% 21,6% 11,4% 8,0% 73,9% 

Medlemsmöten 28,7% 28,7% 17,2% 25,3% 73,1% 

Annat sätt………….. 83,3% 0,0% 0,0% 16,7% 15,1% 

 
De allra flesta vill ta del av Företagarnas information via mail och tidning. Något som också 
kan kopplas till fråga 17, där de flesta även idag tar del av informationen via dessa kanaler.  
 
Den låga svarsfrekvensen beror av samma andledning som övriga tioskaliga påståenden 
 
 
Fråga 19 – Hur många timmar i genomsnitt lägger företaget ner per vecka på att 
sortera, hantera och läsa in information från utomstående, inklusive Företagarna? 
 
Respondenterna hade fem alternativ att svara på, första intervallet = 0-1h, andra intervallet = 
2-3h, tredje intervallet 4-6h, fjärde intervallet = 7-10h och femte intervallet = 11h<. 
 

Majoriteten av företagen lägger ner 2-3 
timmar per vecka på att hantera 
informationsflödet. Som diagrammet 
visar är det inte många som överstiger 6 
timmar per vecka i sin 
informationshantering.   
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Fråga 20 & 21 – Prioriterar du att ta del av Företagarnas information bland ditt 
företags övriga informationsflöde – Om du ej prioriterar att ta del av Företagarnas 
information, vad är orsaken?   
 

Huvudparten tar delvis del av 
Företagarnas information, och endast ett 
fåtal prioriterar helt att göra det. Tre 
fjärdedelar av dem som valde ja delvis, 
nej troligtvis inte och nej absolut inte, 
valde tidsbrist som anledning till att de 
inte tar del av informationen.  
 
Fråga 21 fick låg svarsfrekvens, endast 
hälften svarade på denna fråga. Detta då 
flertalet som svarat ja absolut och ja 
delvis på tidigare fråga, hoppade över 
följdfrågan.  
 
 

 
Fråga 22 – Hur anser du att Företagarna kan förbättra sin information till sina 
medlemmar? 
 
Respondenterna fick svara i fritext på denna fråga. Det var enbart ett fåtal som valde att 
besvara svaren och därför väljer vi att inte tolka dessa, då det är svårt att applicera svaren på 
alla medlemmar. Alla svar är redovisade direkt från enkäten i bilaga 2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tar del av informationen
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Fråga 23 – Hur väl stämmer följande påståenden med din uppfattning om Företagarna? 
 
Även här svarade respondenterna på en tiogradig skala som vi i sammanställningen vägt 
samman som i tidigare frågor med samma utformning 
 
Påståenden 
 

Instämmer 
inte alls 

Instämmer till 
liten del 

Instämmer till 
stor del 

Instämmer 
helt 

Svars-
frevkens 

a) Företagarna skapar bättre förutsättningar för 
mig att starta ett nytt företag 

32,4% 37,3% 17,6% 12,7% 85,7% 

b) Företagarna skapar bättre förutsättningar för 
mig att driva mitt företag 

18,2% 29,1% 20,9% 31,8% 92,4% 

c) Företagarna skapar bättre förutsättningar för 
mig att utveckla mitt företag 

21,8% 29,1% 24,5% 24,5% 92,4% 

d) Företagarna skapar bättre förutsättningar för 
mig att äga ett företag 

20,4% 35,2% 23,1% 21,3% 90,8% 

e) Företagarna är en lättillgänglig organisation 
 

8,4% 32,7% 17,8% 41,1% 89,9% 

f) Företagarna bryr sig om mig som medlem 
 

17,6% 34,3% 21,3% 26,9% 90,8% 

g) Företagarna är en organisation som syns 
tillräckligt i media 

24,8% 33,3% 23,8% 18,1% 88,2% 

h) Företagarna tillhandahåller bra förmåner för 
mig som företagare 

22,6% 36,8% 20,8% 19,8% 89,1% 

i) Företagarna har uppfyllt mina förväntningar 
på medlemskapet 

14,8% 37,0% 20,4% 27,8% 90,8% 

j) Företagarnas hemsida är användarvänlig 
 

15,8% 49,5% 24,2% 10,5% 79,8% 

k) Företagarnas tidning tillhandahåller viktig 
information för mig som företagare 

9,5% 25,7% 40,0% 24,8% 88,2% 

 
Det visar sig att i påståendena om hur väl Företagarna uppfyller sina egna mål och visioner (a-
d) har de flesta av respondenterna svarat att de endast instämmer till liten del. Däremot anser 
ca 60 % av medlemmarna att organisationen är lättillänglig. I påståendena f, h och i angav 
mer än hälften att de är missnöjda med Företagarnas förmåga att värna om sina medlemmar 
och uppfylla deras förväntningar. Dessutom anser flertalet av medlemmarna att hemsidan inte 
är användarvänlig och att organisationen syns för lite i media. Dock anses tidningen innehålla 
viktig information. 
 
 
Fråga 24 – Här kan du med dina egna ord beskriva dina åsikter och tankar om 
Företagarna. 
 
Respondenterna fick även på denna fråga besvara i fritext. Det var enbart ett fåtal som valde 
att besvara svaren och därför väljer vi att inte tolka dessa, då det är svårt att applicera svaren 
på alla medlemmar. Alla svar är redovisade direkt från enkäten i bilaga 2. 
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6 ANALYS 
I detta kapitel kommer de valda teorierna och den empiriska undersökningen knytas samman 
och analyseras. Dessa kommer att presenteras i samma följdordning som den teoretiska 
referensramen. Vi kommer genom korstabeller att jämföra svarsskillnader i undersökningen 
mellan kön, ålder, verksamhetslängd och företagsstorlek. Dessa tabeller redovisas i sin helhet 
i bilagor. För att underlätta för läsaren och för att denne ska se att analysen besvarar 
studiens syften, nämner vi återigen studiens syften: 
 
Det huvudsaliga syftet med denna studie är att kartlägga medlemmarnas uppfattning vad 
gället medlemskapet i Företagarna. Studien har även ett antal delsyften där vi avser att 
identifiera medlemmarnas framtidsperspektiv vad gäller deras verksamhet. Vi kommer också 
att redogöra för argument till varför ett företag väljer att vara medlem i en organisation som 
Företagarna. Vidare kommer vi att analysera och vägleda vad Företagarna bör arbeta 
framtidsmässigt med för att tillfredställa sina medlemmars behov. Slutligen avser vi att 
undersöka vad medlemmarna redan vet om Företagarna idag, och huruvida kommunikationen 
organisation och medlemmar emellan fungerar. 
 

6.1 Organisation och nätverk 
 
Detta tar vi med oss från teoridel 1: 
• Organisationbildande 
• Incitament för att bli medlem i en organisation 
• Nätverk för utveckling 
• Förväntad och upplevd kvalité 

 
Organisationsbildande 
 
Den empiriska undersökningen visar, precis som teorin om organisationsbildande, att många 
av Företagarnas medlemmar befinner sig i liknande situation. De verkar inom samma 
geografiska område och majoriteten är småföretag. Dessa likheter är det som förenar 
medlemmarna att gå samman i en organisation som Företagarna.   
 
Incitament för medlemskap i Företagarna 
 
För att som organisation attrahera nya såväl som att bevara gamla medlemmar krävs det enligt 
teorin att organisationen skapar incitament för ett attraktivt medlemskap. Företagarna 
tillhandahåller ett antal tjänster som de anser ska locka till medlemskap. Men hur uppfattar 
deras medlemmar dessa tjänster och vilka anses vara de huvudsakliga incitamenten till 
medlemskapet? Denna frågeställning kan kopplas till fråga 13 – jag är med i Företagarna 
på grund av, där respondenten på en tiogradig skala fick svara till varför denne valt att gå 
med i organisationen. 35 % anger att de instämmer helt till att juridisk hjälp är anledningen till 
medlemskapet. Av korstabellen kan vi utläsa att det framförallt är företag med färre än tre 
anställda och en verksamhetslängd kortare än tre år som är överrepresenterade grupper av 
dessa 35 % 117. Detta anser vi inte är förvånande med tanke på att dessa med stor sannolikhet 
är enmansföretag med lite erfarenhet av juridiska rättigheter och åtaganden i 
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företagsammanhang. En tredjedel instämmer helt till att nätverkande är ett starkt skäl till 
medlemskap. Vi kunde där notera skillnader i kön, åldersgrupper och verksamhetslängd, men 
fann inga konkreta mönster118. Utifrån den tredjedel som anger politisk lobbying som 
betydande incitament till medlemskap, kan vi hos respondenterna inte se några tydliga 
skillnader mellan kön, ålder eller verksamhetslängd. Däremot tenderar större företag att 
värdera denna tjänst högre än småföretag. Som fjärde största incitament uppger 
respondenterna försäkringserbjudanden. I motsatts till politisk lobbying är småföretag i detta 
påstående den överrepresenterade intressegruppen. Om vi däremot väver samman 
intervallerna instämmer till stor del och instämmer helt, ser vi att ökad information om nya 
affärsmöjligheter är ett starkare incitament än politisk lobbying och försäkringserbjudanden. 
När respondenterna sedan på fråga 14 skulle uppge den allra viktigaste tjänsten som 
Företagarna tillhandahåller, kan vi se att ökad information om nya affärsmöjligheter inte alls 
är den mest prioriterade tjänsten. Resultatet från denna fråga understryker att juridisk hjälp är 
den tjänst som anses viktigast och därmed skapar störst incitament till medlemskap. Mot 
bakgrund av teorin är det i dessa sammanhang viktigt att komma ihåg att ett belöningssystem 
måste utarbetas specifikt för varje enskild grupp. Det är därför angeläget att Företagarna 
kommunicerar, lyssnar och bemöter sina medlemmars intressen, speciellt då organisationen är 
frivillig och där inträdet till medlemskapet består av en avgift.  
 
Nätverk för utveckling 
 
I fråga 15 lät vi därför Företagarnas medlemmar uttrycka sin åsikt i vilka tre tjänster 
organisationen bör satsa mer på. Av svaren framkom det att nätverkande anses viktigast att 
utveckla. Detta finner vi vara logiskt då majoriteten av Företagarnas medlemmar verkar inom 
tjänstesektorn (se fråga 6), och där ett stort kontaktnät är vitalt för småföretagens fortsatta 
utveckling. Enligt teorin innefattar även nätverkande lärande av varandra, tillit och stöd. Som 
vi tidigare nämnt är nätverkande ett starkt skäl till medlemskap och anses även vara en av de 
viktigare tjänsterna som Företagarna tillhandahåller. Vi upptäckte även i denna fråga ett 
behov av önskad utveckling av tjänsten ökad information om nya affärsmöjligheter, en tjänst 
som i dagsläget inte anses vara speciellt viktigt (se fråga 14). Anledningen till att 
medlemmarna vill att Företagarna ska satsa mer på denna tjänst, tror vi beror på att varje 
småföretagare ser en möjlighet att gagna sin egen verksamhet genom nya affärsmöjligheter 
och på så vis öka sin lönsamhet. 
 
Förväntad och upplevd kvalité 
 
Som organisation är det centralt att inte enbart utveckla redan befintliga tjänster, utan även 
tillföra nya tjänster utifrån medlemmarnas behov och intressen. Detta resonemang kan vi 
styrka då vi i fråga 15 utökande svarsalternativen med nya tjänster utifrån teorin, utöver 
Företagarnas redan befintliga tjänster. Det visade sig att ett av våra förslagna alternativ 
(kompetensutveckling) fick en positiv respons. Därmed upptäckte vi ett nytt behov som 
Företagarna kan utforma en ny tjänst utifrån, och med detta bemöta sina medlemmars 
intressen. Detta resonemang kan kopplas till teorin där vi tar upp vikten av förväntad och 
upplevd kvalité, dvs att som organisation leva upp till medlemmarnas förväntning och skapa 
medlemstillfredställelse. För att få reda på detta lät vi respondenterna i påstående 23i och h, 
ta ställning till huruvida Företagarna har uppfyllt deras förväntningar på medlemskapet eller 
inte. De som ställer sig mest positiva till påstående är de allra minsta företagen med noll till 
tre anställda119. Detta finner inte vi förvånande då Företagarna främst arbetar för att främja 
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småföretagandet och utvecklar därefter sina tjänster i den inriktningen. Drygt hälften av 
Företagarnas medlemmar ställer sig dock inte lika positiva till påståendet och instämmer inte 
alls eller instämmer till liten del. Som organisation är det ett misslyckande när så många av 
medlemmarna ej känner medlemstillfredställelse. Detta då det enligt teorin alltid är 
medlemmarnas upplevda kvalité som räknas för organisationen.  En betydande del av 
respondenterna anser inte heller att Företagarna bryr sig om dem som medlemmar, detta enligt 
påstående 23f.  
 
I påstående 23a-d där respondenterna fick ta ställning till huruvida Företagarna skapar bättre 
förutsättningar för dem att starta, driva, utveckla och äga företag i Sverige, kan vi även här se 
att drygt hälften inte anser att Företagarna uppfyller organisationens mål och visioner. Det är i 
dessa sammanhang viktigt med en väl fungerade kommunikation, både från organisationen till 
dess medlemmar och feedback tillbaka till organisationen. Enligt oss finns det brister i denna 
process, då Företagarna har tydliga problem att föra en aktiv dialog med sina medlemmar. 
Detta i sin tur gör att organisationen inte vet vad medlemmarna har för förväntad kvalité på 
medlemskapet. Vilket gör det svårt för dem att utforma och leverera tjänster som uppfyller 
den förväntade kvalitén och då sänker medlemmarnas upplevda kvalité. Det är också i dessa 
sammanhang av stor vikt att medlemmarna upplever att organisationen är lättillänglig. Ett 
krav som en stor del av respondenterna i påstående 23e anser att Företagarna uppfyller. Detta 
anser vi bero på att det är en stor organisation som har flertalet tydliga sätt att kontakta dem 
på med en god tillänglighet. Det går att ringa, maila, eller besöka dem inom alla nivåer, dvs 
lokalt, regionalt och riks.  
 

