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Studien bedrevs på uppdrag av EntreprenörCentrum i Umeå, vi har studerat småföretagares 
vilja till tillväxt och vad som formade denna tillväxtvilja. Önskan var att finna de 
bakomliggande faktorerna som särskiljde tillväxtföretag från icke-tillväxtföretag. Studien 
utformades genom en undersökningsmodell, framskapad av en grundlig litteraturstudie. 
Litteraturstudien resulterade i att vi genomförde ett urval av faktorer som kunde påverka 
tillväxtviljan. Studierna inom detta specifika forskningsområde visade sig innehålla 
information om tillväxtens för- och nackdelar.  

Studiens frågeställning utformades till; ”I vilken utsträckning är det möjligt att förklara 

varför vissa småföretag har hög tillväxtvilja och vilka faktorer kan identifieras som 
betydelsefulla för tillväxtviljan?”. Syftet utformades till tre del områden vilka berörde; 
faktorer, samband för utvalda faktorer och genusaspekt. För att uppfylla denna önskan 
identifierade vi tre delområden som vi ansåg kunde förklara varför vissa företag har ett uttalat 
mål rörande tillväxt; entreprenöriellt beteende, entreprenöriella drivkrafter och 
trosuppfattning. Dessa grupperingar delades upp med tillhörande begrepp som undersöktes 
med en sammanfattande figur, skapad av oss författare.  

För att utreda och studera tillväxtviljans bakomliggande förklaringsområde genomförde vi två 
delstudier med en positivistisk synvinkel i samband med en abduktiv studie. Varav den ena 
undersökningen syftade till att ge mängdinsamling av data för att undersöka om urvalet av 
faktorerna motsvarade vad som föder en tillväxtvilja hos företagare. Den andra studien hade 
syftet att kontrollera varför vissa faktorer inte påverkade tillväxtviljan i lika stor utsträckning 
som övriga.  För att kunna konstatera variablernas förklaringsområde genomfördes en rad 
olika ekvationssammansättningar i enlighet till uppställda hypoteser i den teoretiska 
referensramen. Sambanden beräknades med hjälp av SPSS och utifrån dessa test avgjordes 
som variablerna skulle bekräftas eller förkastas.  

Den kvalitativa studiens användningsområde riktades till analytisk förståelse och frågorna 
som utgjorde denna undersökning utformades av de icke signifikanta variablerna som 
erhållits från den kvantitativa studien. Studien genomfördes i Västerbottens Län och riktades 
till företagare med ett fåtal anställda, de som erhöll möjligheten att besvara våra 
undersökningar riktades enbart till chef/VD för att erhålla en entreprenöriell bild av 
tillväxtviljan.   

Resultatet för studien resulterade i att den modell vi skapat delvis erhöll god respons och 
förklarade tillväxtviljans uppståndelse. Det som konstaterats med studien är att tillväxtvilja 
formas utifrån personliga egenskaper, det entreprenöriella beteendet har stor betydelse för om 
företag vill arbeta mot tillväxt. Tillika påvisades att den psykologiska faktorn har stor 
betydelse för tillväxtviljan. Däremot påverkade inte entreprenöriella drivkrafter i lika stor 
utsträckning, dock kunde den kvalitativa undersökningen påvisa att det fanns ett samband 
emellan tillväxtvilja och drivkrafter.  
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1 PROBLEMATISERING 
I detta kapitel kan läsaren förvänta sig att erhålla en ytlig redogörelse av problematiken 
kring tillväxtvilja för småföretagare. Nedan finner läsaren även en inledande diskussion 
rörande vår ansats för området.  

1.1 BAKGRUND 
Ett primärt mål för nationell och internationell välfärd anses vara att företag verkar till att 
utöka och ständigt förnya aktuella marknader, och utöka befintliga marknadsandelar med 
hjälp av innovativa lösningar genomförda av entreprenörer (Davidsson 1986; 1991). Enligt 
Shane et al. (2003) är entreprenören en nyckelperson i denna utveckling som skapar eller 
bildar ett företag utifrån en egenhändig idé med sparade medel. Det är dessa företag som skall 
växa och bidra till den samhällsekonomiska välfärden och gynna individerna i samhället med 
arbetstillfällen (Delmar et al., 2000). Det förekommer en debatt idag som rör frågan om vem 
som skall våga satsa på eget företagande och vem som vågar utvidga sin befintliga 
verksamhet till det större. Enligt intresseorganisationen Företagarna (2008) har exempelvis, 
vart femte företag ingen vision om tillväxt eller en önskan om det. Davidsson och Delmar 
(2000) har poängterat i en studie att småföretag oftast inte antar utmaningen om tillväxt, vilket 
har resulterat i att dessa företag inte utökar sin verksamhet eller uppvisar en vilja till tillväxt. 

Trots att de mindre företagen är viktiga för ekonomin på en nationell nivå, uppvisar endast en 
mindre andel av dessa företag en tillväxtvilja. Vi anser att det är av stor vikt att skapa en 
förståelse för hur småföretag skapar tillväxtpotential och hur viljan till tillväxt uppstår. Detta 
på grund av att den forskning som bedrivits inom området enbart har berört vad tillväxt är och 
dess begreppsdefinitioner. För att förstå hur tillväxt uppstår bör det skapas en förståelse för 
hur småföretag anammar tillväxtpotential och hur denna förvaltas. Detta då det idag är känt att 
merparten av småföretag inte har en vilja till tillväxt, dock är deras betydelse för 
samhällsekonomins välbefinnande avgörande (Davidsson, 1991; Nutek (anm. som numera 
ingår i Tillväxtverket), 2004). Rent forskningsmässigt är viljan till tillväxt av stort intresse att 
studera. Detta då tillväxtvilja inte tidigare berörts utan enbart den faktiska tillväxtens positiva 
effekter. Vi anser dock att det är av stort intresse att studera tillväxtens ursprung, viljan till 
tillväxt, för att förstå dess effekter.  

Det finns företag som har ett uttalat mål rörande tillväxt medan andra inte har det. Denna 
åtskillnad kan bero på att vissa är entreprenörer medan andra är företagare. Enligt Schumpeter 
(1934;1971) finns det en skillnad mellan att vara en entreprenör och att vara en företagsledare. 
Schumpeter (1934; 1971) menade att en entreprenör är en person som är företagsledare medan 
en företagsledare inte alltid kunde vara en entreprenör. Oavsett vem som är vad, anser vi att 
en entreprenör ska bidra till förändring och skapa sina förutsättningar självmant. Att vara 
småföretagare är synonymt med att vara entreprenör i den meningen att dessa uträttar 
utveckling av sitt företag. Oavsett vem som skapar vad, är det viktigt att komma ihåg 
betydelsen av tillväxten hos företagen för samhället.  

Forskning har dock inte bortsett från att studera tillväxtfrågor hos mindre företag. Viktigt att 
poängtera är att merparten av forskningen behandlat den faktiska tillväxten och dess 
förvaltning. Enligt Delmar och Wiklund (2008) kan tillväxt förklaras med hjälp av flertalet 
variabler, bland annat kan vinstökning, processökning, produktionsökning samt 
personalutökning vara några av måtten på faktisk tillväxt. Oavkortat kan tillväxt förklaras på 
många olika sätt och det råder en allmän förvirring av begreppet tillväxt samtidigt som 
företagen har olika förutsättningar för att nå tillväxt. Delmar och Wiklund (2008) menar att 



”I vilken utsträckning är det möjligt att förklara varför vissa småföretag har hög tillväxtvilja och vilka faktorer 
kan identifieras som betydelsefulla för tillväxtviljan?” 

 

 

6 | S i d a  
 

det är de individuella faktorerna som styr företagets förmåga och vilja till tillväxt, vad viljan 
däremot består av har inte fastställts av nämnda författare. Dock finns det endast en mindre 
andel forskning som är inriktad på tillväxtvilja i småföretag och intresset hos oss är att 
förklara hur en tillväxtvilja skapas.  

1.2 IAKTTAGELSER INFÖR STUDIENS UTGÅNGSPUNKT 
Trots att tidigare forskning om småföretagares tillväxtvilja har resulterat i ett flertal lovande 
insikter om vad denna vilja beror på, finns det många glapp i litteraturen som är värda 
ytterligare uppmärksamhet (Locke et al., 2004). Forskningen inom området tillväxt har haft en 
snabb utveckling. De flesta studier har påpekat att entreprenören ofta möter stora 
tillväxthinder, som ofta härrör från resursbrist (Andersson, 2001; Flamholtz, 1986). Samtidigt 
som andra studier har visat att de resurser som behövs för tillväxt även finns i den mån som 
entreprenören vill växa (Delmar et al., 2003). Att ständigt motivera att tillväxt är viktigt ställer 
stora krav på företagen och det som är tydligt är att företagen inte alltid delar uppfattningen 
om betydelsen av tillväxt, dvs. alla företag vill inte växa (Henrekson et al., 1997). 
 
Tidigare studier har till största del berört den faktiska tillväxten, istället för att studera varför 
och hur tillväxt kan stimuleras utifrån faktorer som är grundläggande för företagarens vilja till 
tillväxt (Penrose 1959; Wiklund et al. 2003; Flamholtz 1986; Shane et al., 2000; Shane 2003; 
Gartner 1988; Beugeldijk et al., 2004; Hornaday 1982; Andersson 2001; Baum 2001; 
Schumpeter 1934:1971; Davidsson et al. 2001:2003:2008). Att det har varit intressant att 
identifiera fördelar och nackdelar med tillväxt är inte konstigt, detta har gett ytterligare 
kunskap. Frågan är om all forskning har bidragit till ny kunskap eller om det endast är 
konstateranden av tidigare forskning. Befintliga studier inom området verkar ha fastnat i 
argumentationerna om tillväxtbarriärer och tillväxtens fördelar, trots att detta konstaterande 
redan uppmärksammades på 50-talet. (Penrose, 1959) I mångt och mycket påvisar de flesta 
studierna samma resultat (Wiklund et al., 2003; Locke, 2004, Shepherd et al., 2009), dock har 
tillväxten mätts på olika sätt såsom ökad omsättning, fler anställda och utökad effektivitet 
(Penrose 1959; Wiklund et al. 2003; Flamholtz 1986; Shane et al., 2000; Shane 2003; Gartner 
1988; Beugeldijk et al., 2004; Hornaday 1982; Andersson 2001; Baum 2001; Schumpeter 
1934:1971; Davidsson et al. 1986;1991;2001:2003:2008).  
 
Många av studierna har anpassats till ett fåtal faktorer som ofta testas i isolering från 
varandra. Detta har medfört att det som erhållits enbart är en fragmentarisk kunskapsbild som 
inte tagit hänsyn till att flera faktorer eller indirekta samband tillsammans kan bidra till att 
småföretagare uppvisar tillväxtvilja. Vidare kan det utifrån tidigare forskning också anses att 
det är av större vikt att utreda vad som fostrar tillväxt genom mjuka variabler.  

1.2.1 AKTUALISERING OCH PROBLEMATISERING 
Vi anser att det föreligger ett mer komplicerat samband mellan faktorerna, som förklarar 
tillväxtvilja, än vad den tidigare forskningen har redogjort för. Vi tror att det finns ett direkt 
samband mellan tillväxtvilja och faktiskt tillväxt samtidigt som det finns indirekta samband 
som kan förklara tillväxtviljan på ett mer komplicerat sätt. Tillika anser vi att tillväxtviljan 
består av en egen process som består av mjuka variabler såsom entreprenöriellt beteende, 
entreprenöriell drivkrafter och uppfattningar. Dessa mjuka variabler har en direkt påverkan på 
tillväxtviljan enligt vår mening men vi tror även att det finns ett samband mellan dessa 
variabler som kan kännetecknas som indirekta samband. Exempelvis kan faktorerna påverka 
varandra mer eller mindre på ett indirekt plan och det direkta sambandet från respektive faktor 
har en direkt påtaglig påverkan på tillväxtviljan för småföretagare. 
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Processen som vi beskriver ovan har vi för avsikt att studera, och detta ska genomföras genom 
studier av entreprenörens egenskaper och drivkrafter. För att studera detta område kan det 
även vara viktigt att studera branschskillnader och könsskillnader för att erhålla ett rättvisande 
resultat som visar tillväxtviljans bakomliggande faktorer som på sikt bidrar till 
samhällsekonomiska fördelar. Detta är även något som inte tidigare studier har beaktat. 
Tidigare studier har riktat fokus på enskilda samband (Locke et al., 2004). Dock är det troligt 
att tillväxtvilja uppstår genom ett samspel av ett flertal variabler. Med andra ord menar vi att 
det förekommer en problematik kring att utveckla och undersöka begreppet tillväxtvilja 
eftersom processen rörande tillväxtvilja innehar faktorer som påverkar varandra. Exempelvis 
kan sambanden mellan entreprenörens egenskaper förklaras med att denne driver ett företag 
(Baum et al., 2001). Denne har tidigare erfarenheter och ett beteendemönster som kan 
förklaras med exempelvis följande faktorer; entreprenöriellt beteende, entreprenöriella 
drivkrafter och trosuppfattning.  

1.2.2 STUDIEOMRÅDE 
Problemet som förekommer är att ovanstående variabler/faktorer flyter ihop och påverkar 
varandra på ett komplicerat sätt som inte lätt går att separera utan att eliminera någon viktig 
aspekt. Den tidigare forskningen har uteslutit faktorer för att studera området på ett isolerat 
plan, vilket betyder att faktorer har valts ut och studerats enskilt. Då en faktor har konstaterats 
som bevisbar har en annan missats som däremot påverkade tillväxtens utfall. Detta medför att 
den tidigare forskningen inte är komplett och erbjuder inte en helhetsbild av problemet. 
Däremot förekommer en oerhört bred grund att etablera en helhetssyn över den faktoriella 
inverkansgraden på begreppet tillväxtvilja.  
 
Utifrån ovan förda diskussion menar vi att det föreligger ett glapp i forskningen gällande de 
bakomliggande faktorerna till varför småföretag innehar en tillväxtvilja. Sambandet mellan 
tillväxt och entreprenöriellt beteende, entreprenöriella drivkrafter och trosuppfattning har 
enskilt stärkts. (Wiklund et al., 2003) Dock har inga studier fokuserat på tillväxtviljans 
koppling och samband, direkta som indirekta, emellan dessa begrepp. Dessutom bör det 
utredas om det förekommer skillnader emellan män och kvinnor då det gäller tillväxtvilja. 
Detta då forskning har bedrivits med genusperspektiv, men då med fokuseringen faktisk 
tillväxt. Vi anser att det är viktigt att utreda om det förekommer skillnader i detta avseende 
och då är vår fokusering tillväxtvilja.   
 
Då ekonomisk teori haft ”fel” om att förutsätta att en tillväxtvilja alltid förekommer blir det 
ytterst viktigt, enligt oss, att utreda vilka faktorer som tillväxtviljan består av och vilka de 
bakomliggande motiven till dessa är, i samband med ett genusperspektiv. På grund av detta 
anser vi, då det föreligger ett samband mellan ovan nämnda faktorer och tillväxt, bör det även 
föreligga ett samband mellan ovan nämna begrepp och tillväxtvilja för entreprenöriella 
företag, och det bör inte förekomma några skillnader emellan manliga/kvinnliga 
entreprenörer.  
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1.3 PROBLEMFORMULERING  
Vår litteraturgranskning av tidigare forskning har resulterat i följande frågeställning: 
 
”I vilken utsträckning är det möjligt att förklara varför vissa småföretag har hög tillväxtvilja 
och vilka faktorer kan identifieras som betydelsefulla för tillväxtviljan?” 
 

1.4 STUDIENS SYFTE 
Syftet för studien är; 

- att identifiera och testa om ett urval av faktorer kan förklara tillväxtviljan i 
småföretag, 

- att undersöka det mer komplicerade samband som antas föreligga mellan det urval av 
möjliga faktorer som ovan identifierats och tillväxtvilja i småföretag för att skapa en 
utökad och förbättrad förklaring för hur möjliga faktorer kan förklara tillväxtvilja i 
småföretag, 

- att identifiera och undersöka om det förekommer könsskillnader gällande viljan till 
tillväxt.  

1.5 AVGRÄNSNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR 
För att uppnå syftena med studien kommer vi enbart att undersöka tillväxtviljan och inte vad 
eventuell tillväxt har eller kan genererat/generera för de studerade företagen. Det kan vara av 
intresse att undersöka eventuella marknadsförändringar, exempelvis utökning av marknader i 
form av nya produkter eller tjänster för de utvalda företagen. Vi kommer dock inte att 
behandla detta område eftersom detta inte är inom ramen för vårt syfte.  

De företag som kommer att behandlas är belägna i Västerbottens län. Det är inte av intresse 
att inkludera övriga delar av Sverige eftersom studien isoleras och på sådant sätt kan alla 
företag erhålla samma grundförutsättning för tillväxt. Vi vill behålla undersökningen på ett 
isolerat område för att minimera riskerna för eventuella störningar som kan påverka 
renodlingen av faktorerna som påverkar viljan till tillväxt.  

Studien kommer även begränsas till att enbart inkludera småföretag, dvs. de företag som 
innehar 1-50 anställda. Dessa småföretag är dock inte begränsade till att tillhöra en specifik 
bransch, vilket betyder att alla typer av branscher är inkluderade i studien. Vi har inte heller 
valt att begränsa urvalet av småföretag till en viss mognadsfas. Detta betyder bland annat att 
alla företag, oberoende av etableringsår är inkluderade i studien. Ytterligare avgränsningar vi 
genomfört har varit att vi endast kommer att undersöka ägarledda småföretag och studien 
kommer att riktas till VD/chef för företaget.  

1.6 BEGREPPSFÖRKLARINGAR  
Tillväxt:  Vad som i denna studie kommer att avses med tillväxt är i första hand ökat antal 
anställda då detta är ett mått som tillväxten i de flesta tidigare studier berör. Primärt och 
sekundärt tillväxtmått hos företagen antas vara ökad omsättning respektive antal anställda.  

Entreprenör: Med entreprenör avser vi en småföretagare som söker möjligheter och som 
aktivt försöker förverkliga sina egna idéer med vilja och motivation för att uppnå framgång, 
endera i form av monetär vinning eller självförverkligande.  
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Entreprenöriellt Beteende: Entreprenören skapar sig en uppfattning om sin tillvaro och en 
entreprenörs handlingar kan ofta förklaras av att denne person är en möjlighetssökande 
innovatör (någon som uppfinner eller skapar något nytt på marknaden) eller kreatör 
(skapandet av den innovativa handlingen). Entreprenörskap förknippas i vår undersökning 
med risktagande i och med att denne person opererar på en osäker marknad och där ingen 
naturlig trygghet finns, annat än den kunskap som entreprenören besitter.  

Entreprenöriella Drivkrafter: Entreprenörens beteende styrs av de drivkrafter som denne person 
besitter och arbetar utifrån. Dessa drivkrafter förklarar vad som motiverar entreprenören att 
handla. 

Trosuppfattning: Trosuppfattning behandlar entreprenörens attityd till tillväxt. Entreprenörens 
attityd berör dennes uppfattning om vad tillväxten genererar positivt och negativt och 
påverkar dennes framtida strävan mot tillväxt.  

Tillväxtvilja: Tillväxtviljan är startpunkten för att en tillväxt skall åstadkommas för företag. Vi 
anser att tillväxt inte kan skapas av tillfälligheter, som är hållbar. Tillväxtviljan är en process 
som består av olika faktorer. 

1.7 DISPOSITION  
Undersökningen kommer att presenteras enligt nedan beskrivet; 

Kapitel 1:  Problematisering; Kapitlet kommer att intensifiera problematiken för varför 
företag inte vill eller vill erhålla en tillväxt utifrån val av strategier och målsättningar. Vidare 
kommer kapitlet att omfatta problemformuleringen, syftet med studien och vad som inte 
kommer att undersökas. Dessutom finner läsaren definitionsförklaringar som är av relevans 
och ger läsaren förståelse för hur vi definierar valda begrepp. 

Kapitel 2:  Studiens utgångspunkter; Vi avser här att ge läsaren en inblick i våra 
grundläggande förutsättningar för studien genom att beskriva de teoretiska utgångspunkter 
som ligger till grund. Framförallt avser vi att i detta kapitel att inbjuda läsaren till att erhålla 
en förståelse för hur studien har påverkats av oss författare genom att presentera våra 
essentiella val av metodologi. 

Kapitel 3:  Tidigare forskning; Kapitlet kommer att omfatta vad som tidigare har konstaterats 
om tillväxt och kommer att redogöra för var bristerna finns i den tidigare utförda forskningen. 
Vi vill med detta kapitel poängtera och statuera vad som är viktigt att undersöka och varför 
det är viktigt att undersöka denna fråga om tillväxt med hjälp av tidigare utförda studier. 
Utifrån denna del kommer även startpunkten för referensramen att redogöras. 

Kapitel 4:  Referensram; I detta kapitel kommer vi att redogöra för de faktorer som vi avser 
att undersöka problematiken tillväxtvilja. Utefter dessa faktorer kommer vi att redogöra för en 
modell, där avsikten är att undersöka området med enkätrespondenter. Modellens avsikt är 
även att ange de direkta sambanden för undersökningsområdet, utöver detta redogörs en 
sammanfattning av direkta och indirekta samband. På så sätt är referensramen utgångspunkten 
för den första undersökningen som denna studie kommer att ledas av. 

Kapitel 5:  Undersökningsram; Avsnittet syftar till att ge läsaren en redogörelse för vilken typ 
av modell som undersökningarna grundar sig på. Dessutom redovisas samband och de 
faktorerna som vi avser att belysa i studien.     



”I vilken utsträckning är det möjligt att förklara varför vissa småföretag har hög tillväxtvilja och vilka faktorer 
kan identifieras som betydelsefulla för tillväxtviljan?” 

 

 

10 | S i d a  
 

Kapitel 6:  Studiens genomförande; Kapitlet syftar till att redovisa hur undersökningen har 
utformats, hur urvalet av företag skall genomföras och det skall även redovisas vilka 
eventuella kritiska punkter som undersökningen har.  Kapitlet kommer att innefatta båda 
undersökningarna och således kommer inte undersökningarna att separeras annat än att dessa 
redovisas under separata rubriker. 

Kapitel 7:  Resultatredovisning och förstadieanalys; Här avser vi att presentera 
enkätundersökningen. Kapitlet kommer inte att inkludera intervjuerna, eftersom dessa agerar 
kontrollerande variabler i vår totala undersökning. Detta betyder att intervjuerna kommer att 
redogöras i analysen, då enkäter och intervjuer sammanstrålas till en enhetlig undersökning. 
Detta genomförs med anledning av att vi har avsikten att genomföra intervjuerna på basis av 
enkätsvaren. Därigenom är avsikten med det empiriska materialet att presentera skillnaderna 
och likheterna i enlighet med syftet och problemformuleringen. Kapitlet avslutas med att vi 
kommer att presentera de resultat som vi anser vara intressanta att undersöka djupare i den 
kvalitativa undersökningen.  

Kapitel 8:  Analytisk diskussion; Avsikten med kapitlet är att sammankoppla befintlig teori, 
nyfunnen teori och undersökningen med våra egna uppfattningar om ämnet som helhet. Vi 
avser här att precisera faktorerna genom att sammanföra syfte och frågeställning till en helhet 
för att förstå sambanden mellan företagen. Dessutom syftar kapitlet till att koppla samman 
den kvalitativa undersökningen med resterande resultat.  

Kapitel 9:  Teoretiskt bidrag och slutsatser; Då vi konstaterat att den nuvarande teoretiska 
ramen för detta område inte innehåller det som vi eftersträvar att finna, kommer vi i detta 
kapitel att med hjälp av båda delstudierna att sammanfatta resultatet i form av ett teoretiskt 
bidrag. Här finner läsaren en diskussion som bidrag till befintlig forskning inom området vilja 
till tillväxt i form av faktoriella förklaringar. Kapitlet avslutas med att vi kommer att ge 
förslag till fördjupad forskning kring problematiken tillväxtvilja.  

Kapitel 10: Sanningskriterier; I detta kapitel avser vi att avsluta studien genom att redogöra 
för dess validitet, reliabilitet, äkthet, överförbarhet, replikerbarhet och trovärdighet. Avsnittet 
är en vidareutveckling av den praktiska metoden för studien och avser att redogöra för 
studiens utfall samt betydelse. Då studien har genomförts med två studier, redovisas kapitlet 
med separata mått för den kvalitativa och kvantitativa delen.    
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2 STUDIENS UTGÅNGSPUNKTER 
För att läsaren skall kunna erhålla vår synvinkel är avsikten i detta kapitel att redogöra för 
de grundläggande teoretiska metodologiska ståndpunkter som vi författare har. Detta bidrar 
till en förståelse för studiens problemområde.   