6.2 Kommunikation  
 
Detta tar vi med oss från teoridel 2: 

• Kommunikation och organisationer 
• Det ökade informationsflödet 
• Kommunikationskanaler 

 
Kommunikation och organisationer 
 
För att en organisation ska överleva är det viktigt att den växer och utvecklas, både i antalet 
medlemmar och i erbjudna tjänster. För att kunna attrahera nya medlemmar är det centralt att 
veta på vilket sätt de redan befintliga medlemmarna kom i kontakt med organisationen. Vi 
kan i fråga 12 se att drygt 30 % kommer i kontakt med Företagarna via annan näringsidkare. 
Eftersom det ändå är så många som kommit i kontakt med organisationen genom detta sätt, är 
det vitalt för Företagarna att nuvarande medlemmar faktiskt är nöjda och förmedlar den 
känslan vidare via ”word of mouth” till andra näringsidkare. Medlemmarna kan ses som 
ambassadörer i detta sammanhang. Utöver ”word of mouth” är det fördelaktigt att som 
organisation synas i media där organisationen kan framföra sina ståndpunkter och visa vad de 
arbetar för. I påståendet 23g där respondenterna fick svara på huruvida de anser att 
Företagarna syns tillräckligt i media, svarar hela 60 %; instämmer inte alls eller instämmer till 
liten del. Det är svårt för oss att analyser varför medlemmarna inte anser att organisationen 
syns tillräckligt i media då vi inte ställt någon följdfråga till detta påstående. Vi kan endast i 
slutsatsen spekulera kring vad Företagarna skulle kunna göra för att förändra denna bild hos 
sina medlemmar. 
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Det ökade informationsflödet 
 
Mot bakgrund av den teoretiska referensramen har det under senare år skett en informatisering 
bland Sveriges företag. Företagen är idag utsatta för ett mycket större informationsflöde än 
tidigare och hanteringen av informationen kan uppfattas som tidskrävande. Enligt fråga 19 
kan vi se att majoriteten av Företagarnas medlemmar lägger ner en till sex timmar per vecka 
på att sortera, hantera och läsa in information från utomstående. Det är nästan endast de större 
företagen som lägger ner mer tid på informationshanteringen. Det visar sig i fråga 20 – 
Prioriterar du att ta del av Företagarnas information bland ditt företags övriga 
informationsflöde? att huvudparten av medlemmarna går miste om en del av informationen 
pga tidsbrist. Det då angeläget för Företagarna att anpassa sig efter mottagarna och att 
använda rätt kommunikationskanaler för att nå ut med det tänkta budskapet. Det är inte en 
självklarhet att alla Företagarnas medlemmar tar del eller vill ta del av informationen på 
samma sätt. 
 
Kommunikationskanaler 
 
I fråga 17 och 18, där respondenterna fick besvara via vilken kommunikationskanal de idag 
tar del av Företagarnas information och via vilken kanal de skulle vilja ta del av 
informationen i framtiden, framgick det att de flesta av medlemmarna tar del av 
informationen via tidningen och mail. Det är även via dessa kanaler tillsammans med 
hemsidan som respondenterna vill ta del av Företagarnas information. I fråga 17 kan vi se att 
hemsidan i dagsläget utnyttjas till liten del. Detta kan förklaras av att medlemmarna inte anser 
hemsidan vara tillräckligt användarvänlig, enligt fråga 23j. En åsikt vi delar med 
respondenterna då vi upplever hemsidan både rörig och oöverskådlig. Något vi 
uppmärksammat vid analysen av denna fråga, är att 100 % av respondenterna i åldersgruppen 
21-30 år instämmer till liten del att hemsidan är användarvänlig120. På den tiogradiga skalan 
svarade då dessa en fyra eller femma. Att hela denna åldersgrupp gav hemsidan ett relativt 
dåligt betyg tror vi beror på att denna åldersgrupp torde vara vana att navigera på olika 
hemsidor. De har därför god kunskap inom området och bör då ha lättare att finna den 
information de söker. Men pga att de är vana användare av Internet och troligtvis har mycket 
erfarenhet av användarvänligare hemsidor, anser de ändå inte att Företagarnas hemsida är 
jämförelsevis användarvänlig. Det kan också tänkas att Företagarnas medlemmar upplever 
hemsidan knapphändig på information. Dvs att den borde innehålla all den information som 
Företagarna skickar ut via andra kommunikationskanaler. 
 
Som vi tidigare nämnt och mot koppling till teorin är det som organisation väsentligt att välja 
rätt kommunikationskanal beroende på mottagaren för att få en så verkningsfull 
kommunikation som möjligt. Enligt korstabellerna finner vi skillnader mellan hur 
Företagarnas medlemmar vill ta del av informationen beroende på företagsstorlek och 
åldersgrupp121. Den största skillnaden i vilken kommunikationskanal som önskas ser vi i 
påståendet om mail, där de minsta företagen hellre än de större företagen tenderar att vilja få 
Företagarnas information genom denna kommunikationskanal122. Anledningen till avvikelser 
mellan dessa företags önskemål i detta påstående anser vi bero på att den ansvarige i ett större 
företag förmodligen dagligen får större mängder mail, vilket gör att mailet lätt kan försvinna i 
mängden. Dessutom inriktar sig informationen mer till småföretagare än större företag, vilket 
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gör att det kanske inte är lika lättöverskådligt för dessa att läsa berörda delar via mail som via 
någon annan kommunikationskanal.  
 

6.3 Tillväxt i småföretag 
 
Detta tar vi med oss från teoridel 3:  
• Viljan att växa 
• Företaget och samband till tillväxt 
• Hinder mot tillväxt 

 
Enligt fråga 7 och som vi redan innan studien visste, är majoriteten av Företagarnas 
medlemmar småföretag. 60 % av respondenterna har mellan noll till tre anställda och de flesta 
räknas som småföretag enligt EU:s definition på småföretag, då de har under 50 anställda. 
Anledningen till att fördelningen av företagsstorleken ser ut som den gör, är just att 
Företagarna är en organisation som verkar för att främja småföretagarklimatet. Orsaken till att 
det även finns stora företag bland medlemmarna, tror vi beror på att de vill stödja 
organisationen ekonomiskt. Detta då de är behov av mindre företag i sin dagliga verksamhet i 
form av kunder, leverantörer mm.  
 
Viljan att växa 
 
I teorin redogör vi för Cashflowkvadranten, en modell som enligt författaren beskriver de fyra 
olika sätt människan kan försörja sig på; Anställd, Självanställd, Företagare eller Investerare. 
Som tidigare nämnt är huvudparten av Företagarnas medlemmar självanställda, dvs noll till 
tre anställda. I påstående 10a visar det sig endast 5 % av företagen med noll till två anställda 
vill växa till antalet anställda. Detta tror vi beror på att dessa företag enbart ser företaget som 
ett ”levebrödsföretag” där målet är att tjäna egna pengar och försörja sig. Det är också ökad 
lönsamhet som huvudparten av Företagarnas medlemmar har som viktigaste mål på tre års 
sikt enligt påstående 10a-d. Detta styrks även av teorin där det framkommer att småföretag 
ofta ser sin egen lönsamhet som huvudmål. De självanställda är förmodligen nöjda med 
situationen de befinner sig i eller inte vågar ta risken att arbeta fram större egna företag, och 
vill därför stanna på trygghetssidan (den vänstra sidan) av kvadranten.  
 

                                                
Figur 8. Visar att huvudparten av Företagarnas medlemmar är självanställda enligt Cashflowkvadranten 
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Företaget och samband till tillväxt 
 
Enligt korstabellen ser vi ett tydligt samband mellan företagsstorlek och viljan att växa till 
antalet anställda123. Ju större företaget är, desto mer tenderar viljan att växa i antalet anställa. 
Vilket vi inte finner särskilt förvånande då ett större företag med mer resurser troligtvis har 
större kunskap vad gäller personalrekrytering vilket underlättar anställningsprocessen. I likhet 
med teorin kan vi utifrån korstabellerna se att företagens attribut är starkt sammankopplade 
med viljan att växa. Företagarnas yngre medlemsföretag har högre prioritet att växa på tre års 
sikt än de äldre. Det finns även korrelation mellan den ansvariges ålder och företagets vilja att 
växa, ju äldre företagsledaren är desto mindre tillväxtbenägen är företaget. Att de yngre 
medlemsföretagen i större utsträckning har som mål att växa finner vi inte överraskande. 
Eftersom vi har uppfattningen om att ett relativt nystartat företag har stora planer och visioner 
för företaget. Dessutom anser vi att de ansvariga i ett nystartat företag är väldigt engagerade 
entreprenörer som i början av verksamheten lägger ner mycket tid och kraft på företaget. 
Detta gör att viljan att växa blir mer påtaglig för denna företagsgrupp. Att de äldre 
företagsledarna inte har samma vilja att växa tror vi beror på en rad olika personliga faktorer 
som en större familj med barn och barnbarn. Företagsledaren har dessutom inte så lång tid 
kvar till pensionen vilket kan göra att denne inte längre har så stora visioner med företaget 
och viljan att växa prioriteras därför inte. Vi tror även att den unga företagsledaren tenderar 
att vara mer riskbenägna än äldre, då dessa har fler år kvar att återhämta sig på, från ett 
eventuellt misslyckande. Oavsett företagens attribut kan vi enligt fråga 11 se att bra tillväxt- 
och utvecklingsförutsättningar i Umeå, har störst betydelse för Företagarnas medlemmars 
utveckling de kommande tre åren.  
 
Hinder mot tillväxt 
 
I teorin nämner vi en del hinder mot tillväxt i småföretag. Utifrån empirin kan vi i fråga 16 se 
att företagens behov av marknadsföring är stort, då över en tredjedel av respondenterna är 
villiga att betala en summa pengar för en halvdagskurs inom ämnet. Dessutom anser 
respondenterna i fråga 15 att ökad information om nya affärsmöjligheter är en tjänst som 
Företagarna bör satsa mer på. Detta tolkar vi som att det finns ett stort behov av ytterliggare 
marknadskunskaper och kan i dagsläget ses som ett hinder för företagens tillväxt. Däremot 
uppfattar inte vi bristen på riskkapital som ett särskilt stort hinder mot tillväxt för 
Företagarnas medlemmar. Detta påstående styrker vi i frågorna 11, 13-15. 
 

6.4 Kompetensutveckling 
 
Detta tar vi med oss från teoridel 4: 

• Behovet av kompetensutveckling 
• Tillgång till kompetensutveckling 

 
Behovet av kompetensutveckling 
 
Enligt den teoretiska referensramen framkommer det att kompetensutveckling är den 
viktigaste faktorer till tillväxt i småföretag. Det faktum att det skulle vara den viktigaste 
faktorn har vi inga tydliga empiriska data på. Respondenterna anser däremot enligt fråga 11 
att kompetensutveckling är den tredje viktigaste faktorn för företagens utveckling de 

                                                
123 Bilaga 3, 12 



 
  

 - 49 - 

kommande tre åren. Den andra viktigaste faktorn som respondenterna anger är tillgång till 
kompetent arbetsraft, vilket vi anser är starkt sammankopplat till kompetensutveckling. Att 
kompetensutveckling anses vara av stor betydelse för företagens utveckling menar vi beror på 
att det som företagare är vitalt att alltid bemöta den ständigt förändrande marknaden. Där de 
flesta av Företagarnas medlemmar enligt påståendena 10b och d vill öka lönsamheten och 
omsättningen. Mot bakgrund till teorin är nyckeln till utveckling och framgång ökad kunskap 
och förmågan att förändra sig.  
 
I påstående 10e undersökte vi huruvida Företagarnas medlemmar i dagsläget har intern 
kompetens för att uppnå företagens mål. Det visar sig att drygt tre fjärdedelar av 
respondenterna anser sig har det. Enligt korstabellerna kan vi utläsa vissa skillnader i intern 
kompetens beroende på företagens attribut124. Vi kan dock inte finna några tydliga 
korrelationsmönster variablerna emellan. Den skillnaden som vi uppmärksammade var 
åldersgruppen 21 till 30 år, där 60 % inte anser sig ha tillräckligt intern kompetens för att 
uppnå Företagets mål. Detta tolkar vi som att dessa unga företagsledare troligtvis har mindre 
företagserfarenhet jämfört med den äldre företagsledaren, och anser sig därför sakna intern 
kompetens. Det är ändå 40 % i den yngre åldersgruppen som tror sig ha tillräckligt med intern 
kompetens för att uppnå företagets mål. Detta påstående tillsammans med 10b och d, där 
denna åldersgrupp svarar att det har extremt höga mål med sitt företag gällande ökad lönsamt 
och omsättning, finner vi en aning naivt. Detta då vi anser det nästintill omöjligt att besitta 
hög intern kompetens för att uppnå de högt ställda målen, utan längre erfarenhet av eget 
företagande. 
 
I påstående 10f fick respondenterna ta ställning till om de har behov av kompetensutveckling 
idag. Svaren var jämn fördelat över den tiogradiga skalan vilket förvånade oss då det enligt 
teorin är en viktig faktor för utveckling. Vi tror fördelningen ser ut som den gör beroende på 
att många företag inte förstår vikten av kompetensutveckling och förmågan att anpassa sig till 
framtida förändringar på marknaden. Detta då det tidigare i analysen framkommit att stor del 
av respondenterna tycks sakna marknadskunskaper. Vi har därefter korsat detta påstående 
med påstående 10g – Vi kommer aktivt att jobba med kompetensutveckling, där vi tydligt 
kan se ett mönster125. De som uppgav att de har behov av kompetensutveckling idag kommer 
även aktivt att arbeta med det. Detta tolkar vi som positivt eftersom det innebär att företagen 
kommer att öka sin kunskap och arbeta mot att utvecklas. 
 
Tillgång till kompetensutveckling 
 
I fråga 15 framkommer det att det finns ett intresse bland respondenterna att Företagarna ska 
tillhandahålla kompetensutveckling som tjänst. Detta tolkar vi som att det som småföretagare 
kan vara svårt att veta hur de ska gå till väga för att ta del av specifik kompetens. Dessa torde 
vara i behov av att en större organisation samordnar träffar och kurser för 
kompetensutveckling. För att få reda på vad för kompetensutvecklingsaktivitet Företagarnas 
medlemmar ansåg sig behöva och vara villiga att betala en summa pengar för, ställde vi fråga 
16 – Som kompetensutvecklingsaktivitet för företaget skulle jag vara villig att betala 
1000kr för en halvdagskurs inom. Ca 60 % av respondenterna svarade att de instämmer till 
stor del eller instämmer helt till en halvdagskurs inom marknadsföring. Detta anser vi och 
som vi tidigare nämnt, förtydligar bristen på marknadskunskaper hos medlemmarna. Det finns 
även andra kompetensutvecklingsaktiviteter som medlemmarna anser sig vara villiga att 
betala för. T ex entreprenörskap, produkt- och tjänsteutveckling samt kalkylering och 
                                                
124 Bilaga 3, 16 
125 Bilaga 3, 11 
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budgetering. Överlag upplever vi att det finns ett intresse kring 
kompetensutvecklingsaktiviteter och majoriteten av respondenterna ställer sig positiva till 
frågan. Detta till skillnad mot påstående 10f – Vi har behov av kompetensutveckling idag, 
där inställningen till kompetensutveckling inte var särskilt positiv. Denna skillnad anser vi 
kan bero på att respondenterna i påstående 10f uppfattade begreppet kompetensutveckling 
mer diffust, än påståendena i fråga 16, där vi gav konkreta exempel på olika 
kompetensutvecklingsaktiviteter. Det är då lättare som respondent och företagare att inse sina 
brister och upptäcka sina behov. 
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7 SLUTSATSER 
I detta kapitel kommer vi utifrån analyserna från den empiriska undersökningen föra en 
diskussion där vi kort framför våra egna åsikter. Vi kommer därefter att dra slutsatser och ge 
förslag på eventuella förändringar till Företagarna. 
 

7.1 Diskussion och slutsatser 
Enligt teorin och utifrån de empiriska resultaten kan vi konstatera att det finns ett behov av 
organisationer som Företagarna i en småföretagares vardag. Då alla Företagarnas medlemmar 
verkar inom Umeåregionen, finns det stora möjligheter för organisationen att samordna 
aktiviteter för att stärka samhörigheten bland de lokala medlemmarna.  
 

”Man har svårt att känna mervärdena av att vara medlem. 
 Företagarna måste bli mera ”attraktivt” för medlemmarna. Det ska kännas som man inte 

kan vara utan ett medlemskap.”(en medlem uttrycker sig) 
 
Citatet ovan belyser, trots att det finns ett tydligt behov av organisationens tjänster bland 
småföretagare och detta torde vara ett starkt incitament till medlemskap, anser ändå drygt 
hälften av Företagarnas medlemmar att organisationen inte uppfyller deras förväntningar på 
medlemskapet. Detta är en åsikt Företagarna måste reflektera över i sitt framtida arbete. Av de 
tjänster som Företagarna i dagsläget tillhandahåller upplevs en del mer viktiga än andra, och 
Företagarna bör därför framhäva de tjänster som anses mest angelägna. Det starkaste 
incitament för medlemskap är i dagsläget juridisk hjälp. Denna tjänst anses dock inte vara 
huvudprioritet för att satsas mer på. Istället är det tjänsterna nätverkande, ökad information 
om nya affärsmöjligheter och kompetensutveckling som anses vara de tjänster som ska satsas 
mer på. Dessa tjänster upplevs idag inte som det starkaste incitamentet till medlemskap, men 
utvecklar Företagarna dessa tjänster borde medlemstillfredsställelsen öka. För att utveckla 
dessa tre tjänster måste Företagarna ta reda på vad deras medlemmar vill få ut av tjänsterna. 
Tack vare organisationens storlek finns det stora möjligheter för Företagarna att genomföra 
förändringar och utveckla dessa tjänster i riktning mot medlemmarnas intressen. Företagarna 
kan t ex anlita extern hjälp i form av gästföreläsare som är experter inom de efterfrågade 
områdena.  
 
Som det framkommer i den empiriska undersökningen finns det ett behov från medlemmarnas 
sida att tillföra nya tjänster för att tillgodose deras intressen. Förslag på nya tjänster bör därför 
kontinuerligt undersökas av organisationen. Detta då marknaden ständigt förändras och 
medlemmarnas verksamheter förändras i takt med den.  
 
Att öka medlemstillfredsställelsen höjer även organisationens rykte bland näringsidkare, dvs 
bland nuvarande och potentiella medlemmar. För att öka antalet medlemmar kan ett rykte om 
ett attraktivt medlemskap underlätta. Något som är av särskilt stor vikt för Företagarna då 
över en tredjedel av respondenterna kom i kontakt med organisationen via annan 
näringsidkare. Ett sätt att locka nya medlemmar skulle kunna vara att synas mer i media, där 
Företagarna kan framföra sina ståndpunkter och visa vad de arbetar för i intervjuer, 
debattprogram mm. Detta tillfredställer även de nuvarande medlemmarna då de på ett mer 
påtagligt sätt ser sin organisation arbeta för dem.  
 
Då vi kan konstatera att Företagarnas medlemmar idag utsätts för ett stort informationsflöde, 
är det väsentligt för Företagarna att specificera och utmärka sin information bland all övrig 
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post. Enligt de empiriska resultaten vill medlemmarna ta del av informationen via olika 
kommunikationskanaler. De flesta tenderar att vilja få sin information via tidningen, mail eller 
hemsidan. Tidningen anses i dagsläget vara bra och uppfyller medlemmarnas förväntningar. 
Det har framkommit att mailutskicken innehåller för mycket information och upplevs därför 
som röriga. Detta skulle kunna åtgärdas genom att minska mängden information i varje mail 
och tydliggöra innehållet i mailets ämnesförteckningen. Vi ser att hemsidan i dagsläget inte 
används i så stor utsträckning då den inte anses vara användarvänlig. Hemsidan bör därför 
göras om, så att den blir mer lättnavigerad och mer informationsrik. 
 
Som det ser ut idag har Företagarna svårt att få reda på medlemmarnas attityder och 
förväntningar på organisationen. Det finns inget tydligt kommunikationsforum där 
medlemmarna kan uttrycka sina tankar och åsikter om organisationen. Ett sätt att erhålla 
feedback är att ha kontinuerlig kontakt med medlemmarna för att på så vis hålla sig 
aktualiserad med deras intressen. Företagarna skulle också kunna anordna ”feedbackträffar” 
där medlemmarna kan prata sig samman och framföra gruppens gemensamma åsikter till 
organisationens ledning. 
 
Ett effektivt sätt för Företagarna att nå ut till sina medlemmar skulle kunna vara att välja 
kommunikationskanal utifrån varje enskild medlems önskemål. Detta skulle kunna 
genomföras med hjälp av användarkonton på Företagarnas hemsida där medlemmarna själva 
får välja vilken information de vill ta del av, samt via vilken kommunikationskanal 
informationen ska sändas. Detta val skulle kunna ske vid registreringen av medlemskapet, 
men ska efterhand kunna ändras vid behov.  
 
Utifrån de empiriska resultaten kan vi fastställa att det är väldigt få medlemmar som är 
positivt inställda till att växa i antalet anställda och därmed utöka sin verksamhet. I denna 
fråga bör Företagarna arbeta mer mot de yngre företagen, då de visade sig att de var dessa 
som hade som mål att växa på tre års sikt. Denna grupp bör då också vara lättast för 
Företagarna att stimulera genom att framhäva en positiv attityd till att växa. Det kan göras via 
framgångssagor från andra näringsidkare eller stöd. 
 
Som utvecklingsfaktor för småföretagen är tillgången till kompetent arbetskraft av stor 
betydelse. Men som vi tidigare nämnt är intresset att rekrytera personal lågt. För att 
småföretagen då ska hålla sig uppdaterad på marknaden måste de utveckla sig själva och öka 
kompetensen inom företaget. Eftersom Företagarna strävar efter att deras medlemmar ska 
växa, är kompetensutvecklingsaktiviteter något de bör arbeta med för att höja företagens 
interna kompetens. Det visar sig även enligt undersökningen att det finns ett intresse för olika 
kompetensutvecklingsaktiviteter. Företagarna skulle kunna anordna halvdagskurser för sina 
medlemmar inom de områden som efterfrågas. De skulle även kunna samordna träffar för 
nätverk där medlemmarna kan dela med sig av sina egna erfarenheter och på så vis höja 
kompetensen.  
 

7.2 Huvudsakliga slutsatser 
 
Våra samlade intryck utifrån den ställda problemformuleringen är att Företagarnas 
medlemmar överlag visar ett lågt intresse för organisationen, och att deras förväntningar på 
medlemskapet inte uppfylls. Detta resultat finner vi bero på det faktum att medlemmarna inte 
upplever att organisationen bryr sig om dem som medlem. De uppfattar inte att organisationen 
skapar bättre förutsättningar för medlemmarna att starta, driva, utveckla och äga deras företag. 
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Detta anser vi är en stark anledning till att Företagarnas medlemmar troligtvis inte vill 
fördjupa sitt engagemang i organisationen. För att till viss grad åtgärda de föreliggande 
problemen, bör Företagarna utveckla tjänsterna; nätverkande, ökad information om nya 
affärsmöjligheter och kompetensutveckling. De bör även undersöka behovet av nya tjänster i 
framtiden. För att förbättra kommunikationsprocessen och lättare nå ut till sina medlemmar, 
bör Företagarna utveckla användarkonton till sina medlemmar, där de själva har möjligheten 
att välja information och kommunikationskanal.  
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8 SANNINGSKRITERIER  
För att kontrollera hur studien har lyckats avbilda verkligheten på ett så sanningsenligt sätt 
som möjligt kommer vi i detta avsnitt att redogöra för ett antal sanningskriterier. Validitet, att 
vi mäter vad som är avsett att mäta, reliabilitet, att undersökningen gjorts på ett trovärdigt 
sätt och generaliserbarhet, att de mätningar som utförts är allmängiltiga.   

8.1 Validitet 
 
Begreppet validitet syftar till hur väl en forskare mäter det som är avsett att mätas. Med andra 
ord har en studie med låg validitet inte undersökt eller mätt vad den var avsedd att mäta. 
Validiteten kan delas upp huvudsakligen i ”inre” och ”yttre” validitet. Den inre validiteten 
behandlar huruvida ett resultat som innehåller ett samband mellan olika variabler är hållbart 
eller inte. Medan den externa validiteten visar om resultaten från en undersökning kan 
generaliseras utöver den speciella undersökningskontext i vilken undersökningen 
genomfördes.126 
 
När variabler som kön och ålder mäts, är det lättare att uppnå en hög validitet jämfört med att 
mäta attityder och värderingar. Detta eftersom de senast nämnda variablerna kan uppfattas på 
olika sätt av olika respondenter beroende på exempelvis bakgrund och erfarenheter127. I 
frågorna där vi presenterar en rad påståenden och respondenten får svara på en tiogradig 
skala, kan värderingsskillnader inverka på uppfattningen om graderna på skalan. För att 
minimera denna skillnad och höja validiteten vägdes den ursprungliga skalan samman till en 
fyragradigskala där vi kan urskilja en positiv och negativ sida. Validiteten kan också 
försämras om frågorna är otydligt formulerade vilket gör att varje enskild respondent 
uppfattar frågorna på olika sätt128. Då en del av våra frågor hade ett stort internt bortfall 
utesluter inte vi det faktum att dessa frågor torde ha formulerats tydligare så att 
misstolkningar minimerats. Men då vi ändå såg dessa svar som bortfall anser vi inte att det 
sänker validitetsgraden i vår undersökning.  
 
Vi finner heller inte att respondenterna på något sätt påverkats av våra värderingar eller att vi 
försökt styra respondenterna till att svara på ett visst sätt genom ledande svarsalternativ. Detta 
var något vi noggrant reflekterade över när vi konstruerade enkäten och svarsalternativen. 
Följaktligen såg enkäten likadan ut för hela populationen, alla fick samma information och 
enkäten skickades ut till samtliga vid samma tidpunkt. Då respondenterna inte blev erbjudna 
någon belöning för att besvara enkäten anser vi att deras svar i stor utsträckning torde vara så 
sanningsenligt besvarade som möjligt. Med det menar vi att respondenterna inte påverkats att 
svara positivt bara för att den erbjudna belöningen.   
 
Följaktligen kan vi med bakgrund från ovanstående resonemang finna vår studie ha en relativt 
hög validitet.  
 

                                                
126 Bryman, Alan., & Emma, Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2005), 95-99 
127 Eriksson, Lars Torsten, & Finn, Wiedersheim-Paul. Att utreda, forska och rapportera (Malmö: Liber, 2006), 
38f 
128 Ejlertsson, Göran, & Jonas, Axelsson. Enkäten i praktiken – en handbok i enkätmetodik (Lund: 
studentlitteratur, 2005), 100f 
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8.2 Reliabilitet 
 
Reliabilitet rör frågan huruvida en forskare genomfört mätningarna på ett tillförlitligt sätt eller 
inte, samt att resultatet skulle bli desamma om undersökningen genomföras på nytt med 
förutsättning att populationen är oförändrad och att samma metod använts.129  
 
För att ta ställning till om ett mått är reliabelt använder man sig av tre faktorer. Stabilitet 
innebär att forskaren tar ställning till huruvida måttet som används är så stabilt att om 
exempelvis en grupps attityder mäts två gånger efter varandra, ska inte resultaten i någon 
större utsträckning avvika från varandra. Intern reliabilitet redogör för om de indikatorer som 
utgör en skala eller ett index är tillförlitliga och konsekventa. Dvs hur respondenternas poäng 
på någon av indikatorerna är kopplade till deras poäng på de övriga indikatorerna. För att 
applicera detta resonemang på vår studie innebär en intern reliabilitet exempelvis att vi kan 
nyttja respondenternas attityder till Företagarna som organisation och jämföra detta med hur 
väl deras förväntningar hittills har uppfyllts. Interbedömarreliabilitet  innebär att om det finns 
flera betraktare som ska göra tolkningar, finns det en risk med för stora olikheter i deras 
bedömningar.130 Vi upplever dock inte den faktorn speciellt relevant i vår studie då vi endast 
har två öppna frågor som vi dessutom valt att inte tolka utan endast bifoga i bilaga som 
material till vår uppdragsgivare till vidare studier.  
 
Med ovannämnda diskussion kring stabilitet, intern reliabilitet och interbedömarreliabilitet 
anser vi oss ha en hög reliabilitet i vår studie. Detta vill vi även styrka med de resonemang vi 
förde i metodkapitlet, att vi vid datainsamlingen istället för att tolka de svar som vi var osäkra 
på, såg dessa som bortfall för att resultaten på så sätt skulle bli desamma om undersökningen 
upprepades och utfördes av andra forskare. 
 

8.3 Generaliserbarhet 
 
En studies generaliserbarhet avgörs redan vid urvalet, och handlar om huruvida generella 
slutsatser kan dras från undersökningsresultaten. Dvs att det urval som forskaren gjort är så 
representativt att det går att hävda att resultaten inte är unika för den specifika 
undersökningsgruppen, utan kan appliceras på hela populationen.131 Då vår enkät skickades 
till hela urvalet anser vi att de som svarade är representativa för hela populationen. Detta 
eftersom våra respondenter stämmer väl överens med hur medlemsfördelningen ser ut i 
verkligheten och att deras svar inte är unika för denna specifika respondentgrupp. 
 

                                                
129 Bryman, Alan., & Emma, Bell. Företagsekonomiska forskningsmetoder (Malmö: Liber, 2005), 93ff 
130 Ibid., 93ff 
131 Ibid., 100ff 



 
  

 - 56 - 

9 AVSLUTNING 
I detta avslutande kapitel framför vi vårt kunskapsbidrag med denna studie, vi presenterar 
även vad vi kunnat göra annorlunda samt förslag till vidare studier. 
 
9.1 Vårt bidrag med denna studie  
 
Vi har förhoppningar att med denna studie bidra med information till Företagarna som ska 
vara till nytta för organisationen. Detta för att Företagarna ska få bättre insikt i vad deras 
medlemmar vill samt att utvecklas i den inriktningen. Vi hoppas även att våra resultat ska 
skapa intresse hos Företagarna att vilja göra djupare vidarestudier inom området.  
 

9.2 Vad vi hade kunnat göra annorlunda 
 
Nu med facit i hand finns det alltid saker vi hade som forskare kunna gjort annorlunda. Det är 
framförallt tre saker vi hade gjort annorlunda om vi utfört studien idag. För det första hade vi 
kunnat skaffa oss en än bättre kunskap om Företagarna innan vi började med studien. För det 
andra hade vi kunnat utforma enkäten med tydligare information hur respondenterna skulle 
besvara frågorna. Då vi på vissa frågor mötte ett relativt stort intern bortfall pga att 
respondenterna troligtvis inte uppfattade frågan på vårt tänkta sätt. För det tredje blev 
kodningen väldigt omfattade (över 80 variabler), eftersom vi utformade enkäten utan att 
beakta kodningen. Istället skulle vi redan vid enkätkonstruktionen ha tagit hänsyn till framtida 
kodning. 
 