2.1 UPPDRAGSREDOVISNING 
Undersökningen kommer att ske i samarbete med en uppdragsgivare, vi fick uppdraget av 
EntreprenörCentrum i Umeå efter att vi ansökt om det specifika uppdraget. Det var företagets 
egenhändiga problematisering som gjorde att vi fick uppslaget till ämnet. Uppdraget har 
enbart givit oss förmaningar till vad de ville få ut av studien. Uppdragsgivaren har inte 
påverkat oss annat än att de presenterade en problematik för oss som vi sedermera har 
utvecklat.  

EntreprenörCentrum är en organisation som ger stöd till nyföretagare i form av konsulterande 
verksamhet såsom exempelvis ”starta eget skola”. EntreprenörCentrum hade en utformad 
fråga vilken var ”Vilka faktorer påverkar viljan till tillväxt”. Efter möten och samtal har vi 
sedan presenterat vår synvinkel på ämnet och har fått samtycke från uppdragsgivaren.  

Vi valde att skriva denna uppsats då vi såg tillväxtvilja som ett intressant ämne att studera och 
som en utmaning. Ämnet intresserade oss då vi, genom vår utbildning och från samhället, 
kommit i kontakt med ämnet tillväxt och dess betydelse. Att undersöka vilka faktorer som 
ligger bakom en vilja till tillväxt såg vi som en spännande vinkling på problematiken. Då vi 
inte innehade någon bred förförståelse inför ämnet valde vi att granska den befintliga 
forskningen inom området innan vi valde att åta oss uppdraget. Denna granskning visade att 
det förekom en begränsad och otillräcklig forskning kring vinklingen på problematiken 
uppdraget berörde. På grund av detta ansåg vi att vår studie skulle kunna bidra till 
forskningsområdet och till att skapa en ökad förståelse inför ämnet. Detta då vi anser att vi, 
genom uppsatsen, kan bidra till att skapa ett verktyg för EntreprenörCentrum i deras 
beslutsprocess.  

2.2 PROBLEMBELYSNING  
Vår undersökning bygger på chefer/VD för småföretag och inte den vilja som de anställda 
besitter gentemot vilja till tillväxt för företagets välmående eller existens. Undersökningen 
kommer inte att behandla de anställdas åsikter eftersom vi eftersträvar att finna de essentiella 
faktorerna för entreprenörerna och inte de anställdas viljesträvan. Vi är medvetna om att det 
mycket väl kan vara de anställda som frambringar tillväxt genom gediget utvecklingsarbete 
för företaget. Dock återfinns intresset hos oss i den grundtanke som fanns hos den eller dem 
som startade det aktuella företaget som vi väljer att studera närmare. Därför kommer vårt 
perspektiv på studien uteslutande beröra den vilja till tillväxt som chef/VD besitter i de 
aktuella företagen och de faktorer som påverkar denna vilja till tillväxt.  

Vi är medvetna om att det perspektivval vi har gjort kommer att påverka studien till den grad 
att vi enbart kommer att få den ytterst ansvariges syn på vilka faktorer som ligger till grund 
för en önskan till tillväxt. Detta är ett medvetet val från vår sida då vi anser att det är chef/VD 
som är den person som skapar de grundläggande förutsättningarna för att en vilja om tillväxt 
skall förekomma. Då detta val medvetet har gjorts kommer detta även få konsekvenser för 
studiens resultat, främst då genom att vi utesluter en stor del av de personer i företagen som 
skall stå för implementeringen av de tillväxtmål/strategier som företagsledningen uppställt. 
Konsekvenserna av detta blir att vi inte kan avgöra huruvida de mål/strategier som 
förekommer i företagen uppfylls eller om de är lämpade för företaget. Därför avser vi inte att 
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fokusera på implementeringen av de mål/strategier som förekommer utan enbart huruvida det 
förekommer en vilja till tillväxt och vilka faktorer som påverkar den viljan.  

2.3 FÖRFÖRSTÅELSE  
För att skapa en grund för studiens genomförande är förförståelsen en viktig aspekt att beakta 
(Thurén, 2005). Detta ger läsaren en bild av den kunskap vi som författare besatt inför 
studiens påbörjande.  

Vi har inte kommit i kontakt med ämnet som helhet under våra tidigare studier förutom att vi 
har läst kurser inom Företagsekonomi som har behandlat tillväxt i den mån vad det ger 
företaget för fördelar. I övrigt har vi inte läst några kurser som enbart har behandlat tillväxt 
och dess bakomliggande faktorer. Ingen av oss har arbetat med problematiseringen aktivt i 
något företag som kunnat ge oss inblick i problematiken.  

Den begränsade förförståelse vi besitter tror vi inte leder till större hinder för studien. Detta då 
vi inför studiens genomförande införskaffat en bred kunskap om tillväxt som problemområde. 
Därför anser vi att vår begränsade förförståelse inte kommer att påverka studien negativt. 
Fördelen med att inneha en begränsad förförståelse är att vi tar oss an problematiken utan 
förutfattade meningar och med nyfikenhet.  

Inför studiens startpunkt ansåg vi att alla företag ville växa och bli större. Detta är något som 
vi efter litteraturgranskningen fått ändra uppfattning om, då vi idag har erhållit en förståelse 
om att en stor andel företag inte vill växa.  

För att skapa ytterligare förståelse för den grund studiens teoretiska referensram bygger på är 
det även av vikt att beakta den kunskapssyn som ligger till grund för hur vi angriper 
problemet tillväxtvilja på och hur vi skiljer faktorerna åt.  

2.4 KUNSKAPSSYN  
Inom natur- och samhällsvetenskapen förekommer det två vanliga indelningar rörande 
kunskapssyn; positivismen och hermeneutiken. Positivismen grundar sig i naturvetenskapen 
och söker fakta och orsakssamband som kan besvara det avsedda problemet, dock behandlas 
inte frågan varför inom positivismen. Den hermeneutiska kunskapssynen berör tolkning och 
förståelse av problematiken och vilka de bakomliggande faktorerna är som framkommer i 
undersökningen. (Ramirez, 1998) Positivismen och hermeneutiken skiljer sig även i det 
avseende att den positivistiska kunskapssynen ser människan som en passiv varelse medan 
den hermeneutiska ser henne som aktiv. (Se Figur 2)  
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Figur 1: Skillnader i verklighetsuppfattning mellan den positivistiska och den hermeneutiska 
orienterade organisationsteorin (Johansson Lindfors, 1993) 

Det vi avser med studien är i ett första skede att identifiera och testa vilka faktorer som skapar 
en vilja till tillväxt. Detta kommer att genomföras via en kvantitativ studie och därför besitter 
vi ett positivistiskt synsätt för att objektivt studera materialet. Studien genomförs utifrån 
scenariobaserade enkätfrågor, vilket bidrar till att alla respondenter erhåller samma 
förutsättningar. Denna del av studien bidrar till att erhålla kunskap om direkta och indirekta 
samband mellan förklaringsfaktorer och tillväxtvilja, och för att uppnå det första syftet med 
studien. För att däremot erhålla en vidare förståelse inför problematiken måste studien 
utvidgas med en kvalitativ delundersökning. Denna del syftar till att på ett djupare plan 
undersöka de resultat som den kvantitativa studien uppvisade och skapa en bättre förståelse 
för dessa. Denna studie ska bidra till att närmare undersöka de mer komplicerade samband 
som föreligger mellan förklaringsfaktorerna och en vilja till tillväxt. Genom att, efter den 
kvantitativa studien, utvidga studien med en kvalitativ undersökning erhåller vi större 
möjlighet att uppnå syftet med studien. Detta då det antas vara av mer komplicerad natur att 
undersöka det mer invecklade samband vi antar föreligger mellan faktorerna och en 
tillväxtvilja.  

2.4.1 POSITIVISTER ELLER HERMENEUTIKER? 
Det faktum att studien kommer att innehålla två separata undersökningar, en kvantitativ och 
en kvalitativ. Vi anser inte att detta skapar problem för vår möjlighet att genomföra 
undersökningen med en positivistisk kunskapssyn. Det är fullt möjligt att undersöka det mer 
komplicerade samband mellan faktorerna och söka dess förståelse med en positivistisk 
kunskapssyn (Holme et al., 1997). Denna kunskapssyn innebär även att vi kommer att försöka 
uppnå objektivitet i vår analys av det insamlade materialet. Vi vill dock antyda att vi är 
realister i detta fall, dvs. vi anser att det kommer att vara svårt att vara objektiv fullt ut 
(Ramirez, 1992). Oavsett kunskapssyn, är vi alla människor med olika förförståelse och 
kunskaper som präglar oss, därav kan inte objektivitet anammas fullt ut. Därför kommer alltid 
människans subjektiva bedömning påverka den analys som genomförs av det insamlade 
materialet (Holme et al., 1997). Eftersom den förförståelse vi besatt inför studiens påbörjande 
var begränsad hade vi inte någon uppfattning om vilka faktorer som kunde tänkas påverka 
viljan till tillväxt. Vi anser att detta bidragit till att vi haft möjlighet att behandla 
problematiken med öppna ögon utan att inkludera egna värderingar i problemet.  

Människan 
aktiv

Positivistisk 
organisationsteori

Hermeneutisk 
organisationsteori

Människan 
passiv

Social Fakta 

Sociala Definitioner 
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Vi vill även poängtera att vi menar att det är svårt att enbart säga sig inneha ett positivistisk 
eller hermeneutisk förhållningssätt till kunskap. Vi anser att det inte förekommer en sanning 
utan att det finns medelvägar till det förhållningssätt en person besitter till kunskap. Dock 
anser vi att det positivistiska synsättet är det vi arbetar efter i vår undersökning, då vi avser att 
utreda viljan till tillväxt och försöka identifiera de faktorer som förklarar denna vilja. Vi avser 
även att undersöka det mer komplicerade samband vi antar föreligger mellan dessa faktorer.   

Den positivistiska kunskapssynen och valet av att genomföra studien med två undersökningar 
ger oss författare vägledning i frågan om hur vi ska angripa problematiken. Vi vill genom 
studien identifiera, mäta och skapa en förståelse för vilka faktorer som påverkar viljan till 
tillväxt i småföretag och varför dessa faktorer är utmärkande för tillväxtföretag. Då det i 
tidigare forskning inte har förekommit studier där denna problematik visualiserats anser vi att 
det är nödvändigt att i ett första skede undersöka den befintliga forskningen för att sedan 
utvidga den med vårt eget forskningsbidrag. Detta ligger till grund för det angreppssätt vi 
avser att använda i studien.  

2.5 PROBLEMHANTERING 
För att angripa problematiken rörande viljan till tillväxt och studera de faktorer som gör att 
företag vill växa, inleddes studien med en grundlig litteraturgenomgång (Darmer et al., 1995). 
Vi fann att det existerade få studier som berörde viljan till tillväxt, därför har vi valt att 
genomföra undersökningen med hjälp av abduktion. Detta angreppssätt innebär att vi får 
möjlighet att undersöka tidigare forskning, men även att bidra med ny kunskap utifrån vårt 
resultat. Detta betyder att vi kommer att studera tidigare forskning inom området och därefter 
genomföra vår undersökning med hjälp av dessa förstudier. Dessa studier ger oss kunskap om 
vad som är av relevans och vad som bör undersökas. Med detta poängterat betyder detta att 
denna del avser deduktionen som syftar till att empiriskt testa det som finns konstaterat i 
andra studier. Vi avser sedan att genomföra det induktiva inslaget i abduktionen genom att 
göra en teoretisk sammanfattning, som vi väljer att kalla ”teoretiskt bidrag”. Detta kommer 
praktiskt att ta sin form genom att vi komponerar en undersökningsmodell som ligger till 
grund för förklarandet av tillväxtviljan. (Johansson Lindfors 1993; Alvesson et al., 2008) 

Syftet med det abduktiva angreppssättet är att det finns flertalet studier som är genomförda 
inom tillväxtområdet men dessa har genomförts med andra avsikter. Varav de flesta är 
ämnade att förklara tillväxtens fördelar eller nackdelar. Detta är i sig inte problematiskt och 
detta indikerar inte på att de är irrelevanta för vår studie men teorierna kan inte till fullo bidra 
med det vi avser att undersöka. Vi anser även att vi kan lära oss mycket av det induktiva 
inslaget utifrån en positivistisk kunskapssyn. Därav är det induktiva inslaget behövligt för 
denna studie då glappet i litteraturen är framstående.  

2.5.1 PROBLEMATIKENS HANTERING 
Praktiskt kommer det abduktiva angreppssättet ta sin form genom att vi inledningsvis 
genomför en kvantitativ studie via enkäter. Detta kommer att vara det deduktiva inslaget av 
studien då vi avser att undersöka hur den tidigare forskningen överensstämmer med vår 
undersökningsproblematik. Det deduktiva inslaget av studien kommer att genomföras genom 
hypoteser och därefter identifiering av förklarande faktorer till tillväxtvilja. Genom denna 
undersökning kommer vi även att få möjlighet studera det komplicerade samband vi anser 
föreligga mellan den tidigare genomförda forskningen inom området och vilja till tillväxt. Till 
följd av detta kommer vi att beröra det induktiva inslaget med studien. För att utveckla det 
induktiva inslaget av studien avser vi att efter den kvantitativa undersökningens 
genomförande även att utföra en kvalitativ undersökning. Detta gör vi för att skapa en bättre 
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förståelse för hur en vilja till tillväxt på ett djupare plan kan förklaras av identifierade 
faktorer. Genom detta kan vi bidra till den befintliga forskningen och föra den framåt.  

Vi anser att problematiken som vi möter, viljan att inte sträva mot tillväxt eller det motsatta, 
är varandras motpoler, men utifrån båda synsätten kan vi finna faktorer som kan vara 
generella för småföretagare. Att enbart se på ett problem utifrån vad som redan är konstaterat 
bidrar inte till utveckling av förståelsen för tillväxtviljan. Vi vill förstå genom att tolka och 
mäta de faktorer som vi finner under undersökningens gång (Kvale, 2006). Mer ingående om 
hur detta angreppssätt kommer att ta sin form i praktiken genom metodval berörs här näst. 
Nedanstående figur beskriver hur vi praktiskt behandlar abduktionen; 

 

Figur 2: Angreppssätt, egenkomponerad 

2.6 UNDERSÖKNINGSMETODER 
Den första delstudien av undersökningen kommer att genomföras kvantitativt via 
scenariobaserade enkätfrågor. Detta ger oss möjligheten att identifiera och mäta vilka faktorer 
som påverkar viljan till tillväxt. Vi avser att mäta dess existens och kartlägga vilka faktorer 
som har direkt och indirekt påverkan på en tillväxtvilja. Utifrån den teoretiska referensramen 
avser vi att identifiera den process som vi valt att beskriva som komplicerad för tillväxtviljan. 
Därigenom kan vi påvisa vilka faktorer som skapar en vilja till tillväxt. Dock krävs en djupare 
undersökningsram av problematiken för att öka förståelsen för de faktorer som påverkar 
tillväxtviljan och därför avser vi att i en andra delstudie genomföra en kvalitativ undersökning 
där vi vill skapa en ytterligare förståelse för problemet. Denna delstudie syftar även till att 
utreda de mer komplicerade sambanden som föreligger mellan de faktorer vi identifierat i den 
första delstudien och som var förvånande.  

Den kvalitativa metoden är vald för den andra delstudien av undersökningen då denna ger oss 
möjlighet att undersöka problemet mer ingående. Denna studie skall även fungera som ett 
redskap för att analysera den kvantitativa studiens resultat på ett mer välgrundat sätt.  

Då ett abduktivt angreppssätt används i studien innebär detta att vi avser att undersöka den 
tidigare utförda forskningen inom området för att sedan med hjälp av våra 
undersökningsresultat erbjuda en utökning av den befintliga forskningen. Vi anser att den 
kombinerade metoden ger oss en bättre möjlighet att förstå problemet och bättre bidra till 
forskningen på området. Detta då vi avser att undersöka bakomliggande faktorer till en vilja 
till tillväxt och via detta försöka förstå den problematik som föreligger ämnet. Den 
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kombinerade metoden ger oss möjlighet att sätta oss in i verkligheten som de undersökta 
företagen befinner sig i och se vilket perspektiv de har till problemet.  

2.7 LITTERATURINSAMLING 
Den litteratur som vi har använt till studien består av vetenskapliga artiklar, böcker och 
rapporter som vi har framsökt med hjälp av Umeå Universitets biblioteksdatabaser. Vi har 
använt oss av Business Source Premier (EBSCO), Esberi och Emerald och har enbart gjort 
urval på artiklar som har varit ”peer-reviewed”. Vi har exempelvis använt oss av följande 
kombinationer i sökandet; “Desire to growth, Factors”, “desire and growth companies, 
Female and male companies”, “Gender specified growth factors”, “Accreditive and 
development in companies”. Alla artiklar som erhölls vid sökningarna har sedan behandlats 
genom ett selektivt urval av oss, då vi har studerat sammanfattningarna och om intresse har 
funnits har artiklarna sedan granskats. Merparten av de vetenskapliga artiklarna har erhållits 
via Business Source Premier (EBSCO). 

Böckerna har sökts med kombinationer som; ”tillväxtföretag”, ”vilja till tillväxt”, 
”småföretagande”, ”entreprenörskap” och ”entrepreneur”. Böckerna som vi har hittat har 
behandlat studier genomförda av institut, men det har även funnits författare som har skrivit 
artiklar i vårt urval.  

Genomgående har vi alltid återvänt till ursprungskällan för att minimera risken att anta ett 
resonemang som är felaktigt från författarna. I de fall vi inte har påträffat de källor från vår 
sökning som en annan författare har haft, har vi valt att studera dessa källor också. Detta för 
att inte av misstag gå miste om relevant fakta inom området.  

2.7.1 KÄLLKRITIK 
Vi anser att det är av stor vikt att vara kritiska mot de val vi har gjort i studien och även mot 
den forskning vi avser att utgå ifrån. Vi har valt att studera tidigare genomförd forskning inom 
området för att sedan bygga vår undersökning på denna forskning kopplat till en vilja till 
tillväxt (Eriksson, et al., 2006). Detta val är baserat på att den forskning som finns inom 
området inte har fokuserat på den problematik vi anser föreligga tillväxtviljan. Till följd av 
detta anser vi att det blir av ytterligare vikt att vara kritisk mot den befintliga forskningen då 
denna inte baseras på samma problemställning som vår studie gör. Detta bidrar till att den 
forskning vi valt att basera vår undersökning på kan vara missvisande för den problematik vi 
avser att belysa.  

Då den tidigare genomförda forskningen till stor del har haft till avsikt att förklara faktisk 
tillväxt och dess för- och nackdelar och inte en vilja till tillväxt, kan det te sig problematiskt 
att använda sig av denna forskning som bas för vår undersökning. Vi anser dock att denna 
forskning ger oss vägledning i den studie vi genomför och är av yttersta vikt oavsett dess 
ursprungliga intentioner. Detta anser vi då denna forskning har visat på ett tydligt samband 
mellan faktisk tillväxt och entreprenöriellt beteende, entreprenöriella drivkrafter och 
trosuppfattning. Då detta samband föreligger anser vi att det torde föreligga ett samband 
mellan dessa områden och en vilja till tillväxt och det är det vi avser att undersöka i denna 
studie.  

Förutom att den tidigare genomförda forskningen inom området kan tänkas misstämma med 
vår problematik för ämnet, kan även kritik riktas till de enskilda forskarnas slutsatser. Flertalet 
forskare har genomfört studier där förklaringsfaktorer har åtskilts för att uppnå ett önskvärt 
resultat. Detta har bidragit till att tillväxtens bakomliggande förklaringsfaktorer enbart enskilt 
studerats. Till följd av förfarandet kan inte tillväxten förklaras med en sammansatt modell 
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eller förklaring och blir därför haltande. Forskarna har gjort detta val för att på ett enklare sätt 
påvisa att enskilda faktorer påverkar tillväxten. En sammansatt modell av tillväxtens olika 
förklaringsfaktorer kan ses näst intill omöjlig att uppnå, dock kan enbart enskilda faktorer inte 
sägas ge den vägledning i problematiken som forskare tidigare avsett.  

Den tidigare forskningen har, som ovan berörts, även genomförts av ett flertal forskare som 
studerat likvärdiga problem. Vi anser att den tidigare forskningens största brist är det faktum 
att den bedrivits under en lång tid, men att inget ”nytt” har tillkommit i forskningen som kan 
ge en tydligare förklaring till problematiken. Studierna kring tillväxt har pågått i flera 
decennier, ända sedan Penrose på 50-talet, men den har inte kommit närmare en förklaring 
idag. Vi anser att forskarna inom området måste ta ett steg tillbaka och fråga sig varför 
småföretagen idag inte vill växa, istället för att fortsätta studera tillväxtens positiva inverkan 
på samhällsekonomin.  

Ovan förda resonemang kan även stärkas av det faktum att vi i denna studie använder relativt 
förlegade forskares resultat i vår granskning av tidigare forskning. Detta val har vi medvetet 
gjort för att dels påvisa att den fortfarande är gällande och dels för att visa på att forskningen 
inom området inte uppvisat någon större förändring. Vi anser att forskning, inom oavsett 
område, bör sträva efter att utvecklas och forskningen inom vårt problemområde visar tydligt 
på att forskningen inte utvecklats nämnvärt under alla dessa år. Oberoende om forskningen 
kommit långt i sin förklaring av tillväxt och tillväxtvilja ska det inte påstås att denna 
forskning inte är av betydelse. All den stora mängd forskning inom området har bidragit till 
att problematiken uppmärksammats och att förklaringsgraden under åren varit liten är inte 
forskarnas fel. Svårigheterna med att finna några sanningar inom området tyder på att 
problematiken är svårgreppad och därav ännu viktigare att undersöka närmare.  

Till följd av diskussionen ovan vill vi utvidga och förnya problematiken kring tillväxt och ta 
tillbaka forskningen till den nivå där den gör skillnad och bidrar till ökad förståelse för ett 
problem. Då vi valt att studera viljan till tillväxt anser vi att vi utvecklar den forskning som 
förekommer, dock genom att gå tillbaka flera steg genom att inte anta att alla småföretag vill 
växa, något som dagens forskare verkar blunda för.  
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3 TIDIGARE FORSKNING 
För att beröra de faktorer som påverkar tillväxtviljan är det av yttersta vikt att läsaren 
erhåller en grund för vad tillväxt genererar och vad denna kan bestå av. Dessutom är det 
viktigt att läsaren erhåller kunskap om hur tillväxt skapas.  

3.1 VAL AV REFERENSRAM 
För att skapa en förståelse för hur forskningen kring tillväxt ser ut och för att förstå de 
bakomliggande faktorerna för en vilja till tillväxt är det viktigt att undersöka den forskning 
inom området som finns att tillgå. Detta med anledning av att syftet med studien är att 
identifiera och testa faktorer som kan förklara viljan till tillväxt i småföretag. Faktorerna 
behöver inte utgöras av påtagliga fenomen, utan kan bestå av en process som kan betraktas 
som komplicerad. Detta innebär att tillväxtvilja inte kan studeras med hjälp av isolerade 
faktorer, utan måste ses som en mer komplex process där ett flertal faktorer antas påverka 
varandra. För att undersöka och utreda de bakomliggande faktorerna till en tillväxtvilja har vi 
valt att belysa problemet utifrån fyra grupperingar där tillväxt ses som grundläggande;  

 

Figur 3: Områdes- och förklaringsmodell, egenkomponerad 

•Tillväxt;
•Grundläggande teori om vad tillväxt är, dess för- och nackdelar och hur tillväxt kan uppnås. 

1.
•Entreprenöriellt Beteende;
•Företagande sammankopplas ofta med entreprenörskapen och entreprenören, därför har vi valt
att utgå från den befintliga teoretiska basen inom området för att förstå vilka som startar
företag och varför. Grupperingen avser även att skapa förståelse för vem entreprenören är och
varför denne kan klassificeras som en entreprenör.

2.

•Entreprenöriella Drivkrafter:
•Om tillväxt inte finns, eller finns, är det i motivationsteorierna vi kommer att finna kunskap
om beteendet och attityder för tillväxt. Grupperingen avser att bidra till förståelse inför vad
som motiverar entreprenören och varför denne drivs framåt.

3.

•Trosuppfattning:
• I avsnittet kommer motivationsteorierna att sammankopplas med psykologiska faktorer som
förtäljer vad som styr oss till att vilja och hur vi kontrollerarbeteendet. Den fjärde
grupperingen berör attityder och psykologiska faktorer, och dessa bidrar till att skapa
förståelse inför de uppfattningar som föreligger gentemot vilja till tillväxt och dess
bakomliggande faktorer. De psykologiska faktorerna är även av stor betydelse för tillväxten i
små och medelstora företag då det föreligger en personlig koppling mellan individerna i
företaget och själva företaget (Davidsson, 1986).