9.3 Förslag till vidare studier 
 
Då vi anser att detta är en grundstudie och en första inblick i vad Företagarnas medlemmar 
tycker om organisationen, finner vi det väsentligt att göra vidare studier för att uppnå djupare 
information om vad Företagarna kan göra för att tillfredställa sina medlemmar. Det går utifrån 
vår studie att använda sig av majoritetens svar och analysera dessa vidare genom nya studier. 
Det skulle även vara intressant att utföra en likadan studie på några års sikt, för att se om 
medlemmarnas attityder och förväntningar förändrats gentemot organisationen. 
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BILAGA 1 
 
ENKÄTUNDERSÖKNING 
Enkätundersökningen ska besvaras av dig som är ansvarig för företaget och medlem i 
Företagarna.  
 
Hej!  
Vi är två studenter vid Handelshögskolan vid Umeå Universitet. På uppdrag av Företagarnas 
lokala styrelse i Umeå har vi som uppgift att göra en undersökning om Företagarna och dess 
medlemmar.  
Målet med undersökningen är att utifrån den insamlade informationen sammanställa, 
granska och analysera materialet, för att slutligen lämna över till styrelsen med våra 
slutsatser och förslag på eventuella åtgärder för att möta medlemmarnas önskemål.  
 
Undersökningsresultatet kommer att ligga till grund för vår C-uppsats inom 
Företagsekonomi. Uppsatsen ska vara klar i slutet på december 2007. Vi har därför som 
önskemål att ni besvarar hela enkäten utförligt och sanningsenligt. Enkäten bör skickas 
tillbaka så snabbt som möjligt, dock senast den 4:e december ( 2007-12-04).  
 
Enkäten kommer att behandlats konfidentiellt och kommer endast att ta cirka 5 minuter att 
besvara! 
 
___________________________________________________________________________ 
 
1. Är Du som besvarar enkäten  __Man  
   __Kvinna 
___________________________________________________________________________ 
 
2. Vilken åldersgrupp tillhör Du?  
Ringa in passande alternativ. 

< 20    20-30    31-40    41-50    51-60    61< 
___________________________________________________________________________ 
 
3. Vad är din högsta avslutade utbildning? 
 
__Grundskola 
__Gymnasieutbildning 
__Högskole- Universitetsutbildning 
__Annan utbildning……………………………… 
 
___________________________________________________________________________ 
 
4. Företagsform   
 
__Enskild firma 
__Aktiebolag 
__Handelsbolag  
__Annat, nämligen…………………….. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
5. Vilket år startade företaget sin verksamhet? …………………….… 
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6. Inom vilken bransch har företaget sin huvudsakliga verksamhet? 
 
__Tillverkning 
__Handel  
__Tjänster/ uppdrag  
__Annat ……………………….. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
7. Antal anställda (helårsarbetskrafter)………………… 
 
___________________________________________________________________________ 
 
8. Hur länge har Ditt företag varit medlem i Företagarna? ……………………………… 
 
___________________________________________________________________________ 
 
9. Hur har antalet sysselsatta helårsarbetskrafter förändrats (under det senaste 
året)sedan Du blev medlem i Företagarna? Ringa in passande alternativ. 
 

Ökat minskat oförändrat 
 

___________________________________________________________________________ 
 
10. Hur väl stämmer följande påståenden med Din uppfattning om Ditt företag på tre 
års sikt, fram till 2010? Ringa in passande alternativ på skalan. 
. 
                       Instämmer        Instämmer 
                         inte alls            helt 
 
a) Ett viktigt mål är att öka antalet anställda    1     2     3     4     5    6     7     8    9    10      
b) En ökad omsättning är ett viktigt mål    1     2     3     4     5    6     7     8    9    10      
c) Vårt mål är att öka marknadsandelarna    1     2     3     4     5    6     7     8    9    10     
d) Ökad lönsamhet är ett mål för företaget    1     2     3     4     5    6     7     8    9    10      
e) Vi har intern kompetens för att uppnå     1     2     3     4     5    6     7     8    9    10      
     ovanstående mål (a-d)      
f) Vi har behov av kompetensutveckling idag   1     2     3     4     5    6     7     8    9    10      
g) Vi kommer aktivt att jobba med kompetensutveckling   1     2     3     4     5    6     7     8    9    10      
      
 
___________________________________________________________________________ 
 
11. Vilka av följande faktorer har störst betydelse för Ditt företags utveckling de 
kommande tre åren. Markera ordningen 1-3, där 1 är viktigast 
 
__Väl utbyggd kommunal service (skola, barnomsorg, sjukvård, fritid, kultur) 
__Kommunens service till företagen  
__Bra tillväxt- och utvecklingsförutsättningar i Umeå  
__Tillgång till underleverantörer/samarbetspartners 
__Tillgång till kapital  
__Tillgång till kompetent arbetskraft 
__Infrastruktur (vägar, flyg, järnväg, IT) 
__Kompetensutveckling 
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___________________________________________________________________________ 
 
12. Hur kom Ditt företag i kontakt med Företagarna?  
Markera ett alternativ. 
 
__Annan näringsidkare  
__Annons 
__Event med företagarna 
__Annat sätt…………………………. 

 
___________________________________________________________________________ 
 
13. Jag är med i Företagarna på grund av 
Ringa in passande alternativ på skalan. 

                         Instämmer                                              Instämmer   
   inte alls                        helt 
 

a) Medlemsaktiviteter          1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
b) Försäkringserbjudanden         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
c) Juridisk hjälp          1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
d) Ekonomisk hjälp         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10    
e) Medlemsrabatter         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10    
f) Nätverkande         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10    
g) Ökad information om nya affärsmöjligheter    1     2     3     4     5    6     7     8    9    10    
h) Politisk lobbying         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
i) Annat sätt………………………….        1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
 
___________________________________________________________________________ 
 
14. Vilken tjänst som Företagarna tillhandahåller anser Du är viktigast? 
Markera ett alternativ. 
 
__Medlemsaktiviteter 
__Försäkringserbjudanden 
__Juridisk hjälp  
__Ekonomisk hjälp  
__Medlemsrabatter  
__Nätverkande 
__Ökad information om nya affärsmöjligheter  
__Politisk lobbying  
__Annat…………………………………………… 
 
___________________________________________________________________________ 
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15. Vilka tre tjänster anser Du att Företagarna ska satsa mer på? 
Markera tre alternativ utan innebörders ordning. 
 
__Politisk lobbying 
__Mer personligt riktad information  
__Juridisk hjälp  
__Ekonomisk hjälp  
__Medlemsrabatter  
__Kompetensutveckling  
__Ökad information om nya affärsmöjligheter  
__Medlemsaktiviteter 
__Ekonomiskt stöd 
__Nätverkande 
__Försäkringserbjudanden 
eller 
__Ny tjänst………………………………….. 
 
___________________________________________________________________________ 
 
16. Som kompetensutvecklingsaktivitet för företaget skulle jag vara villig att betala 
1000kr för en halvdagskurs inom 
Ringa in passande alternativ på skalan. 
 
   Instämmer               Instämmer 
     inte alls                    helt 
 
a) Marknadsföring       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
b) Redovisning       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
c) Juridik        1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
d) Produkt & tjänstutveckling      1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
e) Kalkylering & budgetering      1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
f) Entreprenörskap       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
g) Konflikthantering       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
h) Teamwork         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
i) Annat…………………………..               1     2     3     4     5    6     7     8    9    10  
___________________________________________________________________________ 
 
17. Jag som medlem tar del av informationen från Företagarna genom 
Ringa in passande alternativ på skalan.  
 
   Instämmer                             Instämmer 
      inte alls                      helt 
 
Tidningen          1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
Webbsidan           1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
Reklam          1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
Direktkontakt med styrelsen          1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
Annat sätt………………………..        1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
___________________________________________________________________________ 
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18. Jag vill ta del av informationen via  
Ringa in passande alternativ på skalan.  
 
  Instämmer                 Instämmer 
     inte alls                     helt 
 
Mail         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10  
SMS         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
Tidning         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
Hemsida         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
Telefonsamtal         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
Medlemsmöten         1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
Annat sätt……………………..    1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
 
___________________________________________________________________________ 
 
19. Hur många timmar i genomsnitt lägger företaget ner per vecka på att sortera, 
hantera och läsa information från utomstående, inklusive Företagarna?  
Ringa in passande alternativ. 
 

0-1         2-3        4-6        7-10        11< 
 
___________________________________________________________________________ 
 
20. Prioriterar Du att ta del av Företagarnas information bland Ditt företags övriga 
informationsflöde? 
 
__Ja, absolut 
__Ja, delvis 
__Nej, troligtvis inte  
__Nej, absolut inte 
 
___________________________________________________________________________ 
 
21. Om Du ej prioriterar att ta del av Företagarnas information, vad är orsaken? 
Markera ett alternativ. 
 
__Vi tar del av information 
__Tidsbrist 
__Allmänt ointresse 
__Informationen är inte intressant för mig,  
    och borde istället innehålla…………………………………………………… 
__Annan anledning…………………………………….. 
___________________________________________________________________________ 
 
22. Hur anser Du att Företagarna kan förbättra sin information till sina medlemmar? 
 
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
___________________________________________________________________________ 
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23. Hur väl stämmer följande påståenden med Din uppfattning om Företagarna? 
Ringa in passande alternativ på skalan.  
 
                           Instämmer         Instämmer 
    inte alls                    helt 
 
a) Företagarna skapar bättre förutsättningar för mig      1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
     att starta ett nytt företag    
b) Företagarna skapar bättre förutsättningar för mig att       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
     driva mitt företag  
c) Företagarna skapar bättre förutsättningar för mig att       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
     utveckla mitt företag 
d) Företagarna skapar bättre förutsättningar för mig att       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
     äga ett företag 
e) Företagarna är en lättillgänglig Organisation       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
f) Företagarna bryr sig om mig som medlem       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
g) Företagarna är en organisation som syns tillräckligt      1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
     i media  
h) Företagarna tillhandahåller bra förmåner till mig       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
     som företagare 
i) Företagarna har uppfyllt mina förväntningar på      1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
 medlemskapet 
j) Företagarnas hemsida är användarvänlig        1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
k)Företagarnas tidning tillhandahåller viktig information       1     2     3     4     5    6     7     8    9    10 
    för mig som företagare 
 
___________________________________________________________________________ 
 
24. Här kan du med dina egna ord beskriva dina åsikter och tankar om Företagarna 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan! 
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BILAGA 2 
 
Fråga 3 - Vad är din högsta avslutade utbildning? 
  
Folkhögskola - II 
Yrkesskola . 
Doktorsutbildning . 
IHM, International business school. 
Forskarutbildning. 
 
Fråga 12 - Hur kom Ditt företag i kontakt med Företagarna? 
 
Kontaktad av Företagarna XVI  
Kontaktade Företagarna själv. 
Nätverk. 
Almi. 
 
Fråga 13 - Jag är med i Företagarna på grund av 
 
Slentrian 
Tror på förändringar till småföretags villkor. 
Tror på att Företagarna skulle tillvarata den enskilde företagarens problem allvarsamt. 
 
Fråga 15 - Vilka tre tjänster anser Du att Företagarna ska satsa mer på? 
 
Hjälpa företag att lobba för förändringar i miljöbalken, energikostnader. 
Information om skatter, lagar, regler mm.  
Marknadsföring. 
 
Fråga 16 - Som kompetensutvecklingsaktivitet för företaget skulle jag vara villig att 
betala 1000kr för en halvdagskurs inom 
 
Ledarskap. 
Första hjälpen på väg.  
Skatter, lagar, regler mm.  
Nätverkande. 
Excel. 
Politiker palla för trycket. 
 
Fråga 17 - Jag som medlem tar del av informationen från Företagarna genom 
 
Mailutskick – VI  
Information. 
Direkt per telefon. 
Fakturan. 
Brev. 
 
Fråga 18 - Jag vill ta del av informationen via  
 
Brev. 
 



 - 8 - 

Fråga 21 - Om Du ej prioriterar att ta del av Företagarnas information, vad är orsaken? 
 
Ingen passion för de verkliga problemen som miljökostnader, energikostnader och 
konkurrensvillkor mot kommunen. 
Informationen bör mailas och göras intressantare. 
 
22 - Hur anser Du att Företagarna kan förbättra sin information till sina medlemmar? 
 
Mer fokus på vilket verksamhetsområde medlemmarna finns inom. 
 
Mer träffar, mer föreläsningar. 
 
Mer positiva händelser från andra medlemmar: Framgångssagor, utveckling, nyheter. 
 
Fler aktiva medlemsaktiviteter. 
 
Genom att ordna träffar och telefonkontakt. 
 
Mail & hemsida. 
 
Jag är nöjd hittills. 
 
Mer riktad info. (Som bara går ut till berörda) 
 
Mail. 
 
Hemsidan. 
 
Jag tycker att det fungerar bra 
 
Vi är ett väldigt litet företag, att gå på kurs har vi tyvärr inte tid till. Personligt besök när det 
passar oss som företag känns bäst. 
 
Vi- min son och jag har ”haft” företaget i 24år, förre ägaren i 19år. Han sa: Kom ihåg – alltid 
köra våra produkter nr1. 
 
Företagarna måste visa en ”affärsidé” och varför företag ska vara medlemmar. 
 
Via tidning 
 
Att ta tag i annat än 3:12regler, anställnings villkor utan att i stället verka för anpassning till 
omvärlden beträffande; miljöavgifter, miljöbalken, energiavgifter, eller andra kostnader (dvs. 
verka för kostnadsneutralitet) 
 
E-post med få ämnen i vardera. Samt en tydlig ämnes/subjekt rad. 
 
Rak kommunikation, dvs inte så mycket runt 
 
Den är bra som den är 
 
Jag tycker det har fungerat bra på dessa få månader jag varit medlem 
 
Personligt besök 
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Info via mail fungerar bra! 
 
Genom att anstränga sig betydligt mer än nu! 
 
Eventuell ökad kundtjänst & ”rådgivningskontakter” 
 
Jag tycker att det fungerar bra nu; tidningen ger snabb info, brev ang. lokala händelser, 
därefter kan man söka mer info på webben själv. Vill absolut inte ha sms, samtal och helst 
inte e-mail. 
 
Måste se på hemsidan innan jag kan yttra mig. Jag tillhör även en tjänst som är i minoritet 
bland Företagarna vilket förmodligen gör att informationen är irrelevant för mig. 
 
Fråga 24 - Här kan du med dina egna ord beskriva dina åsikter och tankar om 
Företagarna 
 
Har varit verksam länge och ”klarat mig själv” & kan ej rättvist bedöma Företagarna. Tror 
dock de kan betyda en hel del för kommande generationer. 
 
Bör ta som sin uppgift att informera om förändringar i lagar, regler, EU, skatter och miljö vid 
seminarier, sammankomster med föredragande samt via mail. 
 
Med tanke på de försämrade villkor som den nya regeringen infört för 1&2mans företag, så 
undrar jag om FR kan rekommendera sina medlemmar att rösta borgligt i nästa val? 
 
Organisationen behövs 
 
För tama, för osynliga, för vem? 
 
Har väldigt lite intresse av vad som skrivs i tidningen. Gillar dessutom inte frontfigurerna i 
Företagarna. 
 
Jag är oengagerad mycket pga tidsbrist och avsaknad av behov av de tjänster som erbjuds.  
 