4.
•Genus:
•Avsnittet avser att belysa skillnader mellan företagsledare utifrån trosuppfattning, drivkrafter,
vilja och grundläggande entreprenörskap utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv.
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Grupperingarna är för studien avgörande för besvarandet av problemformulering och initialt 
belyses tillväxt och den entreprenöriella aspekten på problemet. Dessa visar hur vi orienterar 
oss bland de olika teorierna. Entreprenören är den person som startar ett företag och denna 
person är den som har drivkrafter som är säregna. Det är denna person som, enligt oss, bör ha 
en vilja till tillväxt för att företaget ska växa.  

3.2 VARFÖR TILLVÄXT?  
Tillväxten i samhället är oerhört beroende av småföretagandet, detta då dessa företag står för 
den största sysselsättningen. (Wiklund et al. 2003; Carree et al., 2001; Flamholtz, 1986; 
Thurik et al., 2004) Utan tillväxt kommer samhället även att stå still och då sker ingen 
utveckling. Småföretag ses som motorn för den ekonomiska tillväxten och 
innovationsrikedomen, samt att de bidrar till möjligheten att lokalt skapa arbetstillfällen i 
samhället, vilket är av yttersta vikt för tillväxt (Morrison et al. 2003; Nutek 2004). Däremot 
finns en åtskillnad mellan småföretag och stora företag, vilken är att småföretag har 
begränsade resurser och därigenom hamnar de i en oönskad situation då företagen blir alltmer 
begränsade till en produkt gentemot vad de stora företagen är (Kessler et al., 2006). 

Enligt Nutek (2004) utgör småföretag den största delen av företagsparken i Sverige och 
sysselsättningsgraden påverkas av deras utveckling, samtidigt som denna företagsgrupp styr 
samhällets ekonomiska förutsättningar. Ekonomifakta (www.ekonomifakta.se) konstaterade 
att den största delen av svenska företag var enmansföretag eller mindre företag. Antalet 
företag har ökat i Sverige och under 2003-2007 har företagsparken utvidgats med cirka 
100 000 företag (www.scb.se). Klassificeringen småföretag anses vara de företag som har upp 
till 49 anställda, medan ett medelstort företag har upp till 249 (www.ekonomifakta.se). Detta 
betyder, enligt vår mening, att de företag som faktiskt påverkar arbetstillfällena i Sverige till 
största del är dem som inte kan klassificeras som ett stort företag.  

Då det är självklart att tillväxt är en viktig del för samhällets fortlevnad ställs frågan vad 
tillväxt är och varför den förutsätts som viktig. Tillväxt kan definieras på en rad olika vis och 
det har i tidigare forskning varit svårt för forskarna att enas om en definition. Vad som kan 
sägas som en bred definition som flertalet forskare ändå kunnat ställa sig bakom är att tillväxt 
kan sägas mäta ökning i omsättning (Andersson 2001; Hoy et al., 1992) eller ökat antal 
anställda (Delmar 1997; Morrison 2003; Delmar & Wiklund 2008). Penrose (1959) menar att 
tillväxt kan mätas som ett utfall av försäljning såsom export och import, medan Davidsson 
(1986) menar att tillväxtens största avsikt är att den ska bidra till något nytt och förbättrad 
effektivitet. Det skall dock poängteras att definitionerna har ändrats och förfinats sedan 
Penrose tid, dock kan Penrose ses som en viktig del av forskningen. Hennes definition kan 
tyckas vara ofullständig och allt för bred, då import och export idag förutsätts i stor 
utsträckning. Vad som i denna studie kommer att avses med tillväxt är i första hand ökat antal 
anställda då detta är ett mått som tillväxten i de flesta nyare studier berör. Kuratko et al. 
(1997) har bevisat att det inte finns något samband mellan tillväxt och pengagenerering även 
om pengar ofta är ett starkt motiv till att företagare vill ha tillväxt genom att dessa då erhåller 
mer pengar. 

3.2.1 TILLVÄXTENS FÖR- OCH NACKDELAR 
Ökad tillväxt har flertalet fördelar, både för det enskilda företaget och för samhället. Därför 
har det antagits i teorin att alla företag strävar efter tillväxt och möjligheter som gynnar 
tillväxt antas. Det har varit en självklarhet att det förekommer en vilja till tillväxt i företag och 
att tillväxtmöjligheter utnyttjas. Detta är dock inte av den självklara natur som forskare länge 
antytt, utan idag vet vi att en stor andel av företagen avstår att utnyttja tillväxtmöjligheter. En 
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orsak till detta är att företagsledarna inte är eller tror sig vara kompetenta till att driva en 
tillväxtprocess och därför lämnas dessa möjligheter inget intresse. (Davidsson et al., 2001)  

De faktiska fördelar som tillväxt bidrar till berör till stor del att ökad tillväxt leder till 
företagens möjligheter att följa med i utvecklingen som råder på marknaden. Genom att sträva 
efter varaktig tillväxt genereras fördelar gentemot konkurrenter och risken att tappa 
marknadsandelar minimeras. (Wiklund et al., 2003) En ytterligare fördel med tillväxt är att de 
företag som växer riskerar att i mindre utsträckning drabbas av konkurs. (Hay et al., 1994) 
Enligt Hagen (1960) är en fördel med tillväxten dessutom att det möjliggör utökandet av 
marknadsandelar och detta bidrar enligt författaren till att det blir ytterst viktigt att undersöka 
faktorer av icke-finansiell karaktär och vad som motiverar företagsledningen till att växa. 

Att företag även möter tillväxthinder är inget som förvånar, företagen som väljer att utöka sin 
befintliga storlek kommer även stöta på hinder som inte främjar tillväxtviljan. Några av dessa 
faktorer är enligt Nutek (Levin et al., 2002) ökad konkurrens, erodering av efterfrågan, 
sjunkande kundefterfrågan m.m., vilket på sikt påverkar företagets stabilitet. Dessa hinder kan 
förklara varför verkligheten inte stämmer överrens med vad forskningen antytt angående 
tillväxtviljan, dvs. varför en stor andel företag inte har som mål eller strategi att växa, då detta 
ansetts som en självklarhet i tidigare forskning. Nutek (2005) har påvisat att tillväxt inte alltid 
innebär att företag blir större, detta grundades på att det i genomsnitt tar 20 år för ett företag 
att bli medelstort. Visserligen fanns det extremfall där företag kunde ”växa” betydligt fortare, 
men då handlade det om högteknologiska företag som befann sig inom en tillväxtkurva som 
var aggressiv till utseendet (Ahrens, 2005).  

Flertalet författare har behandlat varför vissa företag kan betraktas som snabbväxande medan 
andra inte har den kapaciteten. Murphy et al.(1991) försökte jämföra talangfulla idrottare och 
entreprenörer. I studien klargjordes det att talang måste förvaltas, precis som en idrottare 
måste öva bör även entreprenören öva och testa gränserna. Att testa gränserna och våga 
misslyckas är även ett resultat, men att misslyckas kostar dock resurser för företaget, något 
som det inte alltid finns utrymme för. Författarna menade att det existerande kapitalet som 
företaget har att tillgå inte är tillräcklig. Problematiken blir större eftersom det idag inte finns 
tillräcklig kunskap eller för den delen utrymme för att lära ut entreprenörskap till företagare. 
Valentine (2003) påvisade att företagare inte skapade möjligheterna självmant, snarare 
jagades möjligheter som redan var utvecklade. På så sätt skapades problem genom att 
innovationer inte genomfördes, utan snarare skedde en ”kopiering” av konkurrenternas 
innovationer.    

3.2.2 TILLVÄXTSTRATEGIER 
För att tillväxt skall ske och utvecklingsarbete skall fortgå, har Andersen et al., (1998) påvisat 
att strategier och målsättningar inom företagen är viktiga. Speciellt då Penrose (1959) i sin 
tidiga utredning inom ämnet påpekade att resursbrist hos småföretag är av yttersta vikt och 
även det som styr produktkorgen hos företagen, vilket även bekräftades av Andersen, et al. 
Tillväxt och utökning av befintligt material styrs med andra ord av vad företaget vill utvecklas 
mot. Tillika är planeringsarbetet en av de viktigaste ingredienserna till att strategiarbetet kan 
fortlöpa på önskvärt sätt. Dock har studier visat att småföretagare inte alls är skickliga på att 
planera sin tillväxt eller utveckling. Företagare möter ofta en starkare efterfrågan som då inte 
är egenskapad utan snarare har kunden upptäckt något intressant. Kunden möjliggör då att 
tillväxten blir oplanerad och spontan (Morrison 2003; Kessler et al., 2006).  

Då det verkar som att det är svårt för småföretagare att arbeta gentemot att nå nya marknader 
utan att egentligen ha en strategi, verkar det ändock som att företagen har möjligheter att nå 



VT 

2009 

” Experiment: Tillväxtvilja”  
Ahlvik Doverhem & Granström 

 
tillväxt. Andersen et al., (1998) och Kessler et al., (2006) fann även att företag sällan valde att 
etablera sig på en marknad där företaget hade mindre kunskap, vilket berodde på att 
kompetensen hos ledningen inte var tillräcklig. Tillväxt kunde dock ändå ske genom att 
företagen erhöll marknadsandelar på den befintliga marknaden och konkurrerade då mot 
varandra mer aktivt. Däremot finns det inte bevisat att småföretagare är sämre benägna att 
utveckla nya produkter (Kessler, et al., 2006). Det som däremot kunde konstateras var att 
småföretagare inte hade samma möjligheter till att utveckla nya produkter och färdigställa 
dessa. Företagen hade små möjligheter att göra marknadsundersökningar och hade minimala 
investeringar i forskning och utveckling. (Kessler, et al., 2006) Mycket av detta har utmynnat 
i att företagen inte identifierar möjligheterna på marknaderna då det verkar som att allt redan 
finns (Morrison 2003; Wiklund et al., 2003; Carree et al., 2001) 

Samtidigt som företagets kunder och intressenter skapar tillväxt kan det vara på sådant sätt att 
företag inte alls besitter en vilja eller önskan till tillväxt. Wiklund et al. (2003) har menat att 
företagare känner rädsla för att växa eftersom företagen då riskerar att förlora den positiva 
atmosfären inom företaget. Det som åsyftas med den positiva atmosfären är att småföretag 
ofta karaktäriseras av familjära förhållanden där kommunikationen är enkel och inte 
hierarkisk (Morrison 2003; Kessler et al., 2006), det förekommer sällan byråkratiska 
förhållanden samt att arbetsrutinerna sker på sådant sätt som personalen är van vid (Wiklund 
et al., 2003; Flamholtz, 1986). Detta har bidragit till att småföretagen inte vill växa då de 
förutsätter att denna atmosfär kommer att offras.  

En orsak till varför ett företag vill växa, vilket även har konstaterats som en av den viktigaste 
grundpelaren till tillväxt, sammanfaller med företagets tro om framtiden. Det har visat sig att 
små företag värnar om de anställdas välbefinnande i första hand och innan tillväxt sker finns 
ett oavkortat behov av konsekvensutredning från företagets sida. (Wiklund et al. 2003) 
Samtidigt som dessa mjuka variabler är viktiga för företag har Flamholtz (1986) konstaterat 
att företagare lider av ”växtvärk” (anm. översatt från ”growing pains”). Växtvärken bestod då 
av högre belastning på de anställda och ägare/ägarna av företaget. För att ett företag ska 
kunna frambringa tillväxt krävs balans i verksamheten och att samtliga parter besitter en 
partsvilja till tillväxt. Finns inte partsviljan inom företaget tolkade författaren detta som 
negativt och att tillväxtmöjligheter inte utnyttjades av företaget. (Flamholtz, 1986) Att 
företagen besitter problem att få alla medarbetare och sig själv motiverade till att bidra till en 
utökad verksamhet verkar tudelat. Det kan klart urskiljas fördelar, nackdelar och ingetdera 
med tillväxt för småföretag.  

Då ovan nämnda studier har påvisat vad tillväxt är med fördelar och nackdelar, är det av vikt 
att undersöka varför företagen väljer att agera som de gör (Locke et al. 2004). Dessutom är 
det viktigt att skapa en förståelse för när företagen inte vill växa och orsakerna till detta. När 
företag startas är det av vilja att utveckla det befintliga eller av andra orsaker såsom 
självförverkligande etc. (Lithander et al., 2004) Oavsett om alla företagare är entreprenörer 
med vilja verkar det som att viljan tappas bort i strävandet om överlevnad. För att bilda en 
förståelse för helheten är det viktigt att redogöra för strukturen som åsyftar problematiken 
kring tillväxt. Tillväxtens vara eller icke vara kommer ha sin utgångspunkt i 
entreprenörskapen.  
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4 REFERENSRAM 
Detta kapitel skall ses som en grund för det deduktiva inslaget av studien och erbjuda läsaren 
en förståelse för hur hypotesuppställningarna har utformats. Kapitlet skall vara 
utgångspunkten för utformningen av undersökningens kvantitativa och kvalitativa delstudier.  

4.1 INLEDNING 
Syfte och problemformulering kräver en grundlig genomgång av flertalet studier och hur vi 
sedan kan använda dessa i vår undersökning för att förankra våra resonemang och tankar. 
Tillsammans med detta bör det även förklaras att en vilja till tillväxt är en process som kan 
liknas vid ett händelseförlopp som har en startpunkt, men som inte har en självklar slutpunkt. 
Det finns en skillnad mellan tillväxtföretag och icke tillväxtföretag. Avsikten är att studera 
vad som särskiljer dessa åt och förklara förloppet med hjälp av abstrakta och mer 
komplicerade faktorer som bidrar till att tillväxtvilja bibehålls och ständigt eftersträvas.  

De faktorer vi studerar återfinns i kapitlet och genom denna förstudie av tidigare forskning 
resulterar detta i att förloppet skall förklaras och statueras på ett tydligt sätt. Faktorerna antas 
påverka varandra, då vi anser att en faktor påverkar en annan, vilket betyder att dessa inte kan 
anses kunna förklara tillväxtvilja separat. Utgångspunkten för studien är att entreprenöriellt 
beteende, entreprenöriella drivkrafter och trosuppfattning ligger till grund för att en 
tillväxtvilja skall finnas. Utifrån dessa tre abstrakta områden avser vi att identifiera mer 
specifika faktorer för vardera område.   

4.2 ENTREPRENÖRIELLT BETEENDE 

 

Entreprenörskap har idag en mycket betydande roll för småföretagande (Penrose 1959; 
Wiklund et al. 2003; Flamholtz 1986; Shane et al., 2000; Shane 2003; Gartner 1988; 
Beugeldijk 2004; Hornaday 1982; Andersson 2001; Baum 2001; Schumpeter 1934:1971; 
Davidsson et al. 2001:2003:2008). Särskilt viktigt har detta varit då entreprenören 
sammankopplas med tillväxt. Sambandet mellan entreprenören och tillväxten i samhället kan 
enkelt uttryckas som att entreprenören skapar innovationer som bidrar till teknologisk 
förändring, som i sin tur genererar tillväxt (Schumpeter, 1934:1971). Visserligen har denna 
definition ifrågasatts och förändrats med tiden. Utöver denna självklara förklaring kan det 
sägas att entreprenörens betydelse för tillväxten är stor, detta då det i all forskning inom 
området framhävts att entreprenören har betydelse för ökad tillväxt. Alla forskare lägger stor 
vikt vid den roll entreprenören har för att bidra till tillväxt, dock ses skillnader i forskningen 
på vilken betydelse som eftersträvas. Begreppen som sådana är svårdefinierade och det finns 
egentligen inte någon självklar förklaring till dessa.  

Innan det är möjligt att beskriva vem entreprenören är kan det vara på sin plats att utreda vad 
entreprenörskap innebär. Enligt Shane et al., (2000) är entreprenörskap en process som 
möjliggör att framtida varor och tjänster uppdagas, utvärderas och utnyttjas. Tillika kan 
entreprenörskap ses som skapandet av företagsverksamheter och idéer av nyare karaktär som 
inte tidigare funnits (Gartner, 1988). Processen och skapandet av ny företagsverksamhet sker 

• Entreprenöriellt Beteende;
• Företagande sammankopplas ofta med entreprenörskapen och entreprenören, därför har vi valt att 
utgå från den befintliga teoretiska basen inom området för att förstå vilka som startar företag och 
varför. Grupperingen avser även att skapa förståelse för vem entreprenören är och varför denne 
kan klassificeras som en entreprenör. 
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till följd av att entreprenörskap handlar om att utnyttja de möjligheter som föreligger (Shane 
et al., 2003). Frågan är då vad som skapar entreprenörskap? Enligt Gartner (1988) är det 
entreprenören som skapar entreprenörskap.  

4.2.1 ENTREPRENÖRIELL KARAKTÄRISTISKA  
Detta leder till frågan om vem entreprenören är och vad som kännetecknar denne. De 
karaktäristiska drag som brukar sägas känneteckna entreprenören har sammanställts och 
rangordnats av Hornaday (1982). Dessa drag toppas av att en entreprenör ska ha 
självförtroende och en ihärdighet/beslutsamhet. Andra typiska drag hos en entreprenör är 
förmåga att ta risker, prestationsbehov, kreativitet och flexibilitet. Tillika har entreprenören 
karaktäriserats som en person som vill erhålla pengar i form av vinst, något utöver vad 
personen hade kunnat få från en arbetsgivare. (Shane et al., 2003; Kuratko et al., 1997) 
Entreprenören har även ofta givits olika roller som förklarar vem denne är och mångtaliga 
kända forskare inom området har tvistade meningar om vad som kännetecknar denne. 
Cantillon m.fl. ansåg att entreprenörens roll är att vara risktagare, medan Smith m.fl. såg 
denne som en kapitalist. På senare tid har rollen som innovatör eller som möjlighetssökare fått 
större slagkraft. (Andersson, 2001; Valentine, 2003) Oberoende på vilken roll som ges till 
entreprenören kan det sägas föreligga speciella drag hos den person som uppvisar 
entreprenöriellt beteende. Dock har dessa drag på senare år fått ta emot kritik för att de är för 
många och motsägelsefulla. Vad som avsetts med detta försök till att identifiera entreprenören 
har lett till sitt eget fall, dvs. att mängden av karaktäristiska drag har bidragit till att det som 
utmärker en entreprenör har blivit svårt att finna. (Andersson, 2001) 

Gartner (1988) menar att frågan om vem entreprenören är och vilka drag som kännetecknar 
denne inte är av största vikt att studera, utan det som är viktigt är att skapa en förståelse för 
entreprenörens beteende och den process som bidrar till dennes entreprenöriella karaktär. 
Baum et al., (2001) försökte undersöka tillväxt med hjälp av fjorton hypoteser med 
utgångspunkten att entreprenörens olika drivkrafter påverkade den faktiska tillväxten. 
Författarna gjorde detta genom att göra en metaanalys som sammanfattade flera modeller och 
tanken var att modellen skulle klargöra relationerna, men författarna lyckades inte med 
ändamålet eftersom hypoteserna inte kunde säkerställas. Däremot kunde författarna konstatera 
att entreprenörskap och tillväxt är personlighetsbaserat och därav kunde inte den generella 
bilden ges. Detta är dock något vi tror kan uppnås genom att uppmärksamma att det 
förekommer indirekta samband mellan faktorerna.  

4.2.2 ENTREPRENÖR ≠ FÖRETAGARE? 
Att frågan om vem entreprenören är svårdefinierad, är relativt självklar och det finns ingen 
definition som alla forskare inom området känner sig manade att ställa sig bakom. Ytterligare 
förvirring kan läggas till problemet genom att fråga sig om alla människor kan vara av 
entreprenöriell natur, dvs. om denna natur är medfödd eller om det går att lära sig att vara en 
entreprenör. Enligt några forskare är den entreprenöriella karaktären medfödd och inget som 
går att lära sig, medan andra forskare menar att det är möjligt att utveckla sina 
entreprenöriella egenskaper. Gartner (1989) menar att entreprenörskap innebär att skapa ett 
nytt företag och den som åtar sig denna uppgift är en entreprenör. När väl företaget är skapat 
upphör den entreprenöriella verksamheten och då övergår individen som skapade företaget 
från att vara en entreprenör till att bli en företagsledare. Schumpeter (1934;1971) menade 
istället att det är viktigt att skilja på en entreprenör och en företagsledare. Han menade att en 
entreprenör även kan vara en företagsledare, medan en företagsledare inte är en entreprenör i 
alla avseenden. Schumpeter skiljde även bestämt på att en entreprenör har en medfödd 
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förmåga, till exempelvis innovativitet, en företagsledare däremot måste lära sig sina 
färdigheter. 

Betyder detta då att en företagare alltid upphör att vara en entreprenör efter att skapandet av 
företaget är slutfört? Detta kan te sig konstigt då ett företag nästan aldrig är av statisk karaktär 
utan utvecklas fortlöpande, oavsett intentionen till att utvecklas. Buame (1994) menar att det 
på grund av detta inte är möjligt att separera de avgörande skillnader som föreligger mellan en 
entreprenör och företagsledare. Vi anser att det relevanta inom ämnet inte handlar om att 
framställa skillnader mellan entreprenörer och företagsledare, utan det som är av vikt är att 
undersöka den entreprenöriella verksamheten som förekommer i företaget och vid skapandet 
av detta. Oavsett om företagsledaren fortsätter att vara en entreprenör efter det initiala 
skapandet eller inte, är flertalet forskare ense om att själva skapandet av ett företag är av 
entreprenöriell karaktär och detta är det vi i denna studie lägger största vikt vid. Det som även 
är av vikt, och som forskare tydligt visat, är att det föreligger en skillnad mellan entreprenören 
och den allmänna populationen (Beugeldijk et al., 2004). Detta är en förutsättning för den 
studie vi avser att göra, då det vi våra ögon måste föreligga en skillnad mellan de personer 
som antar entreprenöriella roller och den ”vanliga” samhällsmedborgaren.  

4.2.3 VAD FORMAR ENTREPRENÖREN? 
Vad som enligt forskarna utmärker en entreprenör, jämfört med den vanliga 
samhällsmedborgaren, är att entreprenörer är personer med höga prestationsbehov (anm. 
översatt från; ”nAch”, need for achievement) på sig själva. Därför är dessa mer troliga att de 
kommer att ägna sig åt entreprenöriella aktiviteter, såsom företagande eller utvecklingsarbete. 
Prestationsbehov är ett bra mått för att skilja företagsskapare från den allmänna populationen, 
då företagsskapare/entreprenörer har ett högre prestationsbehov. Däremot skall det inte 
förglömmas att entreprenören även tar en risk. Risken är enligt Shane et al. (2003) måttlig och 
överstiger inte utfallet. Risktagande är även förknippat med möjligheter, för att bli en 
entreprenör måste denna person även ta risker för att sedan nå framgång. I annat fall kan inga 
möjligheter skapas, att ta en risk behöver inte alltid vara negativt. (Shane et al., 2003)  

Frågan om varför entreprenören startar ett företag och varför inte vanliga medborgare gör det, 
har försökt besvarats av McClelland (1982) genom att behandla skapandet av ett företag som 
entreprenörens prestationsbehov och kontrollförmåga (locus of control). Denna 
kontrollförmåga innebär att en person med en intern sådan söker sig till entreprenöriella roller 
för att denne vill att sina handlingar ska ha en direkt påverkan på utfallet (Shane et al, 2003). 
Detta innebär att entreprenörer skapar nya företag för att kunna påverka och kontrollera sitt 
eget öde genom sitt handlande och för att uppnå självförverkligande. Därav måste 
entreprenörskapsteorin beakta det som motiverar människan till att ta entreprenöriella beslut.  

Gartner (1988) menar att entreprenörskapsprocessen inte behöver ha en koppling till 
företagande. Snarare byggs entreprenörskap upp utifrån personliga förutsättningar som 
individen själv skapar. Det är även de personliga förutsättningarna som genererar den största 
tillväxtmotivationen. Då entreprenören är viktig för tillväxten i samhället betyder det även att 
förvaltandet av företaget är viktigt. Då entreprenörskap finns inom ett företag bör det även 
finnas ett samband som tyder på att entreprenören aktivt arbetar inom företaget, men har då 
antagit en passiv roll som entreprenör. Enligt litteraturen benämns detta som intraprenörskap 
(Beugelsdijk et al., 2004; Gartner 1988; Thurik et al., 2004). Det är även dessa aktiviteter som 
på sikt bidrar till att tillväxt kan åstadkommas genom att utvecklingsarbetet bör framskrida på 
sådant sätt.  
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Brister däremot entreprenören i något avseende kommer ingen förändring att ske, vilket 
oavkortat får konsekvenser för samhället. Det är av yttersta vikt att de små företagen 
utvecklas och bidrar till en ökad samhällsnytta (Wiklund et al., 2003; Thurik et al., 2004). 
Däremot skiljer sig de sistnämnda författarna i uppfattningen om entreprenörskap och 
påverkan av småföretagande. Till största del kan företagare sägas vara entreprenörer och 
därigenom startas företag. Thurik et al., (2004) påpekar däremot att förhållandet är det 
motsatta. Småföretagande agerar som motor för entreprenörskapen och därigenom sker 
förändring. Författarna poängterar att det som är viktigt för samhällsnyttan är att småföretagen 
står för innovationerna, dynamiken i industrin och jobbgenereringen. (Thurik et al., 2004) 
Oavsett vad som föder vad, är sambandet välstuderat och att det föreligger ett sådant kan inte 
bestridas.  