Ensamföretagare med betoning på ensam- saknar socialt nätverk och samarbete på en vanlig 
arbetsplats. 
 
Öppenhet = Kopia av undersökningen önskas 
 
Jag är besviken och hade trott att det skulle vara mer träffar. 
 
Att driva företag tar väldigt mycket tid, därför finns liten möjlighet att delta i så mycke träffar 
och liknande. 
 
Jag tycker att Företagarna har jättebra blanketter sim vi företagare har mycket nytta utav. 
 
6mån som medlem är kort tid, men hittills tar Företagarna hand om sina medlemmar 
 
Bra informationskanal för företagare beträffande aktuella förändringar och 
omgivningsfaktorer m.m 
 
Det är dyrt att vara medlem om man inte nyttjar allt som ingår. Borde finnas ett billigare 
alternativ. T.ex. har de flesta företag som varit igång i några år en egen revisor och kanske 
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juridisk hjälp. Medlemsrabatterna är inte så mycket att skryta över. T.ex. 50:- rabatt på 1 ton 
Pellets är inte mycket. Ber om ursäkt om jag har fel om Pellets. Det kan gälla annat 
medlemskap. Företagskatalogen som man får betala dyrt för att vara med i är lurendrejeri. Det 
är väl en sidoverksamhet av samarbetspartners som tar fram dessa. Det visade sig att det var 
en liten telefonbok som ingen bläddrar i. Skippa företagsmatrikeln. 
 
Vi är mycket ”utbredd” i norden och Europa. Betraktas som delaktiga. Men får slita rejält och 
tiden vill inte räcka till. Annars skulle vi vara mer aktiva mot Företagarna. 
 
Man har svårt att känna mervärdena av att vara medlem. Företagarna måste bli mera 
”attraktivt” för medlemmarna. Det ska kännas som man inte kan vara utan ett medlemskap. 
  
Jag tror att de nätverksaktiviteter som arrangeras är bra. Jag har dock inte prioriterat detta, jag 
jobbar i en smal nisch och bedömer att Företagarna kanske inte kan tillföra så mycket av 
nätverk utöver det jag redan har. 
 
”Företagarna” bör tydliggöra villkoren under vilka företagen verkar. En miljö av fiskala risker 
och orimligt ansvar – sällan några fördelar jämfört med att vara anställd!? 
Företagarna, de nya drängarna utan rättigheter men skyldigheter att lyda statens pålagor. 
 
Är tyvärr en organisation som ej gagnar enskilda företag, kontroversiella problem anses alltid 
beröra enskilt intresse och ej ”företagarnas”, trots att företaget anser detta. Det är för lågt till 
tak inom organisationen. 
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BILAGA 3 
 
Korrelation mellan: 
Fråga 3 - Vad är din högsta avslutade utbildning? 
Fråga 15f – Anser du att det ska satsas mer på tjänsten kompetensutveckling?  
  
% within Utbildning  

 

  Relevant Orelevant Total 

Grundskola 37,5% 62,5% 100,0% 
Gymnasie 23,3% 76,7% 100,0% 
Högskola/Universitet 36,8% 63,2% 100,0% 

Utbildning 

Annan utb. 37,5% 62,5% 100,0% 
Total 30,9% 69,1% 100,0% 

 

 
Korrelation mellan: 
Fråga 10f - Vi har behov av kompetensutveckling idag 
Fråga 10g - Vi kommer aktivt att jobba med kompetensutveckling 
 
% within Fråga10f  

Fråga10g 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Instämmer inte alls 61,3% 16,1% 3,2% 19,4% 100,0% 
Instämmer till liten del 7,1% 42,9% 17,9% 32,1% 100,0% 
Instämmer till stor del 4,5%   68,2% 27,3% 100,0% 

Fråga10f 

Instämmer  helt   3,3% 10,0% 86,7% 100,0% 
Total 19,8% 16,2% 21,6% 42,3% 100,0% 
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10a) Ett viktigt mål är att öka antalet anställda 
 
% within Kön  

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 59,0% 14,5% 12,0% 14,5% 100,0% Kön 

Kvinna 55,2% 24,1% 13,8% 6,9% 100,0% 
Total 58,0% 17,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

 
% within Åldersgrupp  

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 40,0% 40,0%   20,0% 100,0% 
31-40 52,9% 17,6% 11,8% 17,6% 100,0% 
41-50 44,4% 25,9% 11,1% 18,5% 100,0% 
51-60 63,6% 9,1% 18,2% 9,1% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 73,7% 15,8% 5,3% 5,3% 100,0% 
Total 58,0% 17,0% 12,5% 12,5% 100,0% 

 
% within Verksamhetslängd  

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 28,6% 35,7% 14,3% 21,4% 100,0% 
4-10 58,1% 16,1% 16,1% 9,7% 100,0% 
11-20 59,5% 14,3% 11,9% 14,3% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 71,4% 14,3% 9,5% 4,8% 100,0% 
Total 57,4% 17,6% 13,0% 12,0% 100,0% 

 
% within Anställda  

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-2 80,0% 15,0% 2,5% 2,5% 100,0% 
3-10 50,0% 19,4% 11,1% 19,4% 100,0% 
11-50 43,8% 18,8% 18,8% 18,8% 100,0% 

Anställda 

51-300 28,6% 28,6% 28,6% 14,3% 100,0% 
Total 59,6% 18,2% 10,1% 12,1% 100,0% 
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10b) En ökad omsättning är ett viktigt mål 
 
% within Kön  

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 11,8% 10,6% 18,8% 58,8% 100,0% Kön 

Kvinna 10,0% 23,3% 6,7% 60,0% 100,0% 
Total 11,3% 13,9% 15,7% 59,1% 100,0% 

 
% within Åldersgrupp  

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 20,0%     80,0% 100,0% 
31-40 5,9% 17,6% 23,5% 52,9% 100,0% 
41-50 3,7% 18,5% 18,5% 59,3% 100,0% 
51-60 10,9% 13,0% 13,0% 63,0% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 25,0% 10,0% 15,0% 50,0% 100,0% 
Total 11,3% 13,9% 15,7% 59,1% 100,0% 

 
% within Verksamhetslängd  

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3     14,3% 85,7% 100,0% 
4-10 9,7% 16,1% 16,1% 58,1% 100,0% 
11-20 8,9% 17,8% 17,8% 55,6% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 23,8% 14,3% 9,5% 52,4% 100,0% 
Total 10,8% 14,4% 15,3% 59,5% 100,0% 

 
% within Anställda 

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-2 14,6% 17,1% 9,8% 58,5% 100,0% 
3-10 5,4% 10,8% 29,7% 54,1% 100,0% 
11-50 12,5% 12,5% 18,8% 56,3% 100,0% 

Anställda 

51-300  12,5%     87,5% 100,0% 
Total 10,8% 12,7% 17,6% 58,8% 100,0% 
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10c)Vårt mål är att öka marknadsandelarna 
 
% within Kön  

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 14,8% 13,6% 22,2% 49,4% 100,0% Kön 

Kvinna 35,7% 14,3% 3,6% 46,4% 100,0% 
Total 20,2% 13,8% 17,4% 48,6% 100,0% 

 
  
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30   40,0% 20,0% 40,0% 100,0% 
31-40 31,3%   12,5% 56,3% 100,0% 
41-50 23,1% 7,7% 23,1% 46,2% 100,0% 
51-60 15,9% 18,2% 15,9% 50,0% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 22,2% 16,7% 16,7% 44,4% 100,0% 
Total 20,2% 13,8% 17,4% 48,6% 100,0% 

 
% within Verksamhetslängd  

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 33,3% 16,7% 8,3% 41,7% 100,0% 
4-10 23,3% 10,0% 3,3% 63,3% 100,0% 
11-2 11,6% 16,3% 20,9% 51,2% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 25,0% 15,0% 30,0% 30,0% 100,0% 
Total 20,0% 14,3% 16,2% 49,5% 100,0% 

 
% within Anställda 

  

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-2 21,6% 27,0% 5,4% 45,9% 100,0% 
3-10 21,6% 8,1% 27,0% 43,2% 100,0% 
11-50   6,7% 26,7% 66,7% 100,0% 

Anställda 

51-300 12,5% 12,5% 37,5% 37,5% 100,0% 
Total 17,5% 15,5% 19,6% 47,4% 100,0% 
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10d) Ökad lönsamhet är ett mål för företaget 
  
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 1,2% 7,1% 14,3% 77,4% 100,0% Kön 

Kvinna 3,4% 17,2% 10,3% 69,0% 100,0% 
Total 1,8% 9,7% 13,3% 75,2% 100,0% 

 
  
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30       100,0% 100,0% 
31-40   12,5% 18,8% 68,8% 100,0% 
41-50 3,7% 7,4% 14,8% 74,1% 100,0% 
51-60   6,5% 10,9% 82,6% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 5,3% 21,1% 15,8% 57,9% 100,0% 
Total 1,8% 9,7% 13,3% 75,2% 100,0% 

 
  
 
% within Verksamhetslängd  

Fråga10d 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3   7,7%   92,3% 100,0% 
4-10   12,9% 12,9% 74,2% 100,0% 
11-20 2,3% 9,1% 18,2% 70,5% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 4,8% 9,5% 9,5% 76,2% 100,0% 
Total 1,8% 10,1% 12,8% 75,2% 100,0% 

 
  
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-2 2,6% 15,4% 15,4% 66,7% 100,0% 
3-10   8,1% 13,5% 78,4% 100,0% 
11-50 6,3%   6,3% 87,5% 100,0% 

Anställda 

51-300     25,0% 75,0% 100,0% 
Total 2,0% 9,0% 14,0% 75,0% 100,0% 
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10e) Vi har intern kompetens för att uppnå ovanstående mål(10a-10d) 
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 3,6% 15,7% 24,1% 56,6% 100,0% Kön 

Kvinna   18,5% 14,8% 66,7% 100,0% 
Total 2,7% 16,4% 21,8% 59,1% 100,0% 

 
  
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30   60,0%   40,0% 100,0% 
31-40 5,9% 11,8% 17,6% 64,7% 100,0% 
41-50   7,4% 29,6% 63,0% 100,0% 
51-60 2,3% 15,9% 22,7% 59,1% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 5,9% 23,5% 17,6% 52,9% 100,0% 
Total 2,7% 16,4% 21,8% 59,1% 100,0% 

 
  
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3   8,3% 33,3% 58,3% 100,0% 
4-10 3,2% 25,8% 6,5% 64,5% 100,0% 
11-20   11,9% 26,2% 61,9% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 9,5% 19,0% 19,0% 52,4% 100,0% 
Total 2,8% 17,0% 19,8% 60,4% 100,0% 

 
 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-2 2,6% 20,5% 12,8% 64,1% 100,0% 
3-10 2,8% 16,7% 30,6% 50,0% 100,0% 
11-50   6,3% 25,0% 68,8% 100,0% 

Anställda 

51-300   14,3% 42,9% 42,9% 100,0% 
Total 2,0% 16,3% 23,5% 58,2% 100,0% 
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10f) Vi har behov av kompetensutveckling idag 
  
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer  

helt Total 

Man 24,7% 21,2% 21,2% 32,9% 100,0% Kön 

Kvinna 35,7% 35,7% 14,3% 14,3% 100,0% 
Total 27,4% 24,8% 19,5% 28,3% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer  
helt Total 

21-30 60,0%   40,0%   100,0% 
31-40 29,4% 35,3% 17,6% 17,6% 100,0% 
41-50 18,5% 25,9% 25,9% 29,6% 100,0% 
51-60 24,4% 22,2% 17,8% 35,6% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 36,8% 26,3% 10,5% 26,3% 100,0% 
Total 27,4% 24,8% 19,5% 28,3% 100,0% 

 
  
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer  
helt Total 

0-3 69,2%   7,7% 23,1% 100,0% 
4-10 19,4% 29,0% 19,4% 32,3% 100,0% 
11-20 25,0% 31,8% 15,9% 27,3% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 23,8% 19,0% 33,3% 23,8% 100,0% 
Total 28,4% 24,8% 19,3% 27,5% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer  
helt Total 

0-2 31,7% 34,1% 12,2% 22,0% 100,0% 
3-10 41,7% 11,1% 27,8% 19,4% 100,0% 
11-50   31,3% 12,5% 56,3% 100,0% 

Anställda 

51-300 12,5% 12,5% 62,5% 12,5% 100,0% 
Total 28,7% 23,8% 21,8% 25,7% 100,0% 
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10g) Vi kommer aktivt att jobba med kompetensutveckling 
  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 18,1% 13,3% 24,1% 44,6% 100,0% Kön 

Kvinna 24,1% 24,1% 13,8% 37,9% 100,0% 
Total 19,6% 16,1% 21,4% 42,9% 100,0% 

 
  
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30   40,0% 40,0% 20,0% 100,0% 
31-40 23,5% 23,5% 23,5% 29,4% 100,0% 
41-50 15,4% 11,5% 26,9% 46,2% 100,0% 
51-60 15,9% 15,9% 25,0% 43,2% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 35,0% 10,0%   55,0% 100,0% 
Total 19,6% 16,1% 21,4% 42,9% 100,0% 

 
  
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 30,8% 15,4% 15,4% 38,5% 100,0% 
4-10 16,1% 12,9% 22,6% 48,4% 100,0% 
11-20 22,7% 22,7% 13,6% 40,9% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 14,3% 9,5% 33,3% 42,9% 100,0% 
Total 20,2% 16,5% 20,2% 43,1% 100,0% 

 
  
% within Anställda 

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-2 24,4% 29,3% 14,6% 31,7% 100,0% 
3-10 29,7% 8,1% 24,3% 37,8% 100,0% 
11-50   6,7% 26,7% 66,7% 100,0% 

Anställda 

51-300     57,1% 42,9% 100,0% 
Total 21,0% 16,0% 23,0% 40,0% 100,0% 
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13a) Jag är med i Företagarna på grund av Medlemsaktiviteter  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 53,3% 18,7% 18,7% 9,3% 100,0% Kön 

Kvinna 40,0% 36,0%   24,0% 100,0% 
Total 50,0% 23,0% 14,0% 13,0% 100,0% 

 
  
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 40,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
31-40 50,0% 21,4% 14,3% 14,3% 100,0% 
41-50 56,5% 30,4%   13,0% 100,0% 
51-60 47,4% 23,7% 18,4% 10,5% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 50,0% 15,0% 20,0% 15,0% 100,0% 
Total 50,0% 23,0% 14,0% 13,0% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 50,0% 7,1% 7,1% 35,7% 100,0% 
4-10 51,7% 13,8% 27,6% 6,9% 100,0% 
11-20 42,9% 34,3% 11,4% 11,4% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 61,9% 23,8% 4,8% 9,5% 100,0% 
Total 50,5% 22,2% 14,1% 13,1% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 57,1% 8,6% 20,0% 14,3% 100,0% 
3-10 48,6% 28,6% 8,6% 14,3% 100,0% 
11-50 46,2% 30,8% 23,1%   100,0% 

Anställda 

51-300 50,0% 50,0%     100,0% 
Total 51,7% 22,5% 14,6% 11,2% 100,0% 
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13b) Jag är med i Företagarna på grund av Försäkringserbjudanden 
  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 44,9% 12,8% 14,1% 28,2% 100,0% Kön 