4.2.4 ENTREPRENÖRERNAS BETYDELSE FÖR SAMHÄLLSNYTTAN  
Småföretagandets bidrag till samhällsnyttan blir alltmer viktigt då konkurrensen på 
marknaden hårdnar och då främst den globala och internationella konkurrensen. Det skapas 
ständigt nya marknadsfragmenteringar och vid krisdrabbade tider svänger behovet av 
småföretag. En ökad tillväxt kan leda till att den internationella marknaden utökas eller att 
företag blir uppköpa. Alla beslut som måste fattas skapar en osäkerhet och många företagare 
väljer att inte utveckla verksamheten med ny entreprenöriell aktivitet. Detta trots att den nya 
aktiviteten kan bidra till nya innovationer som är behövliga för företagen. Exempelvis kan 90-
talets kriser statuera som exempel i detta fall. Under 90-talet var det vanligare med små 
företag som hade en stor roll i samhällsekonomin, alltefter att åren gick blev många företag 
fusionerade eller uppköpa. Idag har synen och utvecklingen förändrats och EU har exempelvis 
en slogan som anger att det är småföretagen som måste rädda Europa (Carree et al., 2001).  

Eftersom det har visats i ovan nämnda resonemang att det är svårt att definiera 
entreprenörskap och entreprenören, anser vi att förvirringen leder till att det är svårt att greppa 
koncepten till fullo. Oavsett vad konceptens innebörd omfattar, bör forskarna enas om att 
koncepten alltjämt innefattar olika karaktäristiska drag. Det vi anser som ytterst problematiskt 
är att utvecklingen har försvårat förståelsen för ämnet som helhet. Frågan är om det någonsin 
kommer att finnas ett samlingsbegrepp. Vidare anser vi att definitionsskillnaderna möjligtvis 
kan ha resulterat i att respektive studie erhållit ett annorlunda resultat på grundval av 
begreppsutveckling och osämja. Det vi anser att en entreprenör är, är att denne är en person 
som söker möjligheter och som aktivt försöker förverkliga sina egna idéer med vilja och 
motivation för att uppnå framgång, endera i form av monetär vinning eller 
självförverkligande. Den bakomliggande processen som formar entreprenören är 
entreprenörskapens karaktärsdrag. Vi anser att en mer precis karaktärisering av entreprenören 
inte är behövlig, utan skapar enbart förvirring inför ämnet.  

Då vi konstaterat att alla entreprenörer inte är lika och inte drivs av samma motivationer föder 
detta även en nyfikenhet hos oss författare. Eftersom alla personer inte har ett högt 
prestationsbehov kan inte alla vara entreprenörer, eftersom tillväxtens icke vara inte då skulle 
vara ett problem. Detta fenomen skulle då inte vara ett problem som bör utredas eftersom 
förhållandet då är en självklarhet. Vilket sammanhänger med prestationsbehovet eftersom det 
antytts att entreprenören har högt prestationsbehov som då borde leda till att entreprenören 
vill ha en aktiv tillväxt för företaget. Eftersom alla företag inte vill ha en tillväxt kan detta 
enbart betyda att alla företagare inte är entreprenörer, det finns med andra ord en 
definitionsskillnad häremellan. Möjligtvis föreligger det som sådant att entreprenören 
”lämnar” företaget då formationen är stadgad, vilket betyder att Schumpeters (1934;1971) 
konstaterande fortfarande är hållbar och ytterst viktigt. Detta påvisar, enligt oss, att 
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forskningen kring entreprenören och tillväxt som på senare tid gjorts inte är av den betydelse 
som antytts tidigare. 

4.2.5 HYPOTES 1   
För att skapa en grundligare förståelse för varför entreprenören skapar ett företag är det 
essentiellt att ställa sig frågan, vad som motiverar och driver entreprenören. En av de mest 
förekommande orsakerna till att entreprenören skapar ett företag är som ovan nämnt ett behov 
av självförverkligande och förmåga att kontrollera sitt handlande (Gartner, 1988). Shane et al. 
(2003) påpekar ytterligare att entreprenörens motiv och drivkrafter kommer ifrån ett behov av 
vara oberoende, dvs. att entreprenören väljer att skapa en karriär där denne har möjlighet att 
bestämma över sig själv och vara sin egen. Författarna menar vidare att drivkrafterna åligger 
att det föreligger vinstmöjligheter med att åta sig entreprenöriella roller. Dessa 
vinstmöjligheter härstammar från den förmåga entreprenören har att finna och utnyttja 
möjligheter på marknaden som andra inte ser eller vågar anta. Detta kan även sägas 
känneteckna entreprenören, dvs. att denne är en person som ser attraktiviteten i de möjligheter 
som andra inte ser. Forskare har även påvisat att passion är en drivkraft för entreprenörer och 
det har visat sig att denna passion är ett av de viktigaste motiven för den entreprenöriella 
verksamhetens utveckling (Smilor, 1997).  

Innan vi kan förklara vad som driver och motiverar entreprenören måste vi utreda den 
betydelse entreprenören har på tillväxtviljan. Då vi har visat att det föreligger ett samband 
mellan entreprenöriellt beteende och faktisk tillväxt, anser vi att det även borde föreligga ett 
samband mellan entreprenöriellt beteende och vilja till tillväxt. Med detta poängterat tror vi 
att det bör finnas ett samband mellan följande begrepp och tillväxtvilja för småföretagare; 
innovatör/kreatör, möjlighetssökare och risktagare. Dessa begrepp anser vi som grunden för 
det entreprenöriella beteendet och vi tror att det är dessa som formar en entreprenör. Därför 
har vi valt att formulera den första hypotesen på följande vis;  

Hypotes 1: ”Det föreligger ett positivt samband mellan entreprenöriellt 
beteende och vilja till tillväxt”  

4.3 ENTREPRENÖRIELLA DRIVKRAFTER 

 

I föregående avsnitt belystes relevansen av entreprenörskap och entreprenören för 
tillväxtproblematiseringen. Eftersom tillväxtvilja har visats vara individuell för 
entreprenörerna, är det därför viktigt att utreda vad som skiljer entreprenörer med vilja och de 
som inte har en vilja. Delmar et al., (2008) har visat att tillväxt är den främsta 
framgångsbarometern eftersom entreprenören genom tillväxt kan påvisa sin framgång i 
faktiska termer. Utfallet av tillväxten är på så sätt framhävd av entreprenören gentemot 
samhället och kan ställas i relation till det som entreprenören har riskerat. Det som förklarar 
viljans essens härleds delvis till den motivation och de drivkrafter som entreprenören besitter 
gentemot tillväxtens positiva inverkan. Drivkrafter till att sträva mot tillväxt beror på 
uppfattningen om tillväxten genererar positiva eller negativa effekter, enligt vår mening. Vad 
som avses med motivation och drivkrafter kan förklaras med definitionen nedan;  

•Entreprenöriella Drivkrafter:
•Om tillväxt inte finns, eller finns, är det i motivationsteorierna vi kommer att finna 
kunskap om beteendet och attityder för tillväxt. Grupperingen avser att bidra till 
förståelse inför vad som motiverar entreprenören och varför denne drivs framåt.
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…”motivation förklarar varför vi över huvud taget handlar och varför vi gör vissa saker 
snarare än andra. De behövs för att vi skall förstå det faktum att organismer konsekvent 
strävar mot bestämda mål med hjälp av flexibla beteenden”. (www.ne.se) 

4.3.1 ENTREPRENÖRIELL DRIVKRAFT 
Entreprenöriell motivation anses som en nyckelfaktor för de prestationer som entreprenörskap 
genererar. Prestation och motivation kan anses som synonyma, men dessa begrepp påverkar 
varandra genom att motivationen styr prestationen och vice versa. Då en entreprenörs 
huvudsakliga mål bygger på möjlighetsskapande, bidrar detta till att utveckla och uppfylla de 
behov som entreprenören har (självförverkligande). Målen som därmed avser att uppfyllas 
kan bestå av åtminstone två olika determinanter; oberoende och frihet. Detta handlar om att 
entreprenören, med sina karakteristiska drag om att vilja vara sin egen chef, måste kunna 
kontrollera sin egen framtid. För att kunna göra detta krävs att prestationsbehoven är 
uppfyllda. Detta genom att motivationen innehåller engagemang, uthållighet, prestation och 
möjlighetssökningar. På så sätt är visionen och framtiden ytterst viktig eftersom det är detta 
som kan sporra entreprenören till att fortsätta utveckla sitt företag. Vad drivkrafterna för detta 
ändamål består av beror på hur entreprenören vill behandla motivationen tillsammans med 
visionen. (Kuratko et al., 1997) 

Det förekommer inre - och yttre drivkrafter hos entreprenörer, vilka är av finansiell eller icke 
finansiell karaktär. Enligt Kuratko et al., (1997) är drivkrafterna mycket personspecifika och 
är inte lätta att generalisera. Med studien kunde Kuratko et al., (1997) konstatera att många 
entreprenörer drivs av att de skapar en säkerhet för sig själva och sin familj och om 
säkerheten försvinner kommer även motivationen att försvinna, vilket betyder att det är viktigt 
att inget ytterligare risktagande tas. (Kuratko et al., 1997) Detta kan betyda att tillväxt kan 
vara något som företagen anser är behövligt, men att motivationen försvinner då det innebär 
risktagande. 

4.3.2 PENGAR ÄR INTE ALLTID BETYDANDE 
Wiklund et al., (2003) har påvisat att det är de icke-ekonomiska drivkrafterna som är viktiga 
att beakta då tillväxt studeras. Samtidigt får inte den finansiella grundbulten förglömmas, då 
personer med vilja även söker bekräftelse och har ett behov av att lyckas som företagare 
(Delmar et al., 2008). För att en företagare skall kunna motivera sig själv till att ständigt 
utvecklas krävs det en morot som gör att personen orkar fortsätta att vidareutveckla det 
befintliga. Motivationen som krävs för att göra detta har utretts av flertalet författare, 
Flamholtz (1986) menar att om entreprenören har en negativ inställning till tillväxt finns det 
heller ingen vilja till tillväxt. Detta kan verka självklart, men ibland kan företag växa utan att 
egentligen veta att tillväxt har skett. Naturligtvis beror detta på att en efterfrågeökning inte 
nödvändigtvis betyder att företaget finner behov av att nyanställa (Delmar et al., 2008).  

Att nyanställa kräver även en viss resursåtgång som möjligtvis inte finns inom företaget, det 
monetära i situationen kan mycket väl återfinnas, men däremot kostar nyanställningen tid hos 
personalen. Då ett företag vill växa måste balansen återfinnas, vid en kraftig efterfrågeökning 
bör även arbetstillfällena på arbetsplatsen utökas (Delmar et al., 2008). Flamholtz (1986), 
Wiklund et al., (2003) och Delmar et al., (2008) har menat att personalens välbefinnande är 
det centrala. Som företagare krävs att balanseringen är naturlig, personalen måste känna att 
det är möjligt och ha en vilja att företaget skall växa. De växtvärksvariabler som Flamholtz 
(1986) identifierade var att arbetsbelastning, arbetsuppgifter, kontroll och kvalitet påverkades. 
Dessutom påvisades att om företagsledningen inte hade motivation till att växa skulle 
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företaget inte växa och om företaget inte ser de eventuella positiva effekterna av tillväxten då 
antogs inte utmaningarna heller.    

Tillväxtutmaningarna kräver att företagen ser sin potential på marknaden, vilket har påvisats 
som svårt för företagare. Delvis beror detta på att företagare har små kunskaper om vad som 
bör utvecklas och att det inte finns resurser till att ta fel beslut (Penrose 1959; Delmar et al., 
2003; Delmar et al., 2008). Motivationen återfinns då inte för att orka med utvecklingen. 
Däremot har Wiklund et al., (2003) studerat småföretagande och kommit fram till att den 
ekonomiska problematiken inte är ett vidare problem om motivationen finns hos företagen. 
Detta betyder att motivation och tillväxt har ett positivt samband då tillväxtmotivationen hos 
företagaren kan bidra med många positiva aspekter till företaget, genom att dessa företagare 
tar vara på de möjligheter som existerar för företagen.  

4.3.3 TILLVÄXT KRÄVER RESURSER 
Det finns andra studier som funnit att den finansiella faktorn av utnyttjandet av 
tillväxtmöjligheter har stor betydelse för småföretagare då dessa har en vilja om 
vinstmaximering eller utökat marknadsområde (Hagen, 1960). En vinstmaximering kan i det 
fallet bidra till att tillväxten stimuleras och önskas av företagets ägare eller ledare genom att 
dessa försöker utveckla den befintliga verksamheten. Precis på samma sätt beror tillväxtviljan 
till stor del på om företaget tidigare har genererat tillväxt, föreligger det som sådant att 
företaget har utökat sin verksamhet innan, kommer företaget även i framtiden äga försprång 
mot konkurrenterna genom att de aktivt letar efter potentiella tillväxtmöjligheter. (Wiklund et 
al, 2003)  

Det som är viktigt att påminnas om är att lönsamhetskravet inte är en drivkraft eller en 
motivation för företagare, lönsamheten får inte vara den slagkraftiga delen för företag. 
Däremot kan lönsamhet ses som ett medel för att utveckla företaget. Genom att resurserna 
inom företaget utökas, både av monetär och icke-monetär karaktär, har företaget bättre 
möjligheter till att utöka produktkorgen eller tjänsteutbudet. Det som kan klassificeras som 
faktiska drivkrafter är produktutveckling och teknologiska förbättringar. (Ahrens, 2005) 
Samtidigt som drivkrafterna och motivationen till tillväxt är avgörande är det 
företagsledningen som måste ta steget mot tillväxt och som ständigt måste utöka sitt kunnande 
för att personalen skall vilja utföra förändringarna. Detta härrör från entreprenörens beteende 
och attityd. Dessa begrepp är i sin tur inte generellt utvecklade av företagsekonomiska 
författare utan hämtas från psykologins grundläggande forskning inom området. Det som då 
motiverar småföretagaren till att sträva mot tillväxt är dennes tro och attityd om dess effekt 
som kan vara positiv, negativ eller ingetdera.  

4.3.4 HYPOTES 2 
Beteendet och trosuppfattningen hos småföretagare kommer att påverka drivkrafterna till att 
arbeta för att utvecklas, som i sin tur leder till en positiv eller negativ uppfattning av tillväxt. 
Innan det kan utredas vilken typ av uppfattning som föreligger gentemot entreprenörens vilja 
till tillväxt bör förhållandet mellan entreprenörens motivation och drivkrafter och tillväxtvilja 
undersökas. Vi tror att en entreprenörs beteende påverkar dess tillväxtvilja, som ovan 
påvisats. Eftersom tillväxtviljan består av en komplicerad process som utmynnar i en tillväxt 
för företaget, därav bör även en positiv inställning till tillväxt bero på en positiv tillväxtvilja. 
Med detta menar vi att entreprenörer bör besitta de egenskaper och drivkrafter som gör att 
dessa vill utveckla sina företag till det större. Vi tror att drivkrafterna består av följande 
begrepp; prestationsbehov, kontrollbehov och självtillit. Det är dessa begrepp som vi tror 



VT 

2009 

” Experiment: Tillväxtvilja”  
Ahlvik Doverhem & Granström 

 
påverkar entreprenörens drivkrafter och det är även dessa som kommer att undersökas mer 
ingående. Därav utformades hypotes två enligt nedanstående; 

Hypotes 2: ”Innehar entreprenören drivkrafter påverkar detta tillväxtviljan 
positivt” 

4.4 TROSUPPFATTNING 

 

Det kan diskuteras huruvida attityder och beteende verkligen påverkar tillväxtfaktorer för 
företag. Detta eftersom alla individer är olika och därigenom har alla olika uppfattningar om 
både moraliska och etiska beslut. Företagsledare kan finna det som krävande att ha en tillväxt 
och att generera ny kunskap till sin personal. Tillika är gränsdragningen mellan vad som är 
positivt och negativt i tillväxtbenämningen svår att avgöra. Eftersom småföretag är beroende 
av sina ägare kommer även deras beteende att avspegla viljan mot tillväxt och om beteendet 
hos ägaren har en avgörande roll spelar dennes attityder och trosuppfattning stor roll. En enkel 
förklaring till varför företag inte vill växa kan vara osäkerhet, okunskap eller att det inte ger 
de finansiella medel som företaget ville nå. Det som dock inte får ha allt för stor betydelse är 
monetär vinning, det finns andra studier som påvisat att pengar kan vara en av drivkrafterna 
men att de inre drivkrafterna är större (Delmar et al., 2008). Då företagsledaren inte vill ha en 
tillväxt kommer företaget inte att växa, frågan är då varför entreprenörerna inte önskar detta. 
Vi anser att beteende är en viktig del för att motivationen ska infinna sig och 
trosuppfattningen bakom beteendet har visat sig höra ihop. (Ajzen et al., 1975:1977:2002) För 
att förstå innebörden av trosuppfattning kan nedan skrivna definition av attityder ses som 
övergripande; 

…”Inom socialpsykologin och andra vetenskaper används termen attityd … vanligen för en 
varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i att man 
är för eller emot något” (www.ne.se) 

4.4.1 PSYKOLOGISKA FAKTORER 
Det finns huvudsakligen två forskare som har studerat attityder och beteende under en längre 
period, dessa forskare har hävdat att attityder inte har ett statiskt förhållande. Attityder har 
enligt dem varit föränderliga med tiden och då något nytt ”bevisats” i enlighet med 
individernas övertygelse, då har även trosuppfattningen och beteendet skiftat (Ajzen et al., 
1975). Författarna menade att attityden bör sammankopplas med intentionerna till varför 
individer handlar som de gör. Det som däremot pekar mot det motsatta har varit att attityder 
inte har visats påverka småföretagens faktiska tillväxt (Wiklund et al., 2003).  

Ajzen et al., (1975) menar att då individer är inställda på att något ska hända eller besitter en 
övertygelse om att det kommer ske, då kommer även attityden att förändras och anpassas till 
det som individen tror på. Då entreprenörer exempelvis tror att marknaden kommer att 
förändras och att de kan gynnas av detta, skiftar även deras beteende till det mer expansiva 

• Trosuppfattning:
• I avsnittet kommer motivationsteorierna att sammankopplas med psykologiska faktorer som
förtäljer vad som styr oss till att vilja och hur vi kontrollerar beteendet. Den fjärde grupperingen
berör attityder och psykologiska faktorer, och dessa bidrar till att skapa förståelse inför de
uppfattningar som föreligger gentemot vilja till tillväxt och dessbakomliggande faktorer. De
psykologiska faktorerna är även av stor betydelse för tillväxten i små och medelstora företag då
det föreligger en personlig koppling mellan individerna i företaget ochsjälva företaget
(Davidsson, 1986).
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och aggressiva, vilket i sin tur kan leda till att företagen upplever att de har 
tillväxtmöjligheter. Detta kan styrkas av deras studie som påvisade att individers övertygelse 
påverkar attityden och att attityderna till övertygelsen inte kan förstås om inte övertygelsen 
förstås till fullo.  

Omgivningen kan påverka en entreprenörs övertygelse genom att den sociala kretsen påverkar 
inställningen till attityder. Då attityder rör det psykologiska kommer även den personliga 
inställningen till attityd att påverka individen. (Ajzen et al., 1975) Ibland kan det även verka 
som att attityder är något som sällan reflekteras över eftersom det i mångt och mycket berör 
det som egentligen inte har med företagande att göra. Det som är viktigt att ha i åtanke är att 
personer som inte vill växa bör ha en negativ inställning till vad tillväxten genererar och detta 
är inte något som karaktäriserar en entreprenör. Detta eftersom dessa personer till stor del 
karaktäriseras som en person med behov av självförverkligande och som ser möjligheter i det 
omöjliga. Perugini et al., (2000) menar att problematiken däremellan beror på att beteendet 
som individer har kan förklaras av målsättningar. Då det har visat sig att flertalet 
entreprenörer inte har målsättningar och strategier är detta ytterst intressant.  

4.4.2 MOTIVATION FÖDER BETEENDE  
Eagly et al., (1993) menade att det finns en stark kopplig mellan beteende och 
målmedvetenhet. Detta kunde då ske med hjälp av att studera fenomenet attityder genom att 
indela begreppet i tre olika delar; kognitiv, effektiv och beteende. De två förstnämnda 
faktorerna innefattade mjuka variabler såsom känslor och övertygelseuppfattning. Det är icke-
ekonomiska faktorer som oftast påvisas vara det viktigaste för att skapa tillväxt. Wiklund et 
al., (2003) menar att dessa faktorer avgör en persons inställning till ett objekt/fenomen. 
Vidare beskrevs även att inställningen hade ett samband med utfallet av företeelsen, vilket då 
skulle kunna betyda att om en entreprenör har en negativ inställning till tillväxt kommer 
tillväxt inte att genereras. (Wiklund et al., 2003) Författarna fann att småföretag ofta hade 
åsikter angående tillväxt och att det därigenom kunde konstateras att motivationen för tillväxt 
utvecklades. Wiklund et al., 2003 använde däremot Ajzen et al., hypoteser, i sin studie, genom 
att beblanda intentionens betydelse, därför att Wiklund et al., ansåg att detta var avgörande för 
utvecklingsfaser hos företagare. Genom deras åtta hypoteser kunde det visas att det starkaste 
förhållandet mellan attityd och tillväxtuppfattning berodde på de anställdas välbefinnande. 
Ytterligare slutsatser som Wiklund et al., (2003) konstaterade var att välbefinnande hos 
anställda, krishantering och kontroll alltid korrelerade med en positiv tillväxtattityd. De 
faktorer som Flamholtz, (1986) påvisade som negativa uppfattningsvariabler mot tillväxt 
(växtvärk), såsom högre arbetsbelastning etc., visades inte påverka attityden till tillväxt vare 
sig positivt eller negativt. (Wiklund et al., 2003)  

Enligt ekonomisk teori har det antagits att företag alltid besitter motivation för att växa, detta 
har dock visat sig inte vara en överensstämmande bild av verkligheten. Alla företag vill inte 
växa och ingen motivation för det förekommer. (Wiklund et al., 2003) Wiklund et al. (2003) 
menar att det krävs en attityd till tillväxt för att motivation ska förekomma, dvs. om företaget 
inte har en attityd som återspeglar vad de anser om tillväxt kommer det inte heller finnas 
motivation till att växa. Förutsatt att det finns en attityd till tillväxt, finns även motivationen, 
däremot kunde författarna inte genom sin studie påvisa om det föreligger ett positivt samband 
mellan attityden om tillväxt och den faktiska tillväxten företaget upplever. 

4.4.3 TROSUPPFATTNINGENS LUDDIGA INBLANDNING 
Ajzen (2002) genomförde en studie som berör att mänskligt beteende beror på tre saker, tron 
på sannolika konsekvenser, tro om normativa förväntningar från andra människor och tro om 
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sinnesnärvaro som hindrar beteende (kontrollbehov). Det som enligt studien styr människans 
beteende är våra intentioner. Trots att människan försöker kontrollera sitt beteende, är det inte 
alltid att utfallet överensstämmer med avsikten och detta betyder att det har brustit i 
kontrollen. Alla beslut människan tar är inte realistiska, men genom att använda sig av 
approximativ bedömning av den faktiska kontrollen kan människan utreda beslutens 
realiserbarhet. Människans sociala beteende beror på hennes kontrollvilja och för att finna 
denna kontrollvilja måste intentionerna utredas. Dock föreligger sambandet mellan 
kontrollviljan och intentionerna så att en hög nivå av upplevd kontroll stärker en människas 
intention att utföra ett beteende och dennes ansträngning att uppnå sina mål. Genom detta kan 
den upplevda beteendekontrollen påverka beteendet indirekt genom påverkan på 
intentionerna. Det finns två typer av kontroll en människa kan utnyttja; självförverkligande 
och kontrollerbarhet. En människas önskan om självförverkligande berör interna faktorer 
medan kontrollerbarheten behandlar de externa faktorerna. Det självförtroende en människa 
besitter styr vilken grad av kontroll vi eftersträvar och då vi ser möjligheter stärks 
självförtroendet. (Ajzen, 2002) 

4.4.4 HYPOTES 3 
Det har ovan påvisats den betydelse en människas attityd har när det berör dennes övertygelse 
och inställning till tillväxt. Besitter människan en positiv inställning till att tillväxt kommer 
det att generera fördelar för denne, kommer denne även att skapa sig en positiv attityd till 
tillväxt. En entreprenör som innehar en övertygelse om att tillväxt skapar fördelar för dennes 
företag, kommer att sträva efter tillväxt då attityden till den är positiv. Denna attityd kommer 
att återspegla entreprenörens beteende och påverka handlandet i företaget. Innehar 
entreprenören en trosuppfattning eller övertygelse om att strävan mot tillväxt kommer 
generera i exempelvis högre arbetsbelastning eller sämre välbefinnande hos de anställda 
(växtvärk) kommer denne även skapa en attityd mot tillväxt som är negativ. Detta kommer att 
påverka dennes beteende och handlande genom att strävan mot tillväxt ges upp. På grund av 
detta är entreprenörens attityd mot tillväxt viktig att beakta då en förståelse om de 
bakomliggande faktorerna om en vilja till tillväxt ska skapas. Vi tror att en entreprenörs 
trosuppfattning härrör från följande begrepp; övertygelse/intention, målmedvetenhet och 
kontrollerbarhet. Detta då vi anser att dessa begrepp innefattar det grundläggande som 
forskningen hittills har berört och det är även vår uppfattning. Därför antar vi att en positiv 
trosuppfattning om tillväxt bidrar till att en högre vilja till tillväxt infinner sig i entreprenörens 
medvetande; 

Hypotes 3: ”En positiv trosuppfattning om tillväxtens fördelaktiga inverkan har 
ett positivt samband med viljan till tillväxt” 

4.5 GENUS 

 

Genusfrågan är en aspekt av problematiken kring tillväxtvilja vi även avser att beröra, detta då 
vi anser att det är intressant och nödvändigt att undersöka om det förekommer några 
skillnader mellan könen då det rör sig om att ha en vilja till tillväxt. Frågan kan inte ses som 

• Genus:
• Avsnittet avser att belysa skillnader mellan företagsledare utifrån trosuppfattning, drivkrafter, 
vilja och grundläggande entreprenörskap utifrån ett manligt och kvinnligt perspektiv. 
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en separat del av studien, utan denna del genomsyrar alla delar av problemet. Avsikten är att 
undersöka huruvida det föreligger könsskillnader angående entreprenöriellt beteende, 
entreprenöriella drivkrafter och trosuppfattning. På grundval av detta skall detta kapitel inte 
ses som en separat del utav tidigare forskning, utan skall ses som en kompletterande del. Med 
detta kapitel vill vi påvisa de skillnader som förekommer mellan könen och det som faktiskt 
inte skiljer dem åt. Detta för att reducera somliga av de fördomar som föreligger om manliga 
och kvinnliga företagare. Vi anser att de skillnader som tidigare forskning visat mellan könen 
även bör avspegla sig i vår studie, dvs. om det föreligger skillnader mellan könen då det rör 
sig om exempelvis motiven till att grunda ett företag, bör det även föreligga skillnader till 
viljan till tillväxt. 

Studier har påvisat att kvinnor, i förhållande till män, var mindre positiva till att starta företag. 
Detta berodde till stor del på att de ansåg att företagandet tog för mycket tid och att den 
ekonomiska osäkerheten var för stor. Flertalet kvinnor påpekade även att de inte ansåg sig ha 
affärsidéer som var realiserbara. (Nuktek 2004) Studier har även poängterat att kvinnor 
bedriver företag i lägre utsträckning i relation till den manliga andelen företagare. (Halvarsson 
et al., 2003) Detta till trots, har det under de senaste åren skett en kraftig ökning i kvinnliga 
företagsägare, vilket har bidragit till ett ökat intresse för den kvinnliga entreprenören. (Zinger 
et al., 2007) Att intresset för detta område har aktualiserats är märkbart då det numera har 
skett en explosionsartad ökning av studier.  

4.5.1 FAKTISKA KÖNSSKILLNADER? 
Huruvida en manlig eller kvinnlig entreprenör är likvärdig är inte avsikten att belysa. Det som 
är viktigt att beskriva inom området tillväxt är att en entreprenör är en möjlighetssökande 
risktagare som person. Skillnaderna mellan könen kanske inte är av större karaktär i den mån 
entreprenörer jämförs. Per faktum finns det studier som påpekat att kvinnor inte alls har en 
mer negativ inställning till tillväxt, det har snarare bevisats att sambandet är det omvända 
(Halvarsson et al., 2003). Då en jämförelse görs mellan könen är det viktigt att påminnas om 
vilken jämförelse som görs, att jämföra kvinnliga och manliga företag verkande i olika 
sektorer eller branscher är inte möjligt. Till och med kan detta befarande leda till att de 
fördomar som existerar späs på, istället för att se skillnaderna som positivt då kvinnor i större 
utsträckning inte automatiskt vänder sig till manliga områden (Halvarsson et al., 2003). Detta 
antydande är i linje med att företagare inte automatiskt väljer att utnyttja marknadsglapp som 
existerar på marknaden om kunskapen inte är tillräcklig. Uttalandet om detta är inte på något 
vis negativt för endera könen, intresseskillnader eller kunskapssökande kan vara olika för 
könen och därmed har skillnaderna mellan könen minskat om studier har koncentrerats inom 
samma bransch (Wiklund 2003; Halvarsson et al., 2003; Loscocco 2000).   

De faktiska skillnaderna som har bevisats genom tidigare studier har varit att kvinnor 
förväntat sig mer av arbetsgivaren och arbetsplatsen, i den meningen att arbetsplatsen skall 
anpassas till den rådande familjesituationen. Till följd av detta har det tillika även visats att 
diskrimineringsfrågor har aktualiserats i högre grad bland kvinnor gentemot män. (Dolan, 
2000). Däremot har det inte påvisats att kvinnor inte vill ha en tillväxt, tvärtom har kvinnor en 
högre vilja till tillväxt i form av omsättningsökning och graden av oberoende har visats vara 
högre bland kvinnor än män (Wiklund et al., 2003; Halvarsson et al., 2003). Det som verkar 
något motsägelsefullt till detta är att kvinnliga företagare har en lägre toleransnivå då det 
gäller att avsätta ytterligare tid för utvecklingsarbete, men däremot är kvinnor mer innovativa 
än män. (Halvarsson et al., 2003).  

Detta till trots har Loscocco et al., (1991) visat en annan synvinkel på könssegregeringen, 
dessa har menat att kvinnor aktivt väljer att inte etablera sin verksamhet på lönsamma 
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marknader, att kvinnor har mindre möjligheter till finansiellt stöd och att deras 
familjesituation är den mest kritiska faktorn för kvinnligt företagande. I studien har familjen 
ansetts som en hämmande faktor vilket inte är i linje med svenska studier. Idag kan det 
konstateras att kvinnor aktivt tar för sig och startar företag som är vinstdrivande och som 
växer. Zinger et al., (2007) menar att kvinnligt företagande är relativt nytt och därav har inte 
dessa företag hunnit växa lika mycket som männens företag historiskt har gjort. Dessutom 
poängterades att skillnaderna mellan könen berodde främst på anledningen till varför företaget 
startades. En kvinna startade företaget utifrån självförverkligande medan männen utförde 
handlandet utifrån motiveringen ekonomisk vinning. Även denna studie påvisar att 
branschskillnader kunde förklara stora delar av skillnaderna som återfanns och att om 
branschen uteslöts fanns inga skillnader som var märkbara mellan könen. (Zinger et al, 2007)  

4.5.2 HYPOTES 4 
Den tidigare forskningen rörande kvinnligt och manligt företagande har inte bevisat att det 
förekommer skillnader mellan könen. De få skillnader som studier påvisat härrör från att 
kvinnor och män valt att starta företag i olika branscher och därför mött olika nivåer av 
framgång. Studier har visat att kvinnor och män värdesätter olika saker och motiven bakom 
varför de startar företag skiljer sig åt. Dock kan det inte sägas att det förekommer en tydlig 
skillnad mellan män och kvinnors erfarenheter av tillväxt, utan de få skillnader grundas i 
branschtillhörighet. Därav har vi valt att formulera den fjärde hypotesen rörande 
genusaspekten som följande; 

Hypotes 4: ”Könstillhörighet påverkar inte graden av tillväxtvilja” 

4.6 SAMMANFATTNING AV REFERENSRAM 
Referensramen har givit insikter om den faktiska tillväxtens för- och nackdelar. Det har visat 
sig att forskarna har definierat tillväxt med olika mått, varav vi valde att definiera tillväxt och 
dess mått som antal anställda som det primära och det sekundära utgjordes av ökad 
omsättning. Vi kom fram till att tillväxtviljan skapades av fyra olika grupperingar, vilka var; 
entreprenöriellt beteende, entreprenöriella drivkrafter och trosuppfattning dessutom studerade 
vi genuspåverkan. Genuspåverkan avsågs inte som en bidragande faktor till ökad tillväxtvilja, 
utan hade enbart syftet att poängtera att könstillhörighet inte skulle påverka graden av 
tillväxtvilja i positiv eller negativ riktning.  

Litteraturen angav att en småföretagare är en entreprenör men att en företagare inte alltid var 
en entreprenör. Forskarna har tvistat om vilka karaktärsdrag som en entreprenör hade, varav 
vissa menade att detta inte var relevant. Vi ansåg att en småföretagare var likställd med att 
vara en entreprenör och att en tillväxtvilja utformades av en process som ledde till faktisk 
tillväxt. För att kunna bestämma vad en tillväxtvilja utgjordes av var avsikten att studera 
utvalda begrepp och dessa skulle vi sedan gruppera och undersöka i enkätstudien.  

Forskningen har menat att en entreprenörs beteende kunde klassificeras som 
personspecificerade och att denne var en person som bland annat självsäker, innovativ, 
möjlighetssökare, risktagare och optimist. Dessutom har det poängterats att en entreprenör 
drivs av vissa motivatorer som enligt litteraturen kunde trigga entreprenören till att utföra 
handlingar som var utöver det vanliga. Genom att entreprenören iakttog marknaden och 
skapade förutsättningar som gjorde att deras företag var banbrytande och att entreprenörer 
alltid befann sig före sina konkurrenter. Tillika studerade vi även trosuppfattningen hos dessa, 
med andra ord hur deras uppfattningar om fram- och dåtid påverkar deras framtida vilja och 
om detta kunde göra att en entreprenör ville växa mer relativt andra. Faktorerna utgjorde en 
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grund för studien och för att kunna studera detta utformade vi en undersökningsmodell som 
redovisas i efterföljande avsnitt.   
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5 UNDERSÖKNINGSRAM 
För att läsaren skall erhålla en enhetlig bild av undersökningsområdet avser vi i detta avsnitt 
att redogöra för hypotesernas direkta och indirekta samband med processen tillväxtvilja. 
Avsikten är att läsaren skall erhålla undersökningsmodellen med förklaringar för att skapa en 
bild av det mer komplicerade samband som studien avser att undersöka.  

5.1 INLEDNING 
För att skapa en bättre förståelse inför fortsatt läsning avser vi nu att knyta an den tidigare 
forskningen inom området med vår studie. Detta ger läsaren möjligheten att ta med sig det vi 
anser vara de viktigaste aspekterna och även att lättare se det samband vi anser föreligga 
mellan den tidigare forskningen och vårt problemområde. Det vi under presentationen av 
tidigare forskning antytt är att det, då det föreligger ett samband mellan de olika områdena 
och tillväxt, också antas föreligga ett samband mellan dessa områden och en vilja till tillväxt. 
Därför har vi valt att efter varje del av tidigare forskning utformat en hypotes utifrån det 
samband som enligt forskarna föreligger gentemot tillväxt, och då enligt oss gentemot 
tillväxtvilja. Hypoteserna och sambanden kommer slutligen att resultera i den modell vi avser 
ligga till grund för vår undersökning. Nedan förklaras dessa med utgångspunkt i de fyra 
hypoteser vi ställt upp.  

5.2 ENTREPRENÖRIELLT BETEENDE 
Hypotes 1: ”Det föreligger ett positivt samband mellan entreprenöriellt beteende och vilja till 
tillväxt”  

 

Eftersom entreprenören påverkar utfallet av tillväxten kommer även denne person att styra 
viljan, det är denne som måste vilja växa för att utfallet skall resultera i en tillväxt. Samtidigt 
som denne person möjligen har en vilja är det viktigt att drivkraften till ändamålet återfinns 
och påverkas av en positiv attityd till att en förändring skall ske. Har entreprenören mött en 
motgång vid förändring av företaget kommer denne person inte ha en positiv trosuppfattning 
genom att den tidigare erfarenheten är av negativ karaktär. Detta samhör med att övertygelsen 
inte överensstämmer med viljan. Tillika tror vi inte att det i studien kommer påvisas några 
skillnader emellan könen under förutsättningen att förhållandena är likvärdiga.  

För att undersöka dessa förhållanden och bekräfta vår hypotes har vi valt att forma 
undersökningen med hjälp av begrepp och faktorer som vi har funnit i den tidigare 
forskningen och inom detta område har dessa varit; entreprenörens roll som innovatör/kreatör, 
möjlighetssökare och risktagare.   

  

Direkt samband: Entreprenöriellt beteende påverkar tillväxtviljan.  

Indirekt samband: Entreprenören påverkas av dennes entreprenöriella drivkrafter.   

Indirekt samband: Beroende på om entreprenören är en man eller kvinna kommer det direkta och de 
indirekta sambanden att vara likvärdiga. 
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5.3 ENTREPRENÖRIELLA DRIVKRAFTER 
Hypotes 2: ”Innehar entreprenören drivkrafter påverkar detta tillväxtviljan positivt” 

 

Det direkta sambandet samhör med att dessa komponenter påverkar viljan till tillväxt genom 
att drivkrafter bidrar till en strävan till utveckling av det berörda företaget. På så sätt erfordras 
nästintill att en positiv motivation med underliggande drivkrafter bör återfinnas för att 
tillväxtvilja skall skapas. Precis som ovan beskrivet beror detta på tidigare erfarenheter och 
hur mycket risk som företaget vågar utsätta sig för. Motivation styrs av drivkrafter, men om 
motivationen och drivkrafterna inte kan kombineras med måttligt risktagande kan företaget 
inte utvecklas.  

Vi har valt att identifiera tre indirekta samband mellan drivkrafter och tillväxtvilja. Detta är en 
vidareutveckling av de samband som ovan beskrivits angående entreprenöriellt beteende. En 
negativ eller positiv erfarenhet påverkar personens förhållningssätt till utveckling. Samtidigt 
som personen kanske inte alltid har haft tron om att dennes företag skall ha en tillväxt, men 
ändå uppstår det en tillväxt som inte var planerad. Drivkrafter kan födas genom att företaget 
möter möjligheter, men då bör företagaren även aktivt söka och anta utmaningarna med en 
positiv motivation. Däremot anser vi inte att könstillhörigheten påverkar området nämnvärt 
om förhållandena är likvärdiga.  

Precis som för att undersöka entreprenöriellt beteende har vi valt att dela in drivkrafter i tre 
delar för att underlätta undersökningen av dessa komponenter. De komponenter vi har valt att 
indela drivkrafter i har sitt ursprung i den tidigare forskning vi presenterat och dessa är; 
Prestationsbehov (”nAch”), kontrollbehov och självtillit.  

5.4 TROSUPPFATTNING 
Hypotes 3: ”En positiv trosuppfattning om tillväxtens fördelaktiga inverkan har ett positivt 
samband med viljan till tillväxt” 

 

Det direkta sambandet mellan trosuppfattning och en vilja till tillväxt förhåller sig på det vis 
att en uppfattning om tillväxtens positiva inverkan bidrar till en vilja att sträva mot tillväxt. 
Detta kan förklaras med att tidigare erfarenheter av tillväxt påverkar övertygelsen om 
huruvida tillväxt genererar positiva eller negativa effekter. Vidare kan detta förklaras på en 
mer komplicerat nivå med de indirekta samband vi ställt upp. Dessa antyder att 
entreprenörens uppfattning om tillväxt påverkas av de drivkrafter denne besitter gentemot att 

Direkt samband: Trosuppfattningen påverkar tillväxtviljan  

Indirekt samband: Trosuppfattningen påverkas av entreprenöriellt beteende och dess drivkrafter 

Indirekt samband: Könstillhörighet påverkar inte trosuppfattningen. 

Direkt samband: Föreligger det ett positivt samband mellan en positiv inställning till tillväxt kommer det 
föreligga drivkrafter till att utföra ändamålet 

Indirekt samband: Drivkrafter påverkar entreprenöriellt beteende. 

Indirekt samband: Drivkrafter påverkar trosuppfattningen.  

Indirekt samband: Könstillhörighet påverkar inte drivkrafterna. 
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sträva mot tillväxt. Slutligen genereras en positiv eller negativ trosuppfattning till tillväxt och 
därigenom en vilja att sträva mot tillväxt eller ej. Även då det rör entreprenörens 
trosuppfattning anser vi att könstillhörighet inte kommer att påverka viljan till tillväxt om 
förutsättningarna mellan könen är likvärdiga.  

För att undersöka ovan ställda samband har vi valt att dela in trosuppfattningen i tre delar som 
avser att förklara de samband vi tror föreligga. Dessa komponenter härstammar från den 
tidigare forskningen inom området och kommer hjälpa oss att på ett tydligt sätt förklara hur 
sambanden förhåller sig. De komponenter som trosuppfattning är indelat i är; 
övertygelse/intention, målmedvetenhet och kontrollerbarhet.  

5.5 GENUS 
Hypotes 4: ”Könstillhörighet påverkar inte graden av tillväxtvilja”   

 

Genusaspekten av problematiken kring tillväxtvilja föreligger sig att det enbart förekommer 
ett direkt samband mellan könstillhörighet och vilja till tillväxt. Vi menar att män och kvinnor 
kommer att vara lika benägna att sträva mot tillväxt, förutsatt att de innehar likvärdiga 
förutsättningar för detta. Könstillhörighetens påverkan av entreprenöriellt beteende, 
drivkrafter och trosuppfattning, dvs. indirekta samband, kan inte förklaras i den 
undersökningsmodell vi nedan presenterar. Detta då genusfrågan inte tillhör huvudsyftet för 
studien, utan endast ett undersyfte, och för att det finns med i undersökningsmodellen enbart 
som en kontrollvariabel. Relevansen för att inkludera genus i undersökningen härstammar 
från att vi vill utröna om det förekommer en anledning till att beakta kön som en variabel vid 
avgörandet om entreprenören är att satsa på eller inte.  

5.6 UNDERSÖKNINGSMODELL 
Figuren nedan (Figur 4) visar hur vi orienterar oss och hur vi skall undersöka problematiken 
kring tillväxtvilja. Vi har i referensramen ställt upp fyra hypoteser. Tillika anser vi att det 
finns indirekta och direkta samband som bör undersökas. Detta för att sambandet mellan 
tillväxt och tillväxtvilja inte är synonymt. Det grundläggande direkta sambandet är att 
tillväxtvilja och tillväxt påverkar varandra. Däremot vad som föder tillväxtviljan är inte 
självklart eftersom det finns fler komponenter som individuellt påverkar varandra och därmed 
är faktorerna inte självklara.  

 

Direkt samband: Könstillhörighet påverkar inte tillväxtviljan . 
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Figur 4: Undersökningsmodell, egenkomponerad 

Figur fyra tar sin utgångspunkt i tillväxten, tillväxten skall kunna mätas och vara faktiskt 
påtaglig för att kunna klassificeras som tillväxt. Detta rör sig då främst om nyanställning eller 
omsättningsökning. Tillväxt och tillväxtvilja är dock ej synonymt, men dessa begrepp 
påverkar varandra under ett mer komplicerat förhållande och det är detta förhållande som vi 
vill påvisa med figur fyra. Då entreprenören har upplevt tillväxt anser vi att denne person 
kommer att ha lättare att vilja och kunna arbeta mot tillväxt, eftersom företaget då kan relatera 
till tidigare händelser. Nästkommande steg i figuren är entreprenören som har karaktäristiska 
drag som är individuella och mycket av detta styr även entreprenörens vilja till tillväxt. 
Exempelvis finns ett trepartsindelat (konen i mitten av figuren ovan) indirekt samband mellan 
att entreprenören har drivkrafter till tillväxt samtidigt som entreprenörens trosuppfattning 
påverkar dennes sätt att agera som entreprenör.  Tillika påverkar entreprenörens drivkrafter 
dennes trosuppfattning som indirekt påverkar tillväxtviljan. De direkta sambanden i figuren 
utläses av temapunkterna enskilt med tillväxtviljan och däremellan återfinns de indirekta 
sambanden mellan punkterna. De första direkta och indirekta samband tar sin utgångspunkt i 
entreprenörens beteende och vad som karaktäriserar denne, därmed grundas dessa samband på 
studiens första hypotes.  

 

Entreprenöriella 

Drivkrafter
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• Kontrollbehov

• Självtillit

Trosuppfattning 

• Övertygelse/Intention

• Målmedvetenhet
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• Risktagare
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• Innovatör/Kreatör
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6 STUDIENS GENOMFÖRANDE 
I avsnittet nedan kan läsaren förvänta sig att erhålla information om hur undersökningarna 
antog sin utformad och relevant information om hur undersökningsresultatet blev. Avsikten är 
att redogöra för både den kvantitativa och kvalitativa undersökningen under separata delar, 
detta för att tydliggöra hur de val vi uppställt i studiens utgångspunkter utformades. 

6.1 UNDERSÖKNINGSUTFORMNING 
För att undersöka varför företag vill växa och därigenom kunna konstatera vilka faktorer som 
gör att entreprenörer har en tillväxtvilja har vi valt att genomföra undersökningen med 
kvantitativ och kvalitativ metod. Anledningen till att vi har valt att genomföra två 
undersökningar är att vi anser att det inte är möjligt att konstatera faktorer och bilda förståelse 
för problematiken utan att ha genomfört dels en mängdundersökning i form av enkäter och 
sedermera genomföra en kvalitativ studie i formationen intervjuer (Lundahl et al, 1999). 
Oavsett vad som styr tillväxtviljan anser vi att problemet innehåller många olika komponenter 
som delvis kan vara personifierade och individuella, men som kan ge indikationer på 
händelseförlopp som kan appliceras och eventuellt generaliseras på flertalet företag. 
Undersökningen har inletts med fyra breda hypoteser som grundades på den modell vi skapat, 
modellen avses att undersökas i enkätstudien, medan intervjuerna skall agera som en 
kontrollant gentemot vad enkätrespondenterna uppgett. Detta anser vi som ytterst viktigt då vi 
anser att studiens utgångspunkt och det önskvärda resultatet inte är ett välutforskat område. 
Tillväxt och viljan till tillväxt är ett delområde som inte har eftersökts på det sättet som vi har 
avsett att göra.  

Resultatet av att genomföra en enkätstudie i förstadiet är ett val som grundats på den tidigare 
forskningen inom området, medan denna studie sedermera skall ge oss en grundlig förståelse 
för undersökningens slutkomponenter (Locke et al., 2004). Detta betyder att respondenterna 
vid enkäten utgör startpunkten för intervjuutformningen. Intervjuerna skall som nämnts ovan 
statuera som kontrollenhet för den grundligare förståelsen, om undersökningen inte hade 
innehållit denna komponent anser vi inte att förståelsen för faktorerna hade kunnat 
åstadkommas av oss författare (Ramirez, 1998). Samtidigt som denna kombinerade metod 
utgör en utmaning för både läsare och författare anser vi att undersökningen får ett mervärde 
då fler får chansen att uttrycka sig och medverka med sin åsikt. Vilket vi anser är oerhört 
viktigt då undersökningen berör samhällets motorik, småföretag.  

Det har i tidigare vetenskapliga artiklar påpekats att det förekommer ett glapp mellan faktiskt 
tillväxt och varför tillväxt existerar då det påpekats att det inte tillhör vanligheten att 
företagare av mindre karaktär vill växa (Locke et al., 2004). Glappet, som vi upplever 
existerar, mellan vad som är reellt och påtagligt återfinns i det vi vill kalla vilja till tillväxt. 
Viljan är inte något som är mätbart däremot är det möjligt att mäta hur individer skapar en 
vilja och med vilka metoder denna vilja skapas. Mätningen är viktig eftersom det är genom 
denna vi sedan kan skapa den saknade förståelsen för hur tillväxt skapas i form av en vilja 
(Locke et al., 2004). De undersökningskomponenter som studierna byggs utifrån är de 
komponenter som referensramens slutgiltiga modell består av. Sammanfattningsvis består 
dessa av tre huvudgrupper; entreprenöriellt beteende, entreprenöriella drivkrafter och 
motivation och trosuppfattning samt tillväxtviljan som är utfallet av de tre huvudgrupperna 
som modellen består av. Denna gruppering har tre delben som statuerar det direkta sambandet 
för tillväxtviljan och dessa komponenter berör till stor del individuella beslutsfattande 
personlighetsdrag. På detta sätt anser vi att undersökningen kan ligga till grund för 
uppfyllandet av syfte och problemformulering. Undersökningen kommer att äga rum hos 
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småföretag i Västerbottens Län och den inledande undersökningen genomförs med 
scenariobaserade frågor som hjälper företagen att visualisera händelseförlopp som kanske inte 
alltid är företagsspecifika utan är snarare enbart ett stöd för entreprenörerna att uttrycka en 
vilja till tillväxt.   