Kvinna 45,8% 16,7% 4,2% 33,3% 100,0% 
Total 45,1% 13,7% 11,8% 29,4% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 60,0%     40,0% 100,0% 
31-40 40,0% 26,7% 26,7% 6,7% 100,0% 
41-50 59,1% 18,2% 4,5% 18,2% 100,0% 
51-60 40,0% 10,0% 15,0% 35,0% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 40,0% 10,0% 5,0% 45,0% 100,0% 
Total 45,1% 13,7% 11,8% 29,4% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 53,8%   15,4% 30,8% 100,0% 
4-10 41,4% 17,2% 10,3% 31,0% 100,0% 
11-20 39,5% 13,2% 13,2% 34,2% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 60,0% 20,0%   20,0% 100,0% 
Total 46,0% 14,0% 10,0% 30,0% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 32,4% 10,8% 13,5% 43,2% 100,0% 
3-10 55,9% 5,9% 17,6% 20,6% 100,0% 
11-50 50,0% 21,4% 7,1% 21,4% 100,0% 

Anställda 

51-300 50,0% 33,3%   16,7% 100,0% 
Total 45,1% 12,1% 13,2% 29,7% 100,0% 
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13c) Jag är med i Företagarna på grund av Juridisk hjälp   
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 31,6% 16,5% 20,3% 31,6% 100,0% Kön 

Kvinna 26,9% 15,4% 11,5% 46,2% 100,0% 
Total 30,5% 16,2% 18,1% 35,2% 100,0% 

 
  
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 20,0% 20,0% 20,0% 40,0% 100,0% 
31-40 20,0% 33,3% 13,3% 33,3% 100,0% 
41-50 43,5% 13,0% 21,7% 21,7% 100,0% 
51-60 31,0% 14,3% 14,3% 40,5% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 25,0% 10,0% 25,0% 40,0% 100,0% 
Total 30,5% 16,2% 18,1% 35,2% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 7,1% 7,1% 28,6% 57,1% 100,0% 
4-10 36,7% 16,7% 13,3% 33,3% 100,0% 
11-20 35,9% 17,9% 20,5% 25,6% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 30,0% 20,0% 5,0% 45,0% 100,0% 
Total 31,1% 16,5% 16,5% 35,9% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 21,1% 13,2% 21,1% 44,7% 100,0% 
3-10 35,3% 14,7% 20,6% 29,4% 100,0% 
11-50 40,0% 26,7% 13,3% 20,0% 100,0% 

Anställda 

51-300 33,3% 33,3% 16,7% 16,7% 100,0% 
Total 30,1% 17,2% 19,4% 33,3% 100,0% 
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13d) Jag är med i Företagarna på grund av Ekonomisk hjälp  
  
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 70,3% 21,6% 4,1% 4,1% 100,0% Kön 

Kvinna 56,5% 13,0% 13,0% 17,4% 100,0% 
Total 67,0% 19,6% 6,2% 7,2% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 60,0%   20,0% 20,0% 100,0% 
31-40 42,9% 35,7% 14,3% 7,1% 100,0% 
41-50 71,4% 23,8%   4,8% 100,0% 
51-60 65,8% 18,4% 5,3% 10,5% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 84,2% 10,5% 5,3%   100,0% 
Total 67,0% 19,6% 6,2% 7,2% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 46,2% 23,1% 23,1% 7,7% 100,0% 
4-10 72,4% 10,3% 6,9% 10,3% 100,0% 
11-20 60,0% 28,6% 2,9% 8,6% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 84,2% 15,8%     100,0% 
Total 66,7% 19,8% 6,3% 7,3% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 62,9% 11,4% 14,3% 11,4% 100,0% 
3-10 75,8% 18,2% 3,0% 3,0% 100,0% 
11-50 76,9% 23,1%     100,0% 

Anställda 

51-300 66,7% 33,3%     100,0% 
Total 70,1% 17,2% 6,9% 5,7% 100,0% 
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13e) Jag är med i Företagarna på grund av Medlemsrabatter 
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 57,1% 24,7% 11,7% 6,5% 100,0% Kön 

Kvinna 52,2% 21,7% 8,7% 17,4% 100,0% 
Total 56,0% 24,0% 11,0% 9,0% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 60,0%     40,0% 100,0% 
31-40 40,0% 40,0% 20,0%   100,0% 
41-50 68,2% 22,7% 4,5% 4,5% 100,0% 
51-60 59,0% 15,4% 12,8% 12,8% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 47,4% 36,8% 10,5% 5,3% 100,0% 
Total 56,0% 24,0% 11,0% 9,0% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 38,5% 23,1% 7,7% 30,8% 100,0% 
4-10 62,1% 24,1% 6,9% 6,9% 100,0% 
11-20 50,0% 30,6% 13,9% 5,6% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 70,0% 15,0% 10,0% 5,0% 100,0% 
Total 56,1% 24,5% 10,2% 9,2% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 50,0% 27,8% 8,3% 13,9% 100,0% 
3-10 55,9% 17,6% 17,6% 8,8% 100,0% 
11-50 64,3% 14,3% 14,3% 7,1% 100,0% 

Anställda 

51-300 66,7% 33,3%     100,0% 
Total 55,6% 22,2% 12,2% 10,0% 100,0% 
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13f) Jag är med i Företagarna på grund av Nätverkande  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 34,7% 17,3% 20,0% 28,0% 100,0% Kön 

Kvinna 8,0% 24,0% 20,0% 48,0% 100,0% 
Total 28,0% 19,0% 20,0% 33,0% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 20,0%     80,0% 100,0% 
31-40 7,7% 23,1% 30,8% 38,5% 100,0% 
41-50 33,3% 20,8% 16,7% 29,2% 100,0% 
51-60 23,1% 17,9% 23,1% 35,9% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 47,4% 21,1% 15,8% 15,8% 100,0% 
Total 28,0% 19,0% 20,0% 33,0% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 15,4%   23,1% 61,5% 100,0% 
4-10 31,0% 24,1% 13,8% 31,0% 100,0% 
11-20 27,0% 24,3% 18,9% 29,7% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 35,0% 15,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
Total 28,3% 19,2% 19,2% 33,3% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 25,0% 19,4% 19,4% 36,1% 100,0% 
3-10 33,3% 21,2% 21,2% 24,2% 100,0% 
11-50 21,4% 21,4% 7,1% 50,0% 100,0% 

Anställda 

51-300 33,3%   66,7%   100,0% 
Total 28,1% 19,1% 21,3% 31,5% 100,0% 
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13g) Jag är med i Företagarna på grund av Ökad information om nya affärsmöjligheter
  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 37,3% 21,3% 22,7% 18,7% 100,0% Kön 

Kvinna 8,0% 24,0% 24,0% 44,0% 100,0% 
Total 30,0% 22,0% 23,0% 25,0% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 20,0% 20,0%   60,0% 100,0% 
31-40 14,3% 35,7% 35,7% 14,3% 100,0% 
41-50 34,8% 13,0% 21,7% 30,4% 100,0% 
51-60 30,8% 20,5% 20,5% 28,2% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 36,8% 26,3% 26,3% 10,5% 100,0% 
Total 30,0% 22,0% 23,0% 25,0% 100,0% 

 
  
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 14,3% 35,7% 21,4% 28,6% 100,0% 
4-10 34,5% 17,2% 17,2% 31,0% 100,0% 
11-20 31,4% 22,9% 25,7% 20,0% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 28,6% 19,0% 28,6% 23,8% 100,0% 
Total 29,3% 22,2% 23,2% 25,3% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 25,7% 17,1% 25,7% 31,4% 100,0% 
3-10 31,4% 25,7% 25,7% 17,1% 100,0% 
11-50 23,1% 30,8% 23,1% 23,1% 100,0% 

Anställda 

51-300 50,0% 16,7% 16,7% 16,7% 100,0% 
Total 29,2% 22,5% 24,7% 23,6% 100,0% 
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13h) Jag är med i Företagarna på grund av Politisk lobbying  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 41,6% 16,9% 14,3% 27,3% 100,0% Kön 

Kvinna 43,5% 13,0% 4,3% 39,1% 100,0% 
Total 42,0% 16,0% 12,0% 30,0% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 40,0% 40,0%   20,0% 100,0% 
31-40 33,3% 13,3% 6,7% 46,7% 100,0% 
41-50 43,5% 21,7% 13,0% 21,7% 100,0% 
51-60 40,5% 10,8% 13,5% 35,1% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 50,0% 15,0% 15,0% 20,0% 100,0% 
Total 42,0% 16,0% 12,0% 30,0% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 53,8% 15,4%   30,8% 100,0% 
4-10 41,4% 10,3% 10,3% 37,9% 100,0% 
11-20 40,0% 17,1% 17,1% 25,7% 100,0% 

Verksamhetsläng
d 

21-105 42,9% 23,8% 9,5% 23,8% 100,0% 
Total 42,9% 16,3% 11,2% 29,6% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 54,3% 14,3% 8,6% 22,9% 100,0% 
3-10 37,1% 17,1% 11,4% 34,3% 100,0% 
11-50 21,4% 21,4% 14,3% 42,9% 100,0% 

Anställda 

51-300 33,3% 16,7% 33,3% 16,7% 100,0% 
Total 41,1% 16,7% 12,2% 30,0% 100,0% 
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13i) Jag är med i Företagarna på grund av Annan orsak  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer 

helt Total 

Man 75,0% 12,5% 12,5% 100,0% Kön 

Kvinna 60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
Total 72,4% 13,8% 13,8% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
helt Total 

31-40 66,7%   33,3% 100,0% 
41-50 77,8% 22,2%   100,0% 
51-60 77,8% 22,2%   100,0% 

Åldersgrupp 

61< 62,5%   37,5% 100,0% 
Total 72,4% 13,8% 13,8% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 66,7%   33,3% 100,0% 
4-10 100,0%     100,0% 
11-20 66,7% 25,0% 8,3% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 57,1% 14,3% 28,6% 100,0% 
Total 72,4% 13,8% 13,8% 100,0% 

 
 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 75,0% 12,5% 12,5% 100,0% 
3-10 66,7% 16,7% 16,7% 100,0% 
11-50 75,0% 25,0%   100,0% 

Anställda 

51-300 100,0%     100,0% 
Total 73,1% 15,4% 11,5% 100,0% 
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14 Vilken tjänst som Företagarna tillhandahåller anser jag är viktigast  
 
% within Kön  

Kön 

  Man Kvinna Total 

Medlemsaktiviteter   3,4% 1,0% 
Försäkringserbjudanden 23,2% 20,7% 22,4% 
Juridisk hjälp 24,6% 31,0% 26,5% 
Ekonomisk hjälp 1,4%   1,0% 
Medlemsrabatter 2,9%   2,0% 
Nätverkande 20,3% 20,7% 20,4% 
Ökad info om nya 
affärsmöjligheter 4,3% 3,4% 4,1% 

 

Politisk lobbying 23,2% 20,7% 22,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

  Åldersgrupp Total 

  21-30 31-40 41-50 51-60 61<  
 Medlemsaktiviteter       2,7%   1,0% 
  Försäkringserbjudanden   6,3% 8,7% 27,0% 52,9% 22,4% 
  Juridisk hjälp 20,0% 25,0% 26,1% 27,0% 29,4% 26,5% 
  Ekonomisk hjälp     4,3%     1,0% 
  Medlemsrabatter     4,3% 2,7%   2,0% 
  Nätverkande 40,0% 18,8% 34,8% 13,5% 11,8% 20,4% 
  Ökad info om nya 

affärsmöjligheter 20,0% 6,3%   5,4%   4,1% 

  Politisk lobbying 20,0% 43,8% 21,7% 21,6% 5,9% 22,4% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  
% within Verksamhetslängd  

Verksamhetslängd 

  0-3 4-10 11-20 21-105 Total 

Medlemsaktiviteter   4,0%     1,0% 
Försäkringserbjudanden 7,1% 24,0% 31,6% 10,5% 21,9% 
Juridisk hjälp 35,7% 24,0% 18,4% 42,1% 27,1% 
Ekonomisk hjälp     2,6%   1,0% 
Medlemsrabatter     2,6% 5,3% 2,1% 
Nätverkande 28,6% 20,0% 21,1% 10,5% 19,8% 
Ökad info om nya 
affärsmöjligheter 7,1%     15,8% 4,2% 

 

Politisk lobbying 21,4% 28,0% 23,7% 15,8% 22,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 29 - 

 
% within Anställda  

Anställda 

  0-2 3-10 11-50 51-300 Total 

Försäkringserbjudanden 40,5% 9,7% 8,3% 12,5% 22,7% 
Juridisk hjälp 24,3% 35,5% 16,7% 12,5% 26,1% 
Ekonomisk hjälp 2,7%       1,1% 
Medlemsrabatter 5,4%       2,3% 
Nätverkande 13,5% 16,1% 41,7% 25,0% 19,3% 
Ökad info om nya 
affärsmöjligheter 2,7% 6,5% 8,3%   4,5% 

 

Politisk lobbying 10,8% 32,3% 25,0% 50,0% 23,9% 
Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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15a) Politisk lobbying (som en av tre tjänster) anser jag att Företagarna ska satsa mer 
på  
 
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 45,5% 54,5% 100,0% 
4-10 51,9% 48,1% 100,0% 
11-20 42,1% 57,9% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105 30,0% 70,0% 100,0% 
Total 42,7% 57,3% 100,0% 

  
 
% within Anställda  

 
  Relevant Orelevant Total 

0-2 38,5% 61,5% 100,0% 
3-10 50,0% 50,0% 100,0% 
11-50 46,2% 53,8% 100,0% 

Anställda 

51-300 83,3% 16,7% 100,0% 
Total 46,6% 53,4% 100,0% 

 

15b) Mer personligt riktad information (som en av tre tjänster) anser jag att 
Företagarna ska satsa mer på  
 
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 9,1% 90,9% 100,0% 
4-10 11,1% 88,9% 100,0% 
11-20 21,1% 78,9% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105 15,0% 85,0% 100,0% 
Total 15,6% 84,4% 100,0% 

 
  
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 10,3% 89,7% 100,0% 
3-10 10,0% 90,0% 100,0% 
11-50 30,8% 69,2% 100,0% 

Anställda 

51-300 16,7% 83,3% 100,0% 
Total 13,6% 86,4% 100,0% 
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15c) Juridisk hjälp (som en av tre tjänster) anser jag att Företagarna ska satsa mer på
  
 
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 36,4% 63,6% 100,0% 
4-10 22,2% 77,8% 100,0% 
11-20 34,2% 65,8% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105 45,0% 55,0% 100,0% 
Total 33,3% 66,7% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 41,0% 59,0% 100,0% 
3-10 30,0% 70,0% 100,0% 
11-50 7,7% 92,3% 100,0% 

Anställda 

51-300 50,0% 50,0% 100,0% 
Total 33,0% 67,0% 100,0% 

 

15d) Ekonomisk hjälp (som en av tre tjänster) anser jag att Företagarna ska satsa mer 
på  
 
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3   100,0% 100,0% 
4-10 7,4% 92,6% 100,0% 
11-20 13,2% 86,8% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105   100,0% 100,0% 
Total 7,3% 92,7% 100,0% 