6.2 URVAL 
Redogörelsen för hur undersökningens urval genomförts kommer här nedan att redovisas 
separat för den kvantitativa och den kvalitativa studien. Detta val har gjorts för att skapa en 
bättre förståelse för de två studier som ingår i undersökningen och för att skapa en lättare 
replikerbarhet om andra forskare vill genomföra den studie vi gjort (Bryman et al., 2005). 
Detta kommer även att vara genomgående i kapitlet, dvs. vi har medvetet separerat 
redogörandet för de metodval vi gjort då vi ansåg att detta bidrog till en ökad förståelse och 
för att inte blanda ihop de två undersökningarna som genomförts. Dock har vissa avsnitt i 
kapitlet slagits samman då vi ansåg att det inte skapade förvirring eller otydlighet för läsaren.  

6.2.1 KVANTITATIV STUDIE 
Urvalet för den kvantitativa studien har genomförts med hjälp av Affärsdatas förteckning över 
företag. På deras hemsida valde vi att begränsa studien till endast aktiva aktiebolag i 
Västerbottens län, detta till följd av att vi ville att alla företag som ingick i studien skulle 
inneha samma förutsättningar, både geografiskt som ekonomiskt. Valet av aktiva aktiebolag 
innebär att alla företag som ingår i studien har en verksamhet som är igång. Vidare 
begränsade vi urvalet till företag som innehade 1-50 anställda, då vi endast ville undersöka 
små företag i enlighet med problemformulering, syfte och tidigare forskning inom området. 
Undersökningen syftar till att studera ägarledda företag och vi ansåg att ett företag med upp 
till femtio anställda har en VD/chef som i hög grad är involverad i verksamheten. Vi valde 
även att inte begränsa urvalet beroende på bransch då vi ville undersöka alla typer av företag, 
och genom de scenariobaserade enkätfrågorna anser vi att vi haft möjligheten att rikta samma 
frågor till alla företag. Dessa frågor var hypotetiska och erfordrade endast att respondenterna 
sätta sig in i det avsedda scenariot och därefter tog ställning till hur denne skulle bemöta 
problemet. Till följd av detta hade branschtillhörighet inte någon påverkan, förutom eventuellt 
i genusfrågan, och därför valde vi att inte begränsa urvalet till en bransch.  

Efter ovan nämnda begränsningar i urvalet erhöll vi en lista på 5035 stycken företag som 
passade in på våra önskemål. Dessa företag granskades inte på något vis utan vi valde att av 
dessa välja ut var femte företag för att erhålla ett nästintill slumpmässigt urval. Detta bidrog 
till att vi erhöll 1007 stycken företag och dessa företag undersökte vi för att få tillgång till 
deras e-postadresser då vi skulle skicka ut en e-postenkät. Av de 1007 stycken företag vi 
granskade innehade 604 stycken företag en e-postadress dit vi kunde skicka enkäten och dessa 
företag blev det urval som slutligen ingick i vår kvantitativa studie.  

Vid granskningen av det urval vi genomförde märkte vi att det var relativt svårt att finna e-
postadresser eller hemsidor till företagen i fråga. Vi tror att detta kan vara på grund av att 
dessa småföretag inte besitter någon storskalig verksamhet och att de i många fall inte 
använder sig av varken en hemsida eller e-postadress för att marknadsföra sig själva. 
Eftersom vi valt att genomföra en e-postenkät begränsade det vår undersökning på det vis att 
vi enbart kunde nå de företag som hade en e-postadress och det kan ha bidragit till att vi 
utelämnat en del respondenter som skulle varit lämpliga för undersökningen. Dock tror vi inte 
att detta har påverkat vår studie i någon större utsträckning och det faktum att en e-postenkät 
kunde bidra till att en större population kunde nås på ett enklare vis, anser vi ha vägt upp den 
nackdelen.  
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Vi övervägde över möjligheten att nå de företag som inte hade en e-postadress via en 
postenkät, dock hade då förutsättningarna för respondenterna blivit skilda och detta ville vi 
motverka.  Vi valde att göra en e-postenkät eftersom merparten av företag som är aktiva hade 
en e-postadress. Däremot fann vi att de företag som inte hade en tillgänglig e-postadress 
tillhörde de företag som var enmansföretag. Det visade sig dessutom vara att vissa av 
företagen var delar av andra företag, såsom ”holdningföretag”. Oavkortat uteslöt vi dessa 
företag för att inte samma företagsledare/ägare skulle kunna svara två gånger och då påverka 
resultatet till skevhet. Dessutom uteslöt vi företag som inte hade några anställda på grund av 
att det visade sig att dessa företag inte i stor utsträckning hade e-postadresser att finna. Totalt 
sett har vi nått en stor population och en postenkät har nackdelen att detta hade kunnat hamna 
i papperskorgen fortare än vad ett e-post gör. Däremot vet vi inte hur många respondenter 
som erhöll e-posten som skräppost, men valet bestod trots detta.  

6.2.2 KVALITATIV STUDIE 
Urvalet för den kvalitativa studien genomfördes inte som något faktiskt urval som för den 
kvantitativa studien. Vi genomförde inget urval för uppsatsens andra studie utan vi valde att 
kontakta företag som vi visste innehade en tillväxtvilja eller en önskan om utveckling som 
inte behövde bestå av tillväxt. Detta då vi med den kvalitativa studien ville, på ett djupare 
plan, undersöka de intressanta resultat vi erhållit från vår enkätundersökning. För att erhålla 
företag att undersöka i den kvalitativa undersökningen fick vi hjälp av uppdragsgivaren, 
EntreprenörCentrum, att identifiera företag som besatt en tillväxtvilja/utvecklingsvilja och 
förde en diskussion med vår kontaktperson om potentiella företag. De företag som 
kontaktades erbjöds att medverka i undersökningen för att skapa den djupare förståelse vi 
ville erhålla inför ämnet.  

Vi valde att inkludera tre företag i den kvalitativa undersökningen och vi ville att dessa skulle 
vara likvärdiga med de företag som ingick i urvalet för enkätundersökningen. Detta innebar 
att de tre utvalda företagen skulle vara ägarledda småföretag med max femtio anställda och 
befinna sig i Västerbottens län. Då branschtillhörighet inte var ett urvalskriterium för 
enkätundersökningen har detta inte heller varit en avgränsning då vi valt ut företag för den 
kvalitativa undersökningen.  

Vi ansåg att valet av företag för den kvalitativa undersökningen, och då i fråga om deras 
verksamhet eller bransch, inte var av yttersta intresse för oss. Detta då vi ansåg att den 
viktigaste aspekten var att företagen innehade en tillväxtvilja för att erbjuda oss möjligheten 
att skapa en förståelse problematiken som var djupare än i kunde erhålla från 
enkätundersökningen. Förutom detta insåg vi även att det i enkätundersökningen inte visade 
sig förekomma betydande skillnader mellan företag i olika branscher osv. Kön har inte heller 
varit ett urvalskriterium då vi valde ut företag att intervjua. Detta då den kvalitativa 
undersökningen inte syftade till att undersöka könsskillnader.  

De företag vi kontaktade och erbjöd medverkan i undersökningen fick förklarat syftet med 
undersökningen för sig och varför deras medverkan var av yttersta betydelse. Intervjumallen 
skickades inte ut i förväg till respondenterna. Detta för att vi inte avsåg att ställa frågor som 
respondenterna behövde kolla upp, utan endast frågor om deras erfarenheter i olika 
tillväxtfrågor. Frågorna var mer på ett personligt plan, dvs. inget de behövde sätta sig in i 
innan.  
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6.3 ENKÄTUTFORMNING 
Enkätens frågor utformades med hjälp av scenariobaserade frågor som vi skapade självmant, 
vi utgick från den befintliga forskningen och problematiserade beslutsfrågor och 
personlighetsfrågor som borde vara aktuella för flertalet företag (Trost, 2007). Vi utgick ifrån 
att respondenterna fick svara utifrån dessa scenarios och att de själva var verksamma inom det 
påhittade företaget. Detta genomförde vi eftersom vi ansåg att enbart frågor kunde ge studien 
ett skevt resultat. På detta sätt erhöll alla respondenter samma förutsättningar genom att de 
erhöll ett händelseförlopp som de skulle ta ställning till. Scenariobaserade enkäter har 
genomförts inom detta område sedan tidigare men vi valde att göra egna scenarion med 
anledning att vi ville skapa en egen undersökning även om vi mycket väl hade kunnat grunda 
våra scenarion på tidigare genomförda studier. Dessutom ansåg vi att ändamålet med vår 
studie inte alltid var kompatibel med tidigare genomförda studier. Skapandet av scenariona 
genomfördes med de problemområden som vår referensmodell är uppbyggd utefter. 
Undersökningen fick bra respons av de som svarade på vårt följebrev, det uppskattades att 
dessa hade fått svara på en annorlunda enkät.  

Inför de scenariobaserade frågorna fick respondenterna svara på bakgrundsfrågor som berörde 
deras företag, personlig kontroll av ålder, utbildning samt tidigare erfarenheter av 
företagande. Dessa frågor hade avsikten att skilja företagen och då speciellt för delsyftet 
könsseparation och genusspecifika skillnader. Sedermera följde en text som angav den 
fortsatta studiens utformning och angav hållpunkterna för studien. Då alla frågor var 
obligatoriska att besvara kunde inte respondenterna välja att skicka in en ofullständig enkät 
utan valde dessa att inte fortsätta processera i enkäten lämnades denne därhän och genom 
detta erhöll vi inte svaret från dessa individer.  

De scenariobaserade frågorna innehade delpåståenden som respondenterna skulle ta ställning 
till. Exempelvis kunde ställningstagandet bestå av att vi påstod att respondenten ville 
investera, investeringsförslaget efterföljdes då av en skala som bestod av fem möjliga 
”grader”. Denna skala erhöll vi genom tidigare studier genom att vi sökte studier som studerat 
entreprenurial orientation (Lumpkin et al., 2009). Därav utgick vi från den vetenskapliga 
forskningen för skalproblematiken och använde oss av en femskalig mätmetod. Det kan riktas 
kritik mot detta ändamål eftersom respondenterna kan svara medelvärde på samtliga frågor 
men samtidigt ville vi inte tvinga respondenterna till ett ställningstagande som inte kändes 
korrekt för dessa. Alternativet fanns även att genomföra en bredare skala, som då exempelvis 
hade kunnat vara sjugradig, men detta alternativ föll bort då vi ansåg att möjligheterna att 
tveka blev större då en bredare skala inbjöds till ställningstagandet.  

Frågorna i enkäten kan anses vara av ledande karaktär, detta kan förklaras med att 
respondenterna skulle ha möjligheten att identifiera sig med de scenarion som vi uppställt. Vi 
anser att frågorna kan vara ledande på tre olika sätt; antingen att respondenten svarar med en 
lögn, dvs. att denne identifierar sig med scenarion utan att detta är sant. Det andra sättet är att 
respondenten inte vågar svara utifrån sin entreprenöriella anda då jantelagen styr 
respondenterna och i och med detta erhåller vi inte en korrekt bild av entreprenören som bör 
inneha självförtroende och egoism som karaktäristiska. Det tredje sättet är att respondenten 
svarar neutralt på alla frågor då denne inte vill ta ställning till de scenarios vi ställer upp. Av 
dessa anledningar gör vi en kontrollerande undersökning i form av intervjuer som dessutom 
bidrar till den djupare förståelsen inför ämnet. Vi är väl medvetna om problematiken med 
ledande frågor, dock anser vi att dessa är nödvändiga då vi har gjort valet att basera 
enkätfrågorna på scenarion. Till detta skall tilläggas att etablerade forskare inom området 
även utfört liknande undersökningar där ledande frågor var förekommande och detta visade 
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sig inte vara av större problem, utan gav utförliga och värdefulla svar. Därför anser vi att valet 
av dessa frågor är berättigade i sammanhanget då dessa ger bättre och mer rättvisande svar.  

Enkäten kunde utformats på ett sådant sätt att det skulle vara enkelt för respondenten att 
pricka rätt skala (Trost, 2007). Detta genomfördes genom att vi medvetet utformade frågorna 
på sådant sätt att alla frågor riktade sig åt samma håll. Detta genom att påståendena inte 
agerade motvikter till varandra genom att om respondenten svarar högt på en fråga skulle 
denne även svara högt på nästkommande. Vi ville inte försöka förvirra respondenterna genom 
att ställa motsatsfrågor, detta genomfördes även medvetet då detta hade kunnat förvränga 
resultatet om respondenterna inte insåg avsikten med ett sådant förfarande. Detta bidrog till 
att större delen av enkäten kunde besvaras med en och samma siffra på skalan, men tillika 
kunde respondenterna mycket väl välja en annan skala på nästkommande fråga om frågan inte 
stämde överens med dennes värderingar och handlingsmönster i vanligheten. Detta anser vi 
vara en fördel för enkätunderökningen då respondenterna har möjligheterna att fritt välja 
samma skala utan att behöva fundera vad vi vill att de ska svara. På detta sätt gav vi ärliga 
påståenden som inte skulle anses som stötande eller bevisligen vara bättre än något annat. 
Vardera fråga med tillhörande påstående innehöll värdefulla egenskaper och alla respondenter 
kan inte ha samma värderingar, däremot kan faktoriella lösningar för problemformuleringen 
efterstävas av denna ändamålsriktade undersökning.  

Totalt innehöll enkäten 54 frågor, varav 8 bestod av scenarion som kan återfinnas i Bilaga 1.   

6.3.1 ENKÄTGENOMFÖRANDE 
Enkätgenomförandet gjordes genom att vi använde programmet LimeSurvey för att utforma 
enkäten. Detta program gav oss möjligheten att utveckla enkätfrågor för att sedan skicka en 
länk med enkäten till respondenterna. LimeSurvey möjliggör även allt insamlande av 
enkätmaterialet och erbjuder överförbarhet till SPSS där vi har bättre möjligheter att utföra 
analyser av det insamlade materialet. Dessa analyser är av mer komplicerat slag än vad 
LimeSurvey kan erbjuda, vilket var att önska för oss då vi ville genomföra en rad olika 
analyser av materialet.  

För att få ut enkäten gjorde vi ett e-postutskick till alla respondenter där ett följebrev fanns 
med och en länk till enkäten. Alla respondenter fick en personlig kod som bidrog till att 
samma person inte kunde besvara enkäten mer än en gång, vilket kunde ha lett till ett 
missvisande resultat. Denna kod som respondenterna erhöll bidrog även till att de kunde 
känna sig säkra på att deras svar inte gick att spåra tillbaka till dem och på det viset kunde 
vara helt anonyma.  

Den scenariobaserade e-postenkäten skickades ut till respondenterna den 27 mars 2009 och 
var öppen under en veckas tid. Vi ville inte ge respondenterna allt för lång tid att besvara 
enkäten då vi ansåg att en e-postenkät oftast besvaras direkt eller inte alls. Valet av att ha den 
öppen en hel vecka gjordes dock då vi ansåg att respondenterna innehade små företag och 
därför kanske inte hade tid att besvara enkäten direkt då ägaren oftast är involverad i den 
faktiska verksamheten till hög grad. Valet av stoppdatum utgjordes av att vi tänkte på att om 
respondenterna ville delta i undersökningen då skulle dessa svara på enkäten inom en snar 
framtid. Respondenterna kunde antingen välja att läsa e-posten och sedan radera detta eller 
klicka vidare till enkäten. Av den anledningen ansåg vi att antalet respondenter inte skulle öka 
om enkäten fanns tillgänglig under en längre tid. 

För att eventuellt erhålla en bättre access funderade vi på att skicka ut ett påminnelsebrev till 
de respondenter som inte hade besvarat enkäten. Dock ansåg vi att vi ville erbjuda 
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respondenterna anonymitet och därför var detta inte möjligt. Vi tror att ett påminnelsebrev 
kunde ökat vår svarsfrekvens, men enbart marginellt och därför prioriterade vi 
respondenternas anonymitet istället.  

6.3.2 ENKÄTBEARBETNING 
Enkätsvaren behandlades helt anonymiserade, vi kunde inte se vilka företag som valt att 
besvara enkäten förutom om dessa skickade tillbaka e-post till oss. Detta var inget ändamål vi 
eftersträvade utan strikt anonymitet var ytterst viktigt för oss (Trost, 2007). Det fanns 
fullständigt information från oss och på enkäten erhölls även information om detta. Tillika 
ville vi vara tillgängliga om något verkade oklart eller om respondenterna hade frågor rörande 
undersökningen. Dessa frågor besvarades av oss, men anonymiteten verkar inte ha varit ett 
större problem då ingen respondent har utryckt oro för detta. Snarare har vi varit övertydliga 
med detta då det angetts på flertalet sätt, vilket har bidragit till att respondenterna har kunnat 
känna sig trygga för undersökningen.    

Svaren behandlades i programmet SPSS och mätning samt samband kontrollerades genom 
flera tester i detta valda program. Enkäten utformades i programmet LimeSurvey och är 
kompatibelt med SPSS, därav föll valet enkelt.  

Övervägningen att använda en e-postenkät eliminerade även att vi påverkade svaren 
omedvetet med att överföra data på felaktigt sätt. Eftersom LimeSurvey för över svaren till 
SPSS kunde vi på ett enkelt sätt genomföra testen utan att bearbeta svaren i förväg. Vi har 
genom detta minskat vår inblandning och den mänskliga faktorn i och med detta förfarande 
och genom detta anser vi att studien har hållits neutral i denna mening. Respondenterna fick 
dessutom möjlighet till undersökningen om dessa efterfrågade detta. Däremot besvarade vi 
inte frågor rörande vissa frågor i enkäten, dessa frågor har inte varit av missförstånd utan 
frågorna har berört avsikten med frågorna. Undersökningssyftet har tydliggjorts för 
respondenterna och för att inte påverka dessa nämnvärt mer än vad vi gjort i och med frågorna 
har vi uppställt.  

En redogörelse för enkätsvaren kommer att redogöras i efterföljande empirikapitel, detta 
kapitel är avskiljt från intervjuerna som enbart presenteras i analysen då dessa utgör den 
kontrollerande undersökningen för helhetsstudien. Det empiriska kapitlet leder 
undersökningen vidare med intervjufrågor som baseras på enkätsvaren och efterföljande 
tester. Överlag har insamlandet av enkätsvar gett en grundlig förståelse och det kan tydligt 
åskådliggöras med hjälp av de direkta och indirekta sambanden som vi uppställt tidigare i 
texten.  

6.3.2.1 Datagenerering 

När insamlandet av datamaterialet var färdigställt bearbetades materialet i  SPSS. Då 
konverteringen av materialet genomfördes, omräknades respektive variabel till 
medelvärdesvariabler. Detta genomfördes med anledning av att vardera fråga skulle 
inkluderas i den begreppsrelaterade delen av modellen och i scenariobaserade delen av det 
totala undersökningsmaterialet. Exempelvis innehöll första scenariot tre begreppsfrågor som 
skulle fånga in tre begrepp, vardera begreppsfråga hade åtminstone tre delfrågor. Detta kan 
liknas vid modellen som skapades för undersökningen. Medelvärdena användes sedermera till 
att beräkna och studera respektive variabel. Medelvärdena statuerades med andra ord av en 
mängs datamaterial som underlättade undersökningen. I det fall några parametrar erhöll ett 
högt resultat, kontrollerades dessa på så sätt att dessa inte var felberäknade. Oavkortat har vi 
använt oss av SPSS som genererade detta material, som därav eliminerade 
felräkningsmarginalen.  
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De variabler som genererades under denna granskning var;  

• Scenariobaserade; 
o MMB: Medelvärde Entreprenöriellt beteende 
o MMD: Medelvärde Drivkrafter 
o MMT: Medelvärde Trosuppfattning 
o MMTV: Medelvärde Tillväxtvilja 
o  MMG: Medelvärde Genus 

• Begreppsrelaterade: 
o Inov: Innovatör/Kreatör 
o Mojl: Möjlighetssökare 
o Risk: Risktagare 
o nACH: Need for Achievment 
o Kont: Kontrollbehov 
o Sjalv: Självtillit 
o Kontrb: Kontrollerbarhet 
o Intent: Intention 
o Malmed: Målmedvetenhet 

Tillväxtvilja och genus hade inga begrepp, därav omräknades dessa variabler enbart utifrån 
frågorna. De övriga variablerna räknades om två gånger, första gången för alla frågor 
inkluderade i respektive scenario sedan genomfördes en liknande generering men då för 
respektive begrepp.  

6.3.2.2 Tester 

Inledningsvis genomförde vi neutrala tester för att kontrollera materialet, då genomförde vi 
frekvenstabeller för att sortera ut bakgrundsfrågorna. Då konstaterade vi könfördelning, 
utbildningsnivå, tillväxt mått och tidigare erfarenheter. Efter detta förfarande räknades 
variablerna om och vi genomförde då en deskriptivanalys för att se medelvärden för de nya 
variablerna. Detta resulterade i att vi kunde genomföra en första analys av materialet. Detta 
resulterade även i att vi genomförde F-statistiska och t-test, korrelation samt att vi 
kontrollerade för normalfördelning och plottar. Detta utmynnade i att vi började testa våra 
uppställda hypoteser i den teoretiska referensramen, genom att undersöka materialet med 
multipel regressionsanalys.  

Hypoteserna testades tillsammans med de direkta sambanden, men genomfördes i olika 
ekvationssteg. Detta förenklade och materialet kunde analyseras med ett fåtal variabler för att 
sedan utökas. Vardera ekvation kompletterade varandra och därigenom kunde vi kontrollera 
förklaringsgrad, signifikans samt riktning på variablerna. Utifrån detta förfarande genomförde 
vi hypotestester och sammanförde vårt insamlade material med det empiriska kapitlet.  
Beslutsregeln om en hypotes var sann eller inte sattes till p ≤ 5 %, men även p ≤ 1 %. Dock 
var det 5 % som avgjorde om en hypotes förkastades eller bekräftades.  

6.4 INTERVJUMALLENS UTFORMNING 
Intervjumallen för den kvalitativa undersökningen är utformad som semistrukturerad 
(Lundahl et al., 1999). Detta val gjorde vi då vi ville att intervjuerna skulle fokuseras på de 
speciella faktorer vi ville undersöka, men samtidigt att det skulle finnas utrymme för 
respondenterna att tala fritt. Då intervjuerna syftar till att ge ytterligare vikt till de variabler 
som inte erhölls som signifikanta, ville vi inte att intervjuerna skulle innehålla allt för ledande 
frågor. Detta val gjordes för att erhålla ärliga svar och en förståelse inför de begrepp vi ville 
undersöka, vilket bidrog till att vi valde att utforma intervjumallen som semistrukturerad.  

Entreprenöriellt Beteende 

Drivkrafter 

Trosuppfattning 
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Intervjumallens frågor grundar sig på de icke signifikanta variablerna, som vi erhållit från den 
kvantitativa studien. Vi har utformat intervjumallen utifrån samma komponenter som 
enkätundersökningen innehade om dessa inte visade sig vara av signifikant karaktär i 
enkätresultatet. Då enkätundersökningen är grundad på den befintliga forskningen har vi valt 
att utforma intervjumallen utifrån det resultat vi erhållit i enkäten. Detta val gjordes då vi 
ansåg att det bidrog till att vi kunde föra den befintliga forskningen framåt genom att på ett 
djupare plan utforska de variablerna som inte passade undersökningsmodellen. Detta gav även 
en tyngd åt det bidrag till forskningen vi ger, dvs. att vi med hjälp av två kompletterande 
undersökningar för den befintliga forskningen framåt.  

Vi har valt att enbart fokusera intervjuerna på de icke signifikanta variabler som 
enkätundersökningen gav och inte inkludera allmänna frågor angående respondenterna eller 
deras företag. Detta val gjordes då vi enbart ville undersöka speciella frågor för att skapa en 
djupare förståelse inför problematiken. Vi valde att inleda intervjuerna med att förklara syftet 
med undersökningen för respondenterna och genom den tidigare kontakt vi haft med 
företagen, innan intervjuerna, bidrog till att vi kunde genomföra intervjuerna i en avslappnad 
atmosfär. Valet att exkludera allmänna och inledande frågor gjordes då dessa inte var av 
intresse för undersökningssyftet. 