 
  
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 10,3% 89,7% 100,0% 
3-10 3,3% 96,7% 100,0% 
11-50   100,0% 100,0% 

Anställda 

51-300   100,0% 100,0% 
Total 5,7% 94,3% 100,0% 
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15e) Medlemsrabatter (som en av tre tjänster) anser jag att Företagarna ska satsa mer 
på 
  
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 18,2% 81,8% 100,0% 
4-10 11,1% 88,9% 100,0% 
11-20 15,8% 84,2% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105 25,0% 75,0% 100,0% 
Total 16,7% 83,3% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 17,9% 82,1% 100,0% 
3-10 26,7% 73,3% 100,0% 
11-50 7,7% 92,3% 100,0% 

Anställda 

51-300   100,0% 100,0% 
Total 18,2% 81,8% 100,0% 

 

15f) Kompetensutveckling (som en av tre tjänster) anser jag att Företagarna ska satsa 
mer på 
 
% within Verksamhetslängd  

Fråga15f 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 27,3% 72,7% 100,0% 
4-10 22,2% 77,8% 100,0% 
11-20 31,6% 68,4% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105 35,0% 65,0% 100,0% 
Total 29,2% 70,8% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 25,6% 74,4% 100,0% 
3-10 33,3% 66,7% 100,0% 
11-50 38,5% 61,5% 100,0% 

Anställda 

51-300 16,7% 83,3% 100,0% 
Total 29,5% 70,5% 100,0% 
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15g) Ökad information om nya affärsmöjligheter (som en av tre tjänster) anser jag att 
Företagarna ska satsa mer på  
 
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 27,3% 72,7% 100,0% 
4-10 40,7% 59,3% 100,0% 
11-20 34,2% 65,8% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105 50,0% 50,0% 100,0% 
Total 38,5% 61,5% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 33,3% 66,7% 100,0% 
3-10 40,0% 60,0% 100,0% 
11-50 53,8% 46,2% 100,0% 

Anställda 

51-300 16,7% 83,3% 100,0% 
Total 37,5% 62,5% 100,0% 

 

15h) Medlemsaktiviteter (som en av tre tjänster) anser jag att Företagarna ska satsa 
mer på  
 
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 36,4% 63,6% 100,0% 
4-10 25,9% 74,1% 100,0% 
11-20 21,1% 78,9% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105 10,0% 90,0% 100,0% 
Total 21,9% 78,1% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 23,1% 76,9% 100,0% 
3-10 13,3% 86,7% 100,0% 
11-50 30,8% 69,2% 100,0% 

Anställda 

51-300   100,0% 100,0% 
Total 19,3% 80,7% 100,0% 
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15i) Ekonomiskt stöd (som en av tre tjänster) anser jag att Företagarna ska satsa mer på
  
 
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 27,3% 72,7% 100,0% 
4-10 22,2% 77,8% 100,0% 
11-20 2,6% 97,4% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105   100,0% 100,0% 
Total 10,4% 89,6% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 20,5% 79,5% 100,0% 
3-10 3,3% 96,7% 100,0% 
11-50   100,0% 100,0% 

Anställda 

51-300   100,0% 100,0% 
Total 10,2% 89,8% 100,0% 

 

15j) Nätverkande (som en av tre tjänster) anser jag att Företagarna ska satsa mer på
  
 
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 45,5% 54,5% 100,0% 
4-10 55,6% 44,4% 100,0% 
11-20 39,5% 60,5% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105 60,0% 40,0% 100,0% 
Total 49,0% 51,0% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 33,3% 66,7% 100,0% 
3-10 60,0% 40,0% 100,0% 
11-50 69,2% 30,8% 100,0% 

Anställda 

51-300 83,3% 16,7% 100,0% 
Total 51,1% 48,9% 100,0% 
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15k) Försäkringserbjudanden (som en av tre tjänster) anser jag att Företagarna ska 
satsa mer på 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 18,2% 81,8% 100,0% 
4-10 33,3% 66,7% 100,0% 
11-20 42,1% 57,9% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105 25,0% 75,0% 100,0% 
Total 33,3% 66,7% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 43,6% 56,4% 100,0% 
3-10 26,7% 73,3% 100,0% 
11-50 15,4% 84,6% 100,0% 

Anställda 

51-300 33,3% 66,7% 100,0% 
Total 33,0% 67,0% 100,0% 

 

15l) Ny tjänst (som en av tre tjänster) anser jag att Företagarna ska satsa mer på 
  
% within Verksamhetslängd  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-3 9,1% 90,9% 100,0% 
4-10 3,7% 96,3% 100,0% 
11-20 2,6% 97,4% 100,0% 

Verksamhetslängd 

21-105 5,0% 95,0% 100,0% 
Total 4,2% 95,8% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  Relevant Orelevant Total 

0-2 2,6% 97,4% 100,0% 
3-10 3,3% 96,7% 100,0% 
11-50   100,0% 100,0% 

Anställda 

51-300   100,0% 100,0% 
Total 2,3% 97,7% 100,0% 
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17a) Jag som medlem tar del av information från Företagarna via Tidningen 
  
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30     20,0% 80,0% 100,0% 
31-40 13,3%   33,3% 53,3% 100,0% 
41-50 4,8% 28,6% 9,5% 57,1% 100,0% 
51-60 10,8% 18,9% 18,9% 51,4% 100,0% 

Åldersgrupp 

61<   38,5% 15,4% 46,2% 100,0% 
Total 7,7% 19,8% 18,7% 53,8% 100,0% 

 
  
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 5,9% 20,6% 14,7% 58,8% 100,0% 
3-10 10,0% 20,0% 20,0% 50,0% 100,0% 
11-50 9,1% 18,2% 27,3% 45,5% 100,0% 

Anställda 

51-300   25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 
Total 7,6% 20,3% 19,0% 53,2% 100,0% 

 

17b) Jag som medlem tar del av information från Företagarna via Webbsidan 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30 40,0% 20,0%   40,0% 100,0% 
31-40 28,6% 28,6% 21,4% 21,4% 100,0% 
41-50 71,4% 9,5%   19,0% 100,0% 
51-60 41,7% 19,4% 13,9% 25,0% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 45,5% 18,2% 36,4%   100,0% 
Total 47,1% 18,4% 13,8% 20,7% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 25,8% 32,3% 19,4% 22,6% 100,0% 
3-10 55,2% 10,3% 13,8% 20,7% 100,0% 
11-50 63,6% 18,2% 9,1% 9,1% 100,0% 

Anställda 

51-300 75,0%   25,0%   100,0% 
Total 45,3% 20,0% 16,0% 18,7% 100,0% 
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17c) Jag som medlem tar del av information från Företagarna via Reklam 
 
% within Åldersgrupp  

Fråga17c 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30 80,0%     20,0% 100,0% 
31-40 60,0% 13,3% 20,0% 6,7% 100,0% 
41-50 60,0% 25,0% 15,0%   100,0% 
51-60 55,9% 23,5% 14,7% 5,9% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 54,5% 36,4%   9,1% 100,0% 
Total 58,8% 22,4% 12,9% 5,9% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 72,4% 20,7% 6,9%   100,0% 
3-10 53,3% 23,3% 16,7% 6,7% 100,0% 
11-50 45,5% 36,4% 9,1% 9,1% 100,0% 

Anställda 

51-300 50,0% 50,0%     100,0% 
Total 59,5% 25,7% 10,8% 4,1% 100,0% 

 

17d) Jag som medlem tar del av information från Företagarna via Direktkontakt med 
styrelsen 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30 60,0%     40,0% 100,0% 
31-40 92,3% 7,7%     100,0% 
41-50 90,0%     10,0% 100,0% 
51-60 74,2% 12,9% 6,5% 6,5% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 90,0%   10,0%   100,0% 
Total 82,3% 6,3% 3,8% 7,6% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 92,6% 3,7%   3,7% 100,0% 
3-10 79,3% 3,4% 6,9% 10,3% 100,0% 
11-50 50,0% 20,0% 10,0% 20,0% 100,0% 

Anställda 

51-300 75,0% 25,0%     100,0% 
Total 80,0% 7,1% 4,3% 8,6% 100,0% 
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17e) Jag som medlem tar del av information från Företagarna via Annat sätt 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30     100,0% 100,0% 
31-40 25,0% 25,0% 50,0% 100,0% 
41-50 100,0%     100,0% 
51-60 60,0% 10,0% 30,0% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 66,7%   33,3% 100,0% 
Total 63,0% 7,4% 29,6% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

stor del Instämmer helt Total 

0-2 33,3% 16,7% 50,0% 100,0% 
3-10 80,0%   20,0% 100,0% 
11-50 100,0%     100,0% 

Anställda 

51-300 100,0%     100,0% 
Total 60,0% 8,0% 32,0% 100,0% 
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18a) Jag som medlem vill ta del av informationen från Företagarna via Mail  
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30 20,0%     80,0% 100,0% 
31-40 6,7% 6,7% 6,7% 80,0% 100,0% 
41-50 21,7% 8,7% 8,7% 60,9% 100,0% 
51-60 13,2% 7,9% 10,5% 68,4% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 14,3% 7,1% 21,4% 57,1% 100,0% 
Total 14,7% 7,4% 10,5% 67,4% 100,0% 

  
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 8,8% 8,8% 8,8% 73,5% 100,0% 
3-10 18,8% 9,4% 6,3% 65,6% 100,0% 
11-50 8,3% 8,3% 25,0% 58,3% 100,0% 

Anställda 

51-300 50,0%   16,7% 33,3% 100,0% 
Total 15,5% 8,3% 10,7% 65,5% 100,0% 

 

18b) Jag som medlem vill ta del av informationen från Företagarna via SMS 
  
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30 100,0%       100,0% 
31-40 85,7%   7,1% 7,1% 100,0% 
41-50 100,0%       100,0% 
51-60 78,8% 9,1% 6,1% 6,1% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 72,7% 18,2%   9,1% 100,0% 
Total 85,5% 6,0% 3,6% 4,8% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 80,6% 9,7% 3,2% 6,5% 100,0% 
3-10 88,9% 7,4%   3,7% 100,0% 
11-50 100,0%       100,0% 

Anställda 

51-300 66,7%   16,7% 16,7% 100,0% 
Total 85,1% 6,8% 2,7% 5,4% 100,0% 
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18c) Jag som medlem vill ta del av informationen från Företagarna via Tidningen
   
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30   20,0%   80,0% 100,0% 
31-40 7,7% 15,4% 30,8% 46,2% 100,0% 
41-50 20,0% 5,0% 20,0% 55,0% 100,0% 
51-60 8,3% 13,9% 16,7% 61,1% 100,0% 

Åldersgrupp 

61<   6,3% 37,5% 56,3% 100,0% 
Total 8,9% 11,1% 22,2% 57,8% 100,0% 

 
  
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 6,1% 15,2% 12,1% 66,7% 100,0% 
3-10 10,3% 13,8% 31,0% 44,8% 100,0% 
11-50 16,7%   25,0% 58,3% 100,0% 

Anställda 

51-300 16,7%   50,0% 33,3% 100,0% 
Total 10,0% 11,3% 23,8% 55,0% 100,0% 

 

18d) Jag som medlem vill ta del av informationen från Företagarna via Hemsidan
  
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30 20,0%   20,0% 60,0% 100,0% 
31-40 21,4% 28,6% 21,4% 28,6% 100,0% 
41-50 47,6% 14,3% 19,0% 19,0% 100,0% 
51-60 17,1% 11,4% 28,6% 42,9% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 33,3% 6,7% 26,7% 33,3% 100,0% 
Total 27,8% 13,3% 24,4% 34,4% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 28,1% 12,5% 21,9% 37,5% 100,0% 
3-10 21,9% 12,5% 31,3% 34,4% 100,0% 
11-50 27,3%   18,2% 54,5% 100,0% 

Anställda 

51-300 33,3% 33,3% 33,3%   100,0% 
Total 25,9% 12,3% 25,9% 35,8% 100,0% 



 - 41 - 

18e) Jag som medlem vill ta del av informationen från Företagarna via Telefonsamtal 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30 75,0%     25,0% 100,0% 
31-40 73,3% 26,7%     100,0% 
41-50 77,3% 13,6% 4,5% 4,5% 100,0% 
51-60 51,5% 21,2% 18,2% 9,1% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 28,6% 35,7% 21,4% 14,3% 100,0% 
Total 59,1% 21,6% 11,4% 8,0% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 68,8% 21,9%   9,4% 100,0% 
3-10 50,0% 16,7% 26,7% 6,7% 100,0% 
11-50 60,0% 20,0% 10,0% 10,0% 100,0% 

Anställda 

51-300 33,3% 66,7%     100,0% 
Total 57,7% 23,1% 11,5% 7,7% 100,0% 

 

18f) Jag som medlem vill ta del av informationen från Företagarna via medlemsmöten
  
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

21-30 20,0% 60,0%   20,0% 100,0% 
31-40 35,7% 35,7% 14,3% 14,3% 100,0% 
41-50 31,8% 22,7% 22,7% 22,7% 100,0% 
51-60 25,0% 25,0% 25,0% 25,0% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 28,6% 28,6%   42,9% 100,0% 
Total 28,7% 28,7% 17,2% 25,3% 100,0% 

 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 18,8% 31,3% 12,5% 37,5% 100,0% 
3-10 41,4% 24,1% 24,1% 10,3% 100,0% 
11-50 18,2% 27,3% 9,1% 45,5% 100,0% 

Anställda 

51-300 33,3% 50,0% 16,7%   100,0% 
Total 28,2% 29,5% 16,7% 25,6% 100,0% 
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18g) Jag som medlem vill ta del av informationen från Företagarna via Annat sätt
  
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

helt Total 

31-40 50,0% 50,0% 100,0% 
41-50 100,0%   100,0% 
51-60 71,4% 28,6% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 100,0%   100,0% 
Total 83,3% 16,7% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 

helt Total 

0-2 75,0% 25,0% 100,0% 
3-10 75,0% 25,0% 100,0% 
11-50 100,0%   100,0% 

Anställda 

51-300 100,0%   100,0% 
Total 81,3% 18,8% 100,0% 

 
 
 

19) Hur många timmar/vecka lägger företagen ner på att sortera, hantera och läsa 
information från utomstående, inklusive Företagarna 
  
% within Anställda  

Timmar 

  0-1h 2-3h 4-6h 7-10h 11h< Total 

0-2 27,9% 44,2% 25,6%   2,3% 100,0% 
3-10 36,1% 25,0% 33,3% 2,8% 2,8% 100,0% 
11-50 20,0% 33,3% 13,3% 20,0% 13,3% 100,0% 

Anställda 

51-300 25,0% 37,5% 12,5%   25,0% 100,0% 
Total 29,4% 35,3% 25,5% 3,9% 5,9% 100,0% 
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23a) Företagarna skapar bättre förutsättningar för mig att starta ett nytt företag
  
 
% within Kön  

Fråga23a 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 32,4% 36,5% 18,9% 12,2% 100,0% Kön 

Kvinna 32,1% 39,3% 14,3% 14,3% 100,0% 
Total 32,4% 37,3% 17,6% 12,7% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 20,0% 60,0%   20,0% 100,0% 
31-40 13,3% 46,7% 26,7% 13,3% 100,0% 
41-50 24,0% 44,0% 20,0% 12,0% 100,0% 
51-60 39,0% 29,3% 19,5% 12,2% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 50,0% 31,3% 6,3% 12,5% 100,0% 
Total 32,4% 37,3% 17,6% 12,7% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 45,5% 18,2% 18,2% 18,2% 100,0% 
4-10 36,7% 36,7% 16,7% 10,0% 100,0% 
11-20 24,3% 45,9% 18,9% 10,8% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 38,1% 33,3% 9,5% 19,0% 100,0% 
Total 33,3% 37,4% 16,2% 13,1% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 38,5% 28,2% 15,4% 17,9% 100,0% 
3-10 31,3% 34,4% 21,9% 12,5% 100,0% 
11-50 30,8% 46,2% 23,1%   100,0% 

Anställda 

51-300   100,0%     100,0% 
Total 31,9% 38,5% 17,6% 12,1% 100,0% 
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23b) Företagarna skapar bättre förutsättningar för mig att driva mitt företag
  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 19,8% 28,4% 22,2% 29,6% 100,0% Kön 

Kvinna 13,8% 31,0% 17,2% 37,9% 100,0% 
Total 18,2% 29,1% 20,9% 31,8% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 20,0% 40,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
31-40   56,3% 12,5% 31,3% 100,0% 
41-50 7,4% 22,2% 29,6% 40,7% 100,0% 
51-60 20,9% 30,2% 16,3% 32,6% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 42,1% 10,5% 26,3% 21,1% 100,0% 
Total 18,2% 29,1% 20,9% 31,8% 100,0% 

  
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 15,4% 23,1% 15,4% 46,2% 100,0% 
4-10 19,4% 25,8% 16,1% 38,7% 100,0% 
11-20 15,0% 25,0% 27,5% 32,5% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 26,1% 39,1% 17,4% 17,4% 100,0% 
Total 18,7% 28,0% 20,6% 32,7% 100,0% 

 
  
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 20,0% 22,5% 20,0% 37,5% 100,0% 
3-10 22,2% 25,0% 25,0% 27,8% 100,0% 
11-50 7,1% 35,7% 28,6% 28,6% 100,0% 

Anställda 

51-300   71,4% 14,3% 14,3% 100,0% 
Total 17,5% 28,9% 22,7% 30,9% 100,0% 
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23c) Företagarna skapar bättre förutsättningar för mig att utveckla mitt företag
  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 22,2% 30,9% 27,2% 19,8% 100,0% Kön 

Kvinna 20,7% 24,1% 17,2% 37,9% 100,0% 
Total 21,8% 29,1% 24,5% 24,5% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30   60,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
31-40 6,3% 43,8% 25,0% 25,0% 100,0% 
41-50 14,8% 22,2% 33,3% 29,6% 100,0% 
51-60 25,6% 27,9% 18,6% 27,9% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 42,1% 21,1% 26,3% 10,5% 100,0% 
Total 21,8% 29,1% 24,5% 24,5% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 7,7% 30,8% 7,7% 53,8% 100,0% 
4-10 25,8% 22,6% 29,0% 22,6% 100,0% 
11-20 20,0% 27,5% 27,5% 25,0% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 30,4% 34,8% 21,7% 13,0% 100,0% 
Total 22,4% 28,0% 24,3% 25,2% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 17,5% 22,5% 27,5% 32,5% 100,0% 
3-10 30,6% 30,6% 19,4% 19,4% 100,0% 
11-50 14,3% 28,6% 28,6% 28,6% 100,0% 

Anställda 

51-300   71,4% 28,6%   100,0% 
Total 20,6% 29,9% 24,7% 24,7% 100,0% 
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23d) Företagarna skapar bättre förutsättningar för mig att äga ett företag  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 22,5% 31,3% 26,3% 20,0% 100,0% Kön 

Kvinna 14,3% 46,4% 14,3% 25,0% 100,0% 
Total 20,4% 35,2% 23,1% 21,3% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 20,0% 60,0%   20,0% 100,0% 
31-40   50,0% 25,0% 25,0% 100,0% 
41-50 18,5% 29,6% 25,9% 25,9% 100,0% 
51-60 17,1% 36,6% 24,4% 22,0% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 47,4% 21,1% 21,1% 10,5% 100,0% 
Total 20,4% 35,2% 23,1% 21,3% 100,0% 

 
  
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 23,1% 23,1% 15,4% 38,5% 100,0% 
4-10 22,6% 32,3% 19,4% 25,8% 100,0% 
11-20 17,5% 37,5% 30,0% 15,0% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 23,8% 38,1% 19,0% 19,0% 100,0% 
Total 21,0% 34,3% 22,9% 21,9% 100,0% 

   
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 17,9% 30,8% 17,9% 33,3% 100,0% 
3-10 25,0% 36,1% 25,0% 13,9% 100,0% 
11-50 7,7% 30,8% 38,5% 23,1% 100,0% 

Anställda 

51-300 14,3% 57,1% 28,6%   100,0% 
Total 18,9% 34,7% 24,2% 22,1% 100,0% 
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23e) Företagarna är en lättillgänglig organisation  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 9,0% 34,6% 21,8% 34,6% 100,0% Kön 

Kvinna 6,9% 27,6% 6,9% 58,6% 100,0% 
Total 8,4% 32,7% 17,8% 41,1% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30   20,0% 40,0% 40,0% 100,0% 
31-40 6,3% 25,0% 18,8% 50,0% 100,0% 
41-50 11,5% 34,6% 15,4% 38,5% 100,0% 
51-60 2,4% 31,7% 19,5% 46,3% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 21,1% 42,1% 10,5% 26,3% 100,0% 
Total 8,4% 32,7% 17,8% 41,1% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 7,7% 38,5% 15,4% 38,5% 100,0% 
4-10 10,0% 23,3% 23,3% 43,3% 100,0% 
11-20 10,3% 30,8% 15,4% 43,6% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 4,5% 45,5% 13,6% 36,4% 100,0% 
Total 8,7% 32,7% 17,3% 41,3% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 7,5% 27,5% 20,0% 45,0% 100,0% 
3-10 8,6% 48,6% 20,0% 22,9% 100,0% 
11-50 15,4% 7,7% 7,7% 69,2% 100,0% 

Anställda 

51-300   57,1% 14,3% 28,6% 100,0% 
Total 8,4% 34,7% 17,9% 38,9% 100,0% 
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23f) Företagarna bryr sig om mig som medlem  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 17,7% 32,9% 25,3% 24,1% 100,0% Kön 

Kvinna 17,2% 37,9% 10,3% 34,5% 100,0% 
Total 17,6% 34,3% 21,3% 26,9% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 40,0% 20,0% 20,0% 20,0% 100,0% 
31-40 25,0% 37,5% 12,5% 25,0% 100,0% 
41-50 19,2% 30,8% 19,2% 30,8% 100,0% 
51-60 4,8% 38,1% 28,6% 28,6% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 31,6% 31,6% 15,8% 21,1% 100,0% 
Total 17,6% 34,3% 21,3% 26,9% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 38,5% 23,1% 7,7% 30,8% 100,0% 
4-10 16,1% 35,5% 22,6% 25,8% 100,0% 
11-20 12,8% 38,5% 25,6% 23,1% 100,0% 

Verksamhetsläng
d 

21-105 18,2% 36,4% 13,6% 31,8% 100,0% 
Total 18,1% 35,2% 20,0% 26,7% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 17,5% 32,5% 17,5% 32,5% 100,0% 
3-10 28,6% 40,0% 11,4% 20,0% 100,0% 
11-50 7,7% 30,8% 23,1% 38,5% 100,0% 

Anställda 

51-300   14,3% 57,1% 28,6% 100,0% 
Total 18,9% 33,7% 18,9% 28,4% 100,0% 
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23g) Företagarna är en organisation som syns tillräckligt i media  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 26,3% 26,3% 28,9% 18,4% 100,0% Kön 

Kvinna 20,7% 51,7% 10,3% 17,2% 100,0% 
Total 24,8% 33,3% 23,8% 18,1% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 60,0% 40,0%     100,0% 
31-40 13,3% 46,7% 13,3% 26,7% 100,0% 
41-50 28,0% 28,0% 24,0% 20,0% 100,0% 
51-60 23,8% 38,1% 26,2% 11,9% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 22,2% 16,7% 33,3% 27,8% 100,0% 
Total 24,8% 33,3% 23,8% 18,1% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 23,1% 38,5% 23,1% 15,4% 100,0% 
4-10 25,8% 38,7% 19,4% 16,1% 100,0% 
11-20 34,2% 21,1% 26,3% 18,4% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 9,5% 42,9% 23,8% 23,8% 100,0% 
Total 25,2% 33,0% 23,3% 18,4% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 23,7% 36,8% 21,1% 18,4% 100,0% 
3-10 31,4% 31,4% 20,0% 17,1% 100,0% 
11-50 33,3% 8,3% 25,0% 33,3% 100,0% 

Anställda 

51-300   42,9% 57,1%   100,0% 
Total 26,1% 31,5% 23,9% 18,5% 100,0% 
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23h) Företagarna tillhandahåller bra förmåner för mig som företagare  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 23,4% 39,0% 20,8% 16,9% 100,0% Kön 

Kvinna 20,7% 31,0% 20,7% 27,6% 100,0% 
Total 22,6% 36,8% 20,8% 19,8% 100,0% 

  
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 60,0% 20,0%   20,0% 100,0% 
31-40 12,5% 37,5% 12,5% 37,5% 100,0% 
41-50 16,0% 44,0% 28,0% 12,0% 100,0% 
51-60 17,1% 41,5% 19,5% 22,0% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 42,1% 21,1% 26,3% 10,5% 100,0% 
Total 22,6% 36,8% 20,8% 19,8% 100,0% 

 
  
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 30,8% 30,8% 15,4% 23,1% 100,0% 
4-10 23,3% 36,7% 30,0% 10,0% 100,0% 
11-20 21,1% 36,8% 18,4% 23,7% 100,0% 

Verksamhetsläng
d 

21-105 22,7% 40,9% 13,6% 22,7% 100,0% 
Total 23,3% 36,9% 20,4% 19,4% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 20,0% 22,5% 30,0% 27,5% 100,0% 
3-10 31,4% 40,0% 17,1% 11,4% 100,0% 
11-50 25,0% 50,0%   25,0% 100,0% 

Anställda 

51-300 14,3% 57,1% 28,6%   100,0% 
Total 24,5% 35,1% 21,3% 19,1% 100,0% 
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23i) Företagarna har uppfyllt mina förväntningar på medlemskapet  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 15,2% 40,5% 20,3% 24,1% 100,0% Kön 

Kvinna 13,8% 27,6% 20,7% 37,9% 100,0% 
Total 14,8% 37,0% 20,4% 27,8% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 20,0% 60,0%   20,0% 100,0% 
31-40 6,7% 46,7% 20,0% 26,7% 100,0% 
41-50 11,1% 44,4% 11,1% 33,3% 100,0% 
51-60 7,1% 35,7% 28,6% 28,6% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 42,1% 15,8% 21,1% 21,1% 100,0% 
Total 14,8% 37,0% 20,4% 27,8% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3 7,7% 53,8% 15,4% 23,1% 100,0% 
4-10 13,3% 36,7% 23,3% 26,7% 100,0% 
11-20 12,5% 37,5% 20,0% 30,0% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 26,1% 30,4% 17,4% 26,1% 100,0% 
Total 15,1% 37,7% 19,8% 27,4% 100,0% 

 
  
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 10,3% 25,6% 23,1% 41,0% 100,0% 
3-10 22,2% 47,2% 13,9% 16,7% 100,0% 
11-50 15,4% 38,5% 30,8% 15,4% 100,0% 

Anställda 

51-300   57,1% 28,6% 14,3% 100,0% 
Total 14,7% 37,9% 21,1% 26,3% 100,0% 
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23j) Företagarnas hemsida är användarvänlig  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 16,2% 51,5% 22,1% 10,3% 100,0% Kön 

Kvinna 14,8% 44,4% 29,6% 11,1% 100,0% 
Total 15,8% 49,5% 24,2% 10,5% 100,0% 

 
 
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30   100,0%     100,0% 
31-40 6,7% 53,3% 26,7% 13,3% 100,0% 
41-50 24,0% 56,0% 16,0% 4,0% 100,0% 
51-60 5,6% 44,4% 33,3% 16,7% 100,0% 

Åldersgrupp 

61< 40,0% 33,3% 20,0% 6,7% 100,0% 
Total 15,8% 49,5% 24,2% 10,5% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3   69,2% 30,8%   100,0% 
4-10 23,1% 42,3% 30,8% 3,8% 100,0% 
11-20 14,3% 54,3% 14,3% 17,1% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 15,8% 42,1% 26,3% 15,8% 100,0% 
Total 15,1% 50,5% 23,7% 10,8% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 18,9% 40,5% 32,4% 8,1% 100,0% 
3-10 9,4% 65,6% 21,9% 3,1% 100,0% 
11-50 27,3% 27,3% 18,2% 27,3% 100,0% 

Anställda 

51-300 16,7% 66,7% 16,7%   100,0% 
Total 16,3% 50,0% 25,6% 8,1% 100,0% 
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23k) Företagarnas tidning tillhandahåller viktig information för mig som företagare
  
 
% within Kön  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

Man 9,2% 23,7% 43,4% 23,7% 100,0% Kön 

Kvinna 10,3% 31,0% 31,0% 27,6% 100,0% 
Total 9,5% 25,7% 40,0% 24,8% 100,0% 

 
  
% within Åldersgrupp  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

21-30 20,0% 40,0%   40,0% 100,0% 
31-40 12,5% 37,5% 25,0% 25,0% 100,0% 
41-50 12,0% 24,0% 48,0% 16,0% 100,0% 
51-60 10,0% 12,5% 55,0% 22,5% 100,0% 

Åldersgrupp 

61<   42,1% 21,1% 36,8% 100,0% 
Total 9,5% 25,7% 40,0% 24,8% 100,0% 

 
 
% within Verksamhetslängd  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer 
till liten del 

Instämmer 
till stor del 

Instämmer 
helt Total 

0-3   61,5% 15,4% 23,1% 100,0% 
4-10 24,1% 20,7% 31,0% 24,1% 100,0% 
11-20 5,3% 21,1% 47,4% 26,3% 100,0% 

Verksamhets-
längd 

21-105 4,5% 22,7% 50,0% 22,7% 100,0% 
Total 9,8% 26,5% 39,2% 24,5% 100,0% 

 
 
% within Anställda  

 

  
Instämmer 

inte alls 
Instämmer till 

liten del 
Instämmer till 

stor del 
Instämmer 

helt Total 

0-2 7,7% 23,1% 35,9% 33,3% 100,0% 
3-10 8,6% 42,9% 34,3% 14,3% 100,0% 
11-50 7,7%   61,5% 30,8% 100,0% 

Anställda 

51-300 16,7%   66,7% 16,7% 100,0% 
Total 8,6% 25,8% 40,9% 24,7% 100,0% 

 
 
  
 
 