Intervjumallen innehöll fem frågor (se Bilaga 2) och avsåg att utreda de begrepp som vi i den 
kvantitativa undersökningen inte kunde bevisa som förklarande för tillväxtvilja. Detta betydde 
att dessa begrepp inte kunde förklaras som signifikanta i enkätundersökningen.   

6.4.1 INTERVJUGENOMFÖRANDE  
Intervjuerna genomfördes under vecka 20 och var telefonintervjuer med respektive 
respondent. Valet av att genomföra telefonintervjuer gjordes för att det dels efterfrågades av 
respondenterna då dessa var chefer/VD för små ägarledda företag och var därför relativt 
upptagna med verksamheten. Valet gjordes även av oss då vi inte ansåg att kroppsspråk var 
viktigt att avläsa under intervjuerna. Detta då intervjuerna var relativt öppna och 
respondenterna kunde tala fritt, därför ansåg vi att kroppsspråk inte var relevant att studera.  

Då vi visste att de respondenter vi ville skulle ingå i den kvalitativa undersökningen var 
personer som till stor del var involverade i den faktiska verksamheten i företagen, och även 
var chef/VD i företaget, ville vi inte att intervjuerna skulle vara allt för långa. På grund av 
detta meddelade vi respondenterna att intervjun skulle ta tjugo minuter. Beroende på 
respondent har dock intervjuerna tagit olika lång tid. De som hade mycket att berätta har tagit 
längre än tjugo minuter, dock har ingen tagit längre än en halvtimme.  

Alla intervjuer spelades in med miniminne efter förfrågan hos respondenterna (Bryman et al., 
2005). Ingen respondent mot sa att ett miniminne användes. Efter intervjuerna 
sammanfattades dessa i en kortare version (se Bilaga 6). Orsaken till att vi valde att spela in 
intervjuerna var för att inte förglömma viktiga uttalanden från respondenterna och för att ha 
möjligheten att citera dem om detta var att önska.  

Inför intervjuerna undersökte vi respondenternas önskan om att vara anonyma i 
undersökningen (Trost, 2005). Då majoriteten, men inte alla önskade detta, valde vi behandla 
alla intervjusvar anonymt. Valet gjordes då vi inte ville att vissa respondenters svar skulle 
kunna härledas tillbaka till dem, men inte de andras. Detta val var även till följd av att den 
kvantitativa studiens respondenter var anonyma och därför ville vi att studiernas 
förutsättningar skulle vara likvärdiga. Huvudsyftet med att behandla alla intervjusvar anonymt 
var dock att vi ville att alla respondenter skulle känna sig bekväma med att uttrycka sina 
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åsikter och att de inte skulle hämmas i sina svar. Vi tror att anonymiteten bidrog till att vi 
erhöll ärliga och utförliga svar, vilket har varit viktigt då denna undersökning syftade till att 
skapa förståelse för varför olika begrepp inte visade sig vara signifikanta för tillväxtviljan i 
enkätundersökningen.  

6.4.2 INTERVJUBEARBETNING 
Som ovan nämnts behandlades alla intervjusvar anonymt och efter intervjuerna 
sammanfattades dessa i kortare versioner. Genom att intervjuerna spelades in med miniminne 
bidrog detta till att bearbetningen av materialet förenklades.  

Syftet med den kvalitativa undersökningen var, som tidigare påvisats, att undersöka begrepp 
som inte var signifikanta för tillväxtviljan i den kvantitativa undersökningen. Till följd av 
detta har intervjusvaren använts som stöd för att analysera enkätsvaren. Intervjuerna kommer 
inte presenteras separat, utan skall ses som ett redskap till att förklara tillväxtviljans vara eller 
icke vara. Genom att genomföra intervjuer har vi haft möjlighet att skapa en djupare förståelse 
för de resultat som den kvantitativa undersökningen uppvisade.  

6.4.2.1 Respondentvalidering  

När intervjuerna hade genomförts, frågade vi om respondenterna ville läsa igenom det vi 
skrivit ner om deras uttalanden. Detta för att respondenterna skulle få möjlighet att opponera 
sig mot feltolkningar (Bryman, 2002). Respondenterna som ville läsa igenom innan 
publicerandet erhöll material från enbart sin intervju och hade inte tillgång till vad övriga 
respondenter hade sagt, detta för att behålla anonymiteten och för att respondenterna inte 
skulle ändra sin åsikt utefter vad andra har yttrat under sina intervjuer. Detta bidrar till att 
feltolkningarna har minimerats genom att respondenterna har kunnat göra sin röst hörd genom 
att godkänna materialet inför publicerandet.  Då respondenterna har uttryckt att de ansett att vi 
misstolkat deras svar på frågor har vi fört en diskussion om detta, vi upplever dock inte att 
detta har varit ett problem då det enbart rörde en mindre obetydlig tolkning rörande företagets 
tillväxtdefinition.  

Då vi valt att genomföra detta tror vi att tillförlitligheten ökar, eftersom vi inte enbart litar till 
vår tolkningsförmåga (Bryman, 2002). Dessutom ger detta respondenterna ett ytterligare 
tillfälle att uttrycka sina åsikter.   

6.5 ACCESS 
Med studiens access avser vi den tillgång vi erhållit till den information och kunskap som 
respondenterna besitter och hur sanningsenligt den information vi insamlat varit. Vi anser att 
vi erhållit god access till respondenternas information och vi tror att alla har besvarat våra 
frågor sanningsenligt.   

Vi har uppnått god access i den kvantitativa studien genom att vi skickade med ett följebrev i 
e-posten vi skickade till respondenterna. I detta följebrev beskrev vi syftet med 
undersökningen och att den genomfördes på uppdrag av EntreprenörCentrum i Umeå. Vi tror 
att detta har bidragit till att respondenterna erhöll en ökad seriositet inför undersökningen och 
att de i större utsträckning ville besvara enkäten då den är på uppdrag från ett företag. 
Ytterligare tror vi att respondenterna, genom att undersökningen genomfördes på uppdrag, 
kände att deras insats var mer värdefull då den skulle användas av EntreprenörCentrum. Vi 
framförde att deras insats och deltagande var av yttersta vikt för entreprenörskapsutvecklingen 
i Västerbottens län. Vi anser att detta har bidragit till att vi erhållit en god access till 
respondenternas kunskap och information då vi påpekade att den var av stor betydelse för oss.  
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Vi anser även att vi uppnått god access då vi försäkrat att alla respondenter i den kvantitativa 
studien fick vara anonyma. Detta har bidragit till att de kunnat svara sanningsenligt och 
utförligt utan att känna oro att svaren kunde hänvisas tillbaka till dem som respondenter. Vi 
har varit tydliga med att deltagande i enkäten var anonymt genom att både påvisa detta i 
följebrevet och i själva enkäten.  

En möjlighet för att uppnå en bättre access kunde vi ha genomfört en postenkät istället för den 
e-postenkät vi gjorde. Detta hade bidragit till att vi inte blivit tvungna att begränsa studien till 
de företag som hade en e-postadress. Det är möjligt att vi kunde ha nått fler respondenter 
genom en postenkät, dock ansåg vi att fördelarna med en e-postenkät var större än 
nackdelarna. Vi tror dessutom att en postenkät enbart hade förbättrat accessen marginellt då vi 
anser oss fått god access i den e-postenkät vi skickat ut.  

Den primära accessen för den kvalitativa undersökningen har varit god. Då vi ringde 
potentiella respondenter och förklarade att vi skrev uppsats om tillväxtvilja på uppdrag av 
EntreprenörCentrum, var alla vi ringde väldigt positiva till att ställa upp på intervju. Detta 
bidrog till att vi enbart behövde ringa det antal potentiella respondenter vi ville skulle ingå i 
undersökningen, dvs. tre stycken. Vi anser att vi erhållit god access i den kvalitativa 
undersökningen då vi förklarat syftet med undersökningen och att den är på uppdrag av ett 
företag. Därför tror vi att, precis som för den kvantitativa studien, respondenterna har varit 
mer intresserade av att delta i undersökningen då de visste att denna skulle användas av ett 
företag och till ett bra syfte.  

Vi har även erhållit god sekundär access under intervjuerna, dvs. respondenterna har besvarat 
våra frågor utförligt och ärligt, vilket har bidragit till att vi förvärvat information som 
uppfyllde syftet med undersökningen. Respondenterna har heller inte haft några problem med 
att förstå våra frågor under intervjutillfället, vilket vi ser som positivt då detta betyder vi 
formulerat intervjufrågor som var lätta att förstå och intresserade respondenterna. Det 
sistnämna stärks även av den mängd information respondenterna givit oss under intervjuerna, 
då de var väldigt öppna med att ge oss fullständiga och utförliga svar. Vi anser inte att vi 
kunnat erhålla bättre access, vare sig primär eller sekundär, genom att utföra något angående 
intervjuerna på annorlunda sätt, därav är vi väldigt nöjda med den access vi erhållit.  

6.6 BORTFALL 
Besvarandekvoten för enkätundersökningen resulterade i en svarsfrekvens på totalt 36,4 % 
(vilket motsvaras av 210 svar beräknat på 577 möjliga respondenter), vilket kan tyckas som 
en låg andel, men faktum är att en e-postenkät ofta ger en lägre svarsfrekvens (Bryman, et al., 
2005). Detta till trots, anser vi att svarsfrekvensen är relativt hög med tanke på 
förutsättningarna och att dessa småföretag inte hade e-postadresser till samtliga anställda eller 
för den delen chef/VD. Detta bidrog till att vi förlitade oss i flertalet fall på att e-postadresser 
såsom info@alfa.se, skulle vidarebefordras till rätt person. Andelen av dessa e-postadresser 
var cirka 12 %. Utgångspunkten för att dessa inte har vidarebefordrat e-posten tyder på en 
högre svarsfrekvens, vi har dock valt att inte räkna bort denna andel företag då vi inte faktiskt 
vet om de svarat eller ej. Dessa tvetydligheter har med andra ord inte påverkat 
svarsfrekvensen till det högre.  

Vi erhöll fyra autosvar om att dessa personer ej var tillgängliga, men vi skicka ej vidare dessa 
utan räknar dessa till det totala bortfallet. Totalt erhöll vi 5,5 % direkt bortfall då e-
postadressen inte fungerade. Vi kontrollerade dessa e-postadresser men fann inga andra, därav 
exkluderades dessa från undersökningen. Däremot hade vi kunnat ringa upp dessa 
arbetsplatser, men detta genomfördes inte då vi ansåg att detta skulle vrida resultatet på ett 
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icke önskvärt sätt genom att vi efterfrågat vissa om deras vilja om medverkan i 
undersökningen. Enbart en person ansåg att undersökningen var irrelevant för dennes företag 
och valde därför att beskriva sin verksamhet i ord och inte genom att fylla i enkäten. Dennes 
svar behandlades ej då detta inte gick att överföra på enkäten. Totalt av antalet skickade e-
post har svarsfrekvensen beräknats på 577 respondenter efter borträknandet av direkta 
bortfall.  

Då enkätens frågor var låsta som obligatoriska erhöll vi inga indirekta bortfall, vi kunde inte 
erhålla delvis besvarade enkäter. Däremot kunde vi se att det var ett antal personer som valt 
att spara enkäten för att sedan fortsätta besvarandet vid ett senare tillfälle. Detta var ett möjligt 
alternativ, då vi visste att vissa av respondenterna kanske ville betänka svaret under en tid. 
Sista dagen för undersökningen kunde vi konstatera att 43 personer inte valt att fortsätta svara 
eller glömt att återuppta undersökningen. Totalt utgjorde detta 7,5 %, efter omräkning av detta 
som ett indirekt bortfall erhöll vi en total svarsfrekvens på cirka 39 %.  

Vi anser att bortfallet är inom acceptansnivån och att svarsfrekvensen är tillfredsställande. Då 
vi inte har valt att posta enkäten kan vi heller inte förvänta oss en svarsfrekvens som är högre. 
Vi anser att vi gjort det som står i vår makt för att erhålla en hög svarsfrekvens, exempelvis 
genom besvarande av frågor från respondenterna, och vi är nöjda med det resultat vi erhöll. 
Trots allt vet vi inte om alla har tagit del av e-posten, men samtidigt kan vi inte påverka mer 
än vi redan gjort. Genom upplysning och poängterande i välkomstbrevet anser vi att enkätens 
syfte är uppfyllt och att vi erhållit värdefulla svar som går att behandla och analysera på ett 
bra sätt. Utskick av ett påminnelsebrev skulle möjligen minskat bortfallet i den kvantitativa 
studien, dock ville vi erbjuda anonymitet som vi ovan nämnt och därför var detta inte möjligt.  

För den kvalitativa undersökningen erhöll vi inget bortfall, vare sig primärt eller sekundärt. 
Detta innebar att alla tillfrågade respondenter ställde upp i intervjun och att alla frågor vi hade 
blev besvarade.  

6.7 KRITIK 
Vid genomförande av en studie, anser vi, att det är relevant att begrunda vad valet av 
undersökningsutformning. Vi anser att vårt val av att genomföra två separata studier har 
bidragit till att vi har haft möjligheten att bredda vår undersökning och täckt in det område vi 
avsett att studera på ett lämpligt vis. Vi är medvetna om att det alltid går att kritisera det 
utformningsval som genomförts och fråga sig om valet var det mest lämpade för att uppfylla 
syftet. Vi är dock beslutsamma om att det val vi gjort angående genomförandet av två studier 
har bidragit till att vi uppfyllt de syften vi ställt upp med studien. Genom att först genomföra 
en enkätundersökning kunde vi uppfylla det första syftet med studien, dvs. att identifiera och 
testa om det finns ett antal faktorer som kan förklara tillväxtvilja i småföretag. Då vi 
ytterligare ville undersöka om det förelåg ett mer komplicerat samband mellan dessa faktorer 
räckte det inte med den information angående detta vi kunde utläsa ur enkätundersökningen. 
Till följd av detta valde vi att genomföra även en kvalitativ studie där detta samband 
undersöktes.  

Ytterligare stöd vi anser föreligga för valet av undersökningsutformning är det faktum att vi 
med denna studie ville bidra med ny kunskap inom problemområdet. Då detta har varit ett 
område där flertalet studier genomförts, men dock inga kring den problematik vi uppställer, 
ville vi bidra till forskningsområdet. På grund av detta anser vi att valet av att göra två 
undersökningar har varit legitimt och skapat en bättre grund för oss att skapa ny kunskap.  
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Detta till trots är det svårt för oss att säga att vårt val har varit det bäst lämpade för att uppnå 
syftet med studien. Därför anser vi att det är viktigt för oss skribenter att vara kritiska mot det 
val vi gjort och inte anta att perfektion föreligger.  

Den störta betänkligheten angående studien som helhet anser vi vara huruvida vi har valt att 
studera ”rätt” faktorer. Vi kan inte säga att de faktorer vi undersökt är de enda som kan 
förklara tillväxtvilja, då vi genom vår kvantitativa undersökning inte kan förklara till 100 % 
var viljan till tillväxt härstammar ifrån. De faktorer vi valt ut att studera har dock vara väl 
grundade i tidigare forskning och därför har dessa ingått i undersökningen. Vi 
uppmärksammar att det självklart kan förekomma andra faktorer som förklarar tillväxtvilja, 
förutom de vi inkluderat. Tillväxtområdet inte skall klassificeras som ett forskningsområde, 
utan som ett kunskapsområde och därför kommer det alltid finnas glapp mellan det studier 
påvisar och den faktiska verkligheten (Locke et al., 2004; Davidsson, 1986;1991;2000). Inför 
studiens början kunde vi heller inte anta att vi, genom vår kvantitativa undersökning, skulle 
kunna förklara tillväxtviljan till 100 %, då en statistisk undersökning inte kan förklara hela 
sanningen utan enbart en del av den (Vejde, 2005). Till följd av detta kunde vi heller inte 
förvänta oss detta, utan det hade varit godtroget. Trots detta kan vi inte bestämt säga att de 
faktorer vi undersökt är de enda som förklarar tillväxtviljan, oavsett om det är möjligt med en 
statistisk undersökning att förklara hela sanningen eller ej. Vi anser dock att de faktorer vi valt 
är väl grundade i forskningen och bör därför inte ifrågasättas.  

6.7.1 KVANTITATIV UNDERSÖKNING 
Den kvantitativa undersökningens svagheter kan härledas till vår önskan om att genomföra 
studien som en e-postenkät. Valet av att göra en e-postenkät har bidragit till att vi i urvalet av 
respondenter inte haft möjlighet att nå småföretagare som inte innehaft en e-postadress. Detta 
kan tänkas ha resulterat i att vi inte erhållit värdefull information från många småföretagare i 
Västerbotten som skulle vara lämpade för vår studie. Vi tror dock inte att detta har påverkat 
resultatet i någon större utsträckning, då den kvantitativa undersökningen innehöll 210 
respondenter som fick framföra sina åsikter genom studien.  

Ytterligare svagheter med att genomföra en e-postenkät har varit risken med att flertalet av de 
e-post vi skickade kan ha hamnat i skräpposten eller blivit slängda innan de blivit lästa. Detta 
kan ha bidragit till att vi erhöll ett större bortfall, dock är detta alltid en risk då en e-postenkät 
genomförs. Vi erhöll dock en bra svarsfrekvens och därför har denna svaghet inte påverkat 
studiens resultat.  

Förutom att kritik kan riktas mot valet att genomföra en e-postenkät kan även kritik riktas mot 
valet att inneha scenariobaserade enkätfrågor. Vi tror att dessa kan ha bidragit till en viss 
förvirring hos respondenterna då alla scenarios var hypotetiska och inte berörde deras faktiska 
verksamhet. Dock ansåg vi att detta var det enda sättet för oss att utforma en enkät som 
passade alla respondenter, oavsett bransch etc. Till följd av detta anser vi att denna svaghet 
inte kunde förhindras samtidigt som vi inte tror att detta nämnvärt påverkat det resultat vi 
erhållit. Dock har någon enstaka person e-postat oss och sagt att denne inte kunde besvara 
enkäten då det var svårt att svara hypotetiskt på frågorna. Detta verkar inte ha varit ett 
problem som ett flertal personer antytt dock.   

Ett ytterligare problem vi, efter insamlandet av enkätmaterialet insåg, var att vi möjligen 
borde gett respondenterna möjligheten att ranka vissa alternativ på svaren istället för att enbart 
välja ett. Detta visade sig tydligt då vi frågade om hur tillväxt definieras i deras företag. På 
denna fråga svarade majoriteten att ökad omsättning var måttet på tillväxt och inte ökat antal 
anställda som vi trodde skulle vara ett mått många svarade. Nu i efterhand inser vi att vi borde 
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gett dem möjligheten att ranka dessa alternativ, vilket skulle ha bidragit till att vi både fick 
den primära definitionen men även den sekundära. Vi tror att ökat antal anställda kan ha varit 
det sekundära i många företag då ökad omsättning var det primära. Dock syns detta inte i 
svaren och detta har lett till att vi inte kan uttala oss angående huruvida ökat antal anställda är 
en bra definition på tillväxt i småföretag. Denna svaghet kan även tänkas härledas till 
misstaget att benämna detta mått på tillväxt som ”antal anställda” och inte ”ökat antal 
anställda”. Dessa svagheter i enkätutformningen har inte påverkat resultatet av 
undersökningen, men har bidragit till att vi inte kan vara överrens med tidigare forskning om 
att ökat antal anställda är den vanligaste definitionen på tillväxt.  

En risk vi ställdes inför då vi valde att utforma enkäten som scenariobaserade frågor, var att vi 
riskerade att förvirra respondenterna angående möjligheten att besvara alla alternativ högt. 
Alla scenariofrågor var utformade med en skala mellan 1-5 och varje scenario innehöll flera 
alternativ. Detta kan ha bidragit till att respondenterna inte valde att svara högt på alla 
alternativ då det kunde uppfattas som att ett val av det ena alternativet uteslöt det andra. Dock 
visade sig resultatet så att det inte förelåg någon förvirring kring detta då respondenterna 
svarat överlag högt på de flesta frågor. Även fast detta inte ledde till något problem borde vi 
ha uppmärksammat denna risk vid utformningen.  

Kritik mot den kvantitativa studien kan även riktas mot den svarsfrekvens vi erhöll och 
därmed det bortfall vi fick. Som tidigare påpekats är det inte att förvänta att en e-postenkät 
kan leva upp till samma svarsfrekvenser som en ”vanlig” enkät (Bryman, et al., 2005). Dock 
kan det alltid diskuteras kring erhållen svarsfrekvens som erhålls och frågan är om en högre 
svarsfrekvens bidragit till ett bättre resultat. Resultatet av den kvantitativa studien och de 
tester vi genomfört visar på att de svar vi erhållit och de variabler vi testat varit signifikanta 
och därför tror vi inte att en högre svarsfrekvens skulle ha bidragit till ett bättre resultat.  

6.7.2 KVALITATIV UNDERSÖKNING 
Den kritik vi kan rikta mot den kvalitativa studien är att vi inte med säkerhet kan säga att de 
resultat den uppvisade är representativa för entreprenörer/småföretagare. Detta då vi genom 
intervjuerna erhöll respondenternas egna erfarenheter och insikter kring tillväxt. Dock var vi 
väl medvetna om detta innan genomförandet av intervjuerna och vi avsåg inte heller att dessa 
respondenter skulle ses som representativa. Utan dessa skulle enbart bidra med sina 
erfarenheter för att ge oss möjligheten att erhålla djupare kunskap om det komplicerade 
samband som föreligger mellan våra undersökta faktorer och tillväxtvilja.  

Ytterligare kritik som kan riktas mot genomförandet berör den påverkan vi som intervjuare 
har på respondenterna vid intervjutillfället. Detta har vi försökt undvika, dock är det svårt att 
helt avskala sig från sina egna värderingar vid intervjun. Vi tror inte att denna påverkan har 
haft någon större effekt på respondenternas svar, utan de har haft möjligheten att förklara sig 
och fått svara helt utifrån sina egna uppfattningar. Vi har med andra ord inte lagt in våra 
erfarenheter i svaren och alla svar har behandlats genom att lyssna på den inspelade versionen 
av samtalet för att inte misstolka resultatet.  

Intervjuerna genomfördes som telefonintervjuer och detta kan ha sina nackdelar. För oss har 
det inte upplevts som en nackdel, dock bidrog valet till att vi inte kunde avläsa 
respondenterna. Dock anser vi att detta inte påverkade deras svar på frågorna. Angående 
svaren på frågorna har vi inte erhållit något sekundärt bortfall på dessa. Alla respondenter 
besvarade alla frågor väl, dock ville någon att vi skulle förtydliga en fråga men detta bidrog 
inte till att denna fråga inte kunde besvaras. Detta kan enligt oss ses som att vi, som är väl 
insatta i ämnet, förväntat oss att respondenternas kunskap inom ämnet var större än den var. 
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Genom att förklara någon enstaka fråga har vi dock löst detta problem och det skapade inget 
vidare hinder för intervjuernas genomförande. Slutligen tror vi inte att den kritik vi riktar mot 
den kvalitativa studien har påverkat resultatet som presenteras nedan. 
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7 RESULTATREDOVISNING OCH FÖRSTADIEANALYS  
I detta avsnitt finner läsaren resultatredovisningen för enkätundersökningen. Inledningsvis 
redogör vi för bakgrundsfrågor och statistisk information, för att sedan redovisa 
hypotestesterna med tillhörande direkta och indirekta samband. Avsnittet återkopplar till 
modellen som författarna skapat utifrån litteraturgranskningen.  

7.1 BAKGRUNDSFRÅGOR 
Bakgrundsfrågorna påvisade att det fanns fler män relativt kvinnor som svarade på enkäten, 
innan enkäten skickades ut påvisade urvalet att det fanns ett övertag av manliga entreprenörer 
i Västerbotten. Detta är inget märkvärdigt för vår studie, snarare speglar detta 
företagarsamhället (www.scb.se). Trots detta deltog ca 17 % kvinnor i undersökningen, 
resterande var män. Utbildningsnivån på respondenterna var relativt hög, där ca 42 % hade en 
akademisk examen. Merparten av respondenterna befann sig inom åldersgruppen 46 och äldre 
och det fanns ingen som var yngre än 25 år.  

Vi fann att 70 % av de tillfrågade har närstående som driver företag. Detta pekar även på att 
ett aktivt stöd finns att tillgå från familjemedlemmar. Tjänstesektorn var den vanligaste 
sektorn som företagen opererade inom, det vill säga att övriga sektorer inte har fångats i 
samma utsträckning som denna. Vilket även har förvånat oss skribenter, möjligtvis har vi på 
ett otydligt sätt formulerat frågan då 17 % angett svarsalternativet ”Annat” i fråga om vilken 
bransch dessas företag opererar inom.   

Vi efterfrågade även en tillväxtdefinition av respondenterna vilket gav ett enhälligt förfarande 
då enbart 1,4 % valde definitionen antal anställda. Däremot valde merparten av respondenter 
ökad omsättning, detta tyder på att hur små företagare definierar tillväxt inte är tydliggjort i 
och med denna studie. Den tydligaste markeringen för detta är att ökad omsättning är det 
viktigaste måttet för tillväxt. Vilket tämligen är anmärkningsvärt då tjänstesektorn är den 
största parten som har deltagit i undersökningen. Dock anser vi att detta till stor del beror på 
att det finns primära och sekundära tillväxtmål. Detta anser vi utmynna i att ökad omsättning 
även föder att företag behöver nyanställa, vilket kan betyda att respondenterna har svårt att 
ponera att fler antal anställda kan anses som en tillväxt. Problematiken hade kunnat 
förebyggas genom att respondenterna hade erhållit möjligheten att rangordna alternativen.  

Undersökningen visar även att 85 % av respondenterna ansåg sig erhållit eller upplevt en 
tillväxt. Detta är dock inget anmärkningsvärt, det har förekommit en högkonjunktur i Sverige 
och detta har automatiskt bidragit till att företagen levt och mått bra. Att däremot resterande 
företag inte ansett sig mött tillväxt är mer intresseväckande. Det kan anses som självklart att 
vissa företag inte haft en tillväxt, däremot kanske företagarna inte alltid har räknat all tillväxt 
som faktiskt tillväxt. Speciellt inte om företagen har måttet tillväxt som ökad omsättning.  
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7.2 MEDELVÄRDEN 
 

Till vänster illustreras 
respektive variabel med 
tillhörande medelvärde, 
min/max och 

standardavvikelse. 
Övergripande anger tabellen 
till vänster att 
respondenterna generellt har 
angett höga svarsalternativ 
för vardera fråga. Ett bra 
exempel på detta är 
intention som har ”fyra” i 
medelvärde. Då frågorna 
inte har utformats som 
kontrollerande av ärlighet 
och engagemang hos 
respondenterna i liknande 
frågor, har respondenterna 
med gott samvete kunnat 
välja ett högre alternativ på 
samtliga frågor. På grund av 
detta har frågorna utformats 
i en riktning. Själva svaret 
på påståendena har 
utformats på ett positivt sätt.  

Kontrollerbarhet och dess frågor har erhållit ett lägre resultat gentemot vad övriga frågor har 
genererat. Detta påvisat att respondenterna inte ansåg att den tillväxtens inverkan hade ett 
sådant förhållningssätt som vi ansåg att det skulle medföra. Innebörden av detta är med andra 
ord att respondenterna hade upplevt en tillväxt (scenariot utformades i negativ anda, 
respondenterna erhöll förutsättningen att en tidigare tillväxt hade genererat negativa 
påföljder).  

Ovanstående scenario erhöll god respons av respondenterna då flertalet ställde sig positiv till 
att satsa på att våga genomföra förändringar och arbeta mot tillväxt. Trots att detta scenario 
har medfört något negativt för företaget i ett tidigare skede. Detta påvisar att respondenterna 
har en riskattityd som kan tydas till att vara aningen högre relativt det normala då 
respondenterna kan tänka sig att äventyra delar av företaget. (Andersson, 2001) Medelvärdet 
för denna fråga är relativt hög.  

Resterande variabler förutom variabeln nAch har givit ett högt medelvärde vilket tyder på att 
undersökningen kan påvisa samband för den fortsatta hypotesprövningen och 
modellsammansättningen. Anmärkningsvärt är dock att nAch erlades med ett lågt medelvärde 
då den traditionella synen på entreprenörer är att dessa personer vill hävda sig själv och 
framförallt påvisa sig som bättre relativt andra. Däremot har respondenterna inte velat 
identifiera sig som en sådan person. Däremot har respondenterna angett att de är 
möjlighetssökare och att respondenterna har en hög självtillit.  

Descriptive Statistics 

  N Minimum Maximum Mean Std. 
Deviation 

Beteende  210 1,25 4,92 3,6619 ,64067 

Drivkrafter  210 2,29 4,43 3,2051 ,39009 

Trosuppfattning  210 2,67 4,83 3,7524 ,42803 

Genus  210 1,00 2,00 1,8286 ,37778 

Tillväxtvilja  210 2,22 5,00 4,0048 ,61132 

Innovatör/Kreatör  210 1,33 5,00 4,0524 ,81383 

Mojl ighetssökare  210 1,40 5,00 3,8800 ,73262 

Risk tagare  210 1,00 5,00 3,0964 ,96620 

Need For 
Achievment (nAch) 

210 1,00 4,60 2,8314 ,71375 

Kont rollbehov  210 1,00 5,00 3,3229 ,70293 

Självtillit  210 2,00 5,00 3,5250 ,60225 

Kontr ollerbarhet  210 1,00 5,00 2,6357 ,97304 

Intent ion/Övertygelse  210 2,40 5,00 4,0000 ,62208 

Målmedvetenhet  210 2,80 5,00 3,9514 ,53089 

      

Tabell 1: Medelvärden 
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Standardavvikelsen anger spridningen på det insamlande materialet, i vårt fall har vi en liten 
spridning vilket medför att variansen inte påverkas nämnvärt. Standardavvikelsen i vårt 
material betyder att vi inte har en kraftig spridning, således har respondenterna inte svarat 
med en större spridning (materialet är samlat och tämligen väl fördelat mellan 
respondenternas tycke). Svarsbilden för enkätfrågorna av respondenterna är därav samlat.  

7.3 KORRELATION 
Correlations 

Variabler: Inov  mojl  risk  n’Ach  Kont  Sjalv  Intent  Kontrb  Malmed  MMTV MMG 

Möjlighetssökare ,593** 1  

 

       

Risktagare ,248** ,336** 1                 

nAch ,178** 0,098 0,025 1        

Kontrollbehov -0,016 ,179** -0,044 ,205** 1             

Självtillit 0,107 ,184** ,247** -0,024 -,343** 1      

Intention ,410** ,592** ,345** 0,12 ,274** ,169* 1         

Kontrollerbarhet -0,03 0,021 -,232** 0,072 ,339** -,428** -,161* 1  

 

 

Målmedvetenhet ,278** ,339** -0,01 0,084 ,201** ,188** ,588** -,182** 1     

Tillväxtvilja ,368** ,353** ,383** ,151* -0,032 ,299** ,497** -,273** ,296** 1  

Genus -0,08 -0,116 0,026 -0,033 -,169* 0,05 -,195** -,171* 0,001 -,211** 1 

Tabell 2: Korrelationstabell 

Fotnot: ** betyder att korrelationen är signifikant på 0,01 nivån (2-talied) 
Fotnot: * betyder att korrelationen är signifikant på 0,05 nivån (2-tailed) 
Fotnot: Korrelationen kan illustreras av nedanstående gränsvärden (observera att +/- enbart anger riktningen på 
korrelationen): 
 0,1-0,29 = Svag 
 0,3-0,49 = Medel 
 0,5-1,0   = Stark 

Tabell 2 utgör resultatet av alla variabler och dess korrelation. En positiv korrelation mellan 
två variabler innebär att de påverkar varandra på det viset att om det ena ökar så ökar även 
den andra. Vid en negativ korrelation påverkar variablerna varandra om den ena ökar/minskar 
påverkas den andra variabeln negativt eller positivt. (Studenmund, 2006) 

Korrelationstabellen visar ett relativt bra resultat och att det inte förekommer något bortfall på 
svarsvariablerna. Konfidensintervallet för studien är vald till 95 % och 99 %. Som 
korrelationstabellen visar (se ovan) är inte alla variabler signifikanta vid det valda 
konfidensintervallet, dock är dessa istället signifikanta vid ett konfidensintervall på 99 %. 
(Studenmund, 2006)  

Vissa variabler har högre korrelation gentemot andra variabler. Detta har betytt att tillviss del 
har vi en stark korrelation medan vissa har anmärkningsvärt låg korrelation. Vi har inte valt 
att exkludera några variabler eller frågor, med anledning av att vi inte ansett att korrelationen 
har varit perfekt positiv/negativ. Däremot har vi i åtanke att vissa variabler har kunnat påverka 
andra i endera riktning. Med anledning av detta har vi kontrollerat för multikollinjäritet. 
(Studenmund, 2006) Det har visat sig att vi inte hade det problemet, vilket är positivt då vi 
inte har en samvariationen som de oberoende variablerna har med den beroendevariabeln eller 
den förklarande variabeln. Resultatet av detta påvisar att korrelationerna emellan variablerna 
inte är anmärkningsvärda utan snarare normala. 
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Eftersom lutningen avgörs av korrelationen och i vilken riktning dessa påverkas av respektive 
variabel, kan vi genom detta antaga att genus generellt påverkar respektive övrig variabel med 
negativt resultat. Dessutom finns ett starkt samband mellan variablerna möjlighetssökare och 
innovatör, detta anser vi bero på att dessa begrepp ses som synonyma. Om en respondent är 
möjlighetssökare, är denne även en innovatör enligt denna undersökning. I övrigt återfinns 
stark korrelation mellan intention och möjlighetssökare, vilket erhåller ett liknande 
resonemang. Den enda variabeln som angett ett nästintill starkt negativt samband är 
kontrollerbarhet och självtillit/självförtroende.  

Multikollinjäriteten har beräknats i samband med regressionerna för modellen. 
Multikollinjäriteten kan anta ett högre eller lågt värde, för att kontrollera om en modell har 
problem med detta förfarandet bör värdet för detta inte överstiga 10. Våra regressioner har 
inte överstigt värdet tre, vilket betyder att det inte förekommer samverkan mellan de 
förklarande variablerna. Detta beror på att emellan variablerna har vi relativt låg korrelation i 
de flesta fallen, då den högsta korrelationen befinner sig på 0,593. Denna korrelation fanns 
emellan variablerna möjlighetssökare och innovatör/kreatör. I övrigt erhölls ingen korrelation 
som översteg denna nivå. Detta betyder att variablerna inte påverkade varandra i allt för stor 
utsträckning, varken i positiv eller negativ riktning. (Studenmund, 2006) 

7.3.1 CRONBACHS ALPHA 
För att mäta reliabiliteten för hur våra faktorer förklarar tillväxtviljan som process, är 
Chronbachs alpha ett bra mått. Detta mått har en samhörighet med korrelationen för 
respektive variabel, därför kan det förvänta sig att en stark korrelation även medför ett bra 
alpha. Med detta menas att den beroende variabeln påverkas av de oberoende variablerna i 
stor eller liten utsträckning beroende på alphas värde. För att avgöra om alphavärdet är 
accepterat eller ej måste hänsyn tas till antalet variabler som medtas i beräkningen. Eftersom 
vår undersökning innehåller relativt få variabler, bör alphavärdet överstiga 0,5 för att anses 
inom acceptansområdet för ett bra resultat för reliabiliteten (Cronbach, 1951).  

Frågorna tillväxtvilja innehöll nio variabler, vilket gav resultatet alpha = 0,802. Detta tyder på 
en bra reliabilitet för denna grupp av variabler. Begreppet entreprenöriella drivkrafter innehöll 
fjorton variabler och alpha för detta begrepp var 0,501. Reliabiliteten för detta begrepp kan 
anses vara precis inom acceptansnivån. Detta kan förklaras av att korrelationen mellan 
variablerna var mycket låg och ibland i negativ riktning. Entreprenöriellt beteende innehöll 
tolv variabler och erhöll ett alphavärde på 0, 813, vilket kan ses som väldigt god reliabilitet. 
Förklaringen till detta kan härledas till att korrelationen mellan begreppets variabler var 
mycket god. För begreppet trosuppfattning erhölls ett alphavärde på 0,660 beräknat på tolv 
variabler. För den samlade modellen erhölls ett alphavärde på 0,737, vilket kan anses vara väl 
godkänt. (Cronbach, 1951) 
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7.4 REGRESSIONSANALYSER  

Fotnot: ** p ≤0.05  
Fotnot: * p≤0,01 
Fotnot: p= Signifikansnivå 

 

7.4.1 EKVATIONSFÖRKLARINGAR DIREKTA SAMBAND  
Ekvationerna innehåller olika komponenter och agerar som påbyggnadsmodeller av varandra, 
vilket betyder att begreppen samlas i början och förgrenas för att undersöka sambanden mer 
ingående. Den första ekvationen utgjordes av de stora delområdena i figur fyra, vilken bestod 
av entreprenöriellt beteende, entreprenöriella drivkrafter och trosuppfattning. Detta samband 

  
Standardized Beta Coefficients   

Oberoende variabler Hypoteser Ekvation 
1 

Ekvation 
2 

Ekvation 
3 Ekvation 4 Ekvation 5 Ekvation 

6 
Ekvation 

7 
Ekvation 

8 
Ekvation 

9 
Ekvation 

10 

Entreprenöriellt Beteende H1 + 0,397** 0,40** 
       

  

Entreprenöriella Drivkrafter H2 + 0,066 0,059 
       

  

Trosuppfattning H3 + 0,152* 0,126 
       

  

Genus H4 (0) 
 

-0,154* 
  

-0,173** 
 

-0,191** -0,057 -0,117 -0,07 

Innovatör/Kreatör H1a + 
     

0,161* 0,152* 
  

0,159* 

Möjlighetssökare H1b + 
     

-0,031 -0,024 
  

0,379** 

Risktagare H1c + 
     

0,179** 0,203** 
  

-0,055 

Need For Achievment H2a+ 
   

0,127* 0,130* 0,1 0,104 0,094 0,056 0,008 

Kontrollbehov H2b+ 
   

-0,096 -0,109 -0,059 -0,075 0,131 0,433** 0,346** 

Självtillit H2c+ 
   

0,143* 0,137* 0,119 0,107 0,296**  0,193** 0,086 

Intention/Övertygelse H3a+ 
  

0,476** 0,480** 0,429** 0,339** 0,270** 
  

  

Målmedvetenhet H3b+ 
  

-0,021 -0,026 0,002 0,026 0,067 
  

  

Kontrollerbarhet H3c+ 
  

-0,200** -0,116 -0,147* -0,103 -0,134* 
  

  

  
          

  

R2   0,257 0,28 0,285 0,327 0,354 0,374 0,637 0,095 0,209 0,415 

DF   209 209 209 209 209 209 209 209 209 209 

F   23,712 19,894 27,391 16,462 15,828 13,262 13,616 5,329 13,533 20,44 

Adj. R2   0,25 0,27 0,275 0,307 0,332 0,346 0,376 0,078 0,193 0,394 

           
  

 
  Ekvation 

1 
Ekvation 

2 
Ekvation 

3 Ekvation 4 Ekvation 5 Ekvation 
6 

Ekvation 
7 

Ekvation 
8 

Ekvation 
9 

Ekvation 
10 

Beroende variabel:   MMTV MMTV MMTV MMTV MMTV MMTV MMTV MMB MMT MMT 

Oberoendevariabel:   MMB MMB Intent Intent nACH nAC H MMG nACH NACH Inov 

    MMD MMD Malmed Malmed Kont Kont Inov Kont Kont Mo jl 

  
 

MMT MMT Kontrb Kontrb Sjalv Sjalv Mojl Sjalv Sjalv Risk 

  
  

MMG 
 

nACH Intent Intent Risk MMG MMG nACH 

  
    

Kont Malmed Malmed nACH 
  

Kont 

  
    

Sjalv Kontrb Kontrb Kont 
  

Sjalv 

  
     

MMG Inov Sjalv 
  

MMG 

  
      

Mojl Intent 
  

  

  
      

Risk Malmed 
  

  

                Kontrb       

Tabell 3: Regressionsanalyser sammanfattning 
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omfattades av att beteende (H1), drivkrafter (H2) och trosuppfattning (H3) skulle inneha ett 
positivt samband.  

7.4.1.1 Ekvation 1 

Ekvation ett har en förklaringsfaktor som är relativt låg, enbart 25,7 % (justerad 23,7 %) 
kunde tolkas av den inledande regressionen. Det skall dock poängteras att vi inte genomfört 
någon dimensionering av grupperingarna för ekvationskomponenterna. Däremot erhölls ett 
signifikant F-värde (23,712≥1,96), vilket tydde på att resultatet för grupperingen gick att 
förlita sig på. I ekvationen kan det utläsas att det samlade begreppet för entreprenöriellt 
beteende påverkade tillväxtviljan i positiv riktning (β=0,397; p=0,000). Detta betyder att 
denna variabel är signifikant och därmed direkt påverkar tillväxtviljan för småföretagare. De 
entreprenöriella drivkrafterna påverkade också modellen positivt, resultatet var dock ej 
signifikant för denna grupp (β=0,066; p=0,308). Detta innebär att alla underdimensioner för 
denna grupp inte kan sägas påverka tillväxtviljan. Trosuppfattning visade sig påverka 
tillväxtviljan positivt och gruppen innehöll signifikanta resultat (β=0,152; p=0,031).  

Resultatet kan därför sägas vara tudelat, delvis kan hypoteserna bekräftas, men en grundligare 
undersökning av variablerna bör göras för att fastställa dessa resultat. Detta betyder att 
ekvation ett medgett stöd för H1 och H3 men inte H2, eftersom H1 och H3 är signifikanta.   

7.4.1.2 Ekvation 2 

Ekvation två är en vidareutveckling av ekvation ett som kompletterades med variabeln genus. 
Förklaringsgraden för denna regression blev 28 % (justerad 19 %) Den enda skillnaden då 
denna variabel läggs till är att trosuppfattning (H3) inte längre är signifikant (β=0,126; 
p=0,074). Variabeln genus befinner sig inom det signifikanta området (β=-0,154; p=0,011). 
Betakoefficienten tyder på att variabeln påverkar modellen negativt då denna variabel anges 
med ett negativt tecken. Huruvida detta är på grund av kvinnor eller män är inget vi med 
säkerhet kan statuera med undersökningsmaterialet, delvis eftersom den kvinnliga andelen var 
lägre än den manliga andelen. 

Resultatet för denna regression är att H1 (entreprenöriellt beteende) och H4 (genus) kan antas 
som bekräftade, då ingen underdimensionering ännu har skett väntar vi dock med att bekräfta 
dessa hypoteser till fullo.  

7.4.1.3 Dimensionering av grupperingarna 

Eftersom grupperingarna (entreprenöriellt beteende, entreprenöriella drivkrafter och 
trosuppfattning) innefattar många variabler har nedanstående ekvationer indelats i 
underdimensioneringar. Då begreppen delas upp kan vi konstatera att det finns vissa begrepp 
som inte påverkar modellen på ett positivt sätt, genom att inte vara signifikanta och/eller 
inneha en betakoefficient i negativ riktning, vilket kan betyda att tillväxtviljan påverkas 
negativt utifrån hur respondenterna har svarat på frågorna. Exempelvis förekommer det 
olikriktade samband för vissa variabler beroende på hur ekvationerna har byggts upp. Nedan 
återfinns förklaringar för dessa samband och en redogörelse för ekvationerna.  

7.4.1.4 Ekvation 3 

Den tredje ekvationen innehåller begreppen för trosuppfattning (intention, målmedvetenhet 
och kontrollerbarhet). Det samlande resultatet av detta är att samtliga begrepp skulle ha ett 
positivt samband, dock är sanningen annorlunda i enlighet med vårt insamlade material. 
Målmedvetenhet (β=-0,021; p=0,777) och kontrollerbarhet (β=-0,200; p=0,001) ger modellen 
ett negativt resultat utifrån angivna betakoefficienterna, sammanfattningsvis erhålls en 
förklaringsgrad på 28,5 % (justerat 27,5 %) samt att F-värdet (27,391≥1,96) pekar på ett 
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signifikant resultat för denna ekvation. Däremot pekar begreppen på att enbart intention 
påverkar tillväxtviljan positivt utifrån koefficientens riktning, som dessutom var signifikant 
(β=0,476; p=0,000). Trots att kontrollerbarhet och målmedvetenhet påverkar i negativ 
riktning betyder detta inte att dessa inte är signifikanta, då kontrollerbarheten uppvisar ett 
signifikant värde (p=0,001).  

Resultatet av denna regression är att begreppen intention och kontrollerbarhet ger stöd till H3 
som rör grupperingen trosuppfattning. Däremot medges inget stöd för dimensioneringen 
målmedvetenhet som därav inte kan anses påverka tillväxtviljan eftersom denna variabel 
befinner sig utanför signifikansområdet.  

7.4.1.5 Ekvation 4 

Ekvationen innefattade föregående underdimensionering och kompletteras med begreppen för 
entreprenöriella drivkrafter (nAch (β=0,127; p=0,033), kontrollbehov (β=-0,096; p=0,171) 
och självtillit (β=0,143; p=0,036)). Detta påverkar inte de föregående begreppen 
(entreprenöriella drivkrafter) på så sätt att dessa ändrar riktning (från negativ till positiv 
riktning), detta resulterar fortfarande i att dessa har negativa betakoefficienter. Begreppet 
kontrollerbarhet ger även ett negativt samband, sambandet bistår dock under de fortsatta 
ekvationssammansättningarna. Kontrollbehov erhåller inget signifikant värde, men däremot är 
de övriga variablerna signifikanta med undantag för målmedvetenhet. Ekvation fyra erhåller 
en bättre förklaringsgrad relaterat till tidigare undersökning (32 % respektive justerad 16,5 
%), vilken även är signifikant enligt F-värdet (16,462 ≥1,96).  

Ekvations fyras resultat påvisar fortsatt stöd för föregående variabler, men dock medges inget 
stöd för kontrollbehov. Däremot ges stöd för nAch och självtillit om än något svagare då 
deras signifikans inte är mindre än 1 %. Dock anses H2 och H3 erhålla delvis stöd för att 
bekräftas med undantag för underdimensioneringarna kontrollbehov, målmedvetenhet och 
kontrollerbarhet.  

7.4.1.6 Ekvation 5 

Ekvation fem består av en utvidgning av den fjärde ekvationen, det som erlagts till denna 
ekvation är variabeln genus. Genusvariabeln påverkar modellen negativt genom sin negativa 
betakoefficient. Variabeln bidrar dock till att förklaringsgraden (35,4 % justerad 33,2 %) 
förbättras något. Koefficienten för genus pekar på ett negativt samband med tillväxtvilja. 
Detta till trots är modellen fortfarande signifikant genom F-värdet (15,828≥1,96), dessutom är 
genusvariabeln signifikant (β=-0,173; p=0,004). Andra variabler som är signifikanta i 
ekvation fem är intention (β=0,429; p=0,000), kontrollerbarhet (β=-0,147; p=0,029), nAch 
(β=0,130; p=0,026) och självtillit (β=0,137; p=0,040).  

Resultatet från denna regression är att stöd återfinns för underdimensioneringarna som 
poängterats ovan, vilket tyder på att H3 (trosuppfattning) och H2 (entreprenöriella drivkrafter) 
delvis anses som bekräftade. Detta genom att begreppen för dessa grupperingar antas inom ett 
signifikant område. Dock återfinns inte alla begrepp inom ett signifikant område vilket 
betyder att hypoteserna inte till fullo kan bekräftas.   

7.4.1.7 Ekvation 6 

Ekvationen innebar att variabeln genus separerades från resterande begrepp, men 
grupperingen entreprenöriellt beteende och dess begrepp (risktagare, möjlighetssökare och 
innovatör/kreatör) lades till i regressionen. Detta bidrar till att förklaringsgraden (37,4 % och 
justerad 34,6 %) inte ändras nämnvärt, trots ett signifikant resultat enligt F-värdet 
(13,262≥1,96). De begrepp som påverkar ekvation sex negativt genom betakoefficienten är 
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kontrollerbarhet (β=-0,103; p=0,128), kontrollbehov (β=-0,058; p=0,401) och 
möjlighetssökare (β=-0,031; p=0,704), övriga begrepp är positiva. De begrepp i ekvation sex 
som visade sig vara signifikanta var intention (β=0,339; p=0,000), risktagare (β=0,179; 
p=0,008) och innovatör/kreatör (β=0,161; p=0,028). Detta resultat visar på att de begrepp som 
påverkar ekvationen negativt inte är signifikanta och har därför mindre betydelse för 
tillväxtviljan.  

Resultatet för ovanstående regression anger ett relativt lågt stöd för hypoteserna uppställda för 
denna studie, dock medges några underdimensioneringar som signifikanta. H1 
(entreprenöriellt beteende) kunde delvis bekräftas genom att två begrepp erhölls som 
signifikanta, men däremot minimerades ekvation fems resultat genom att H2 och H3 erhöll 
sämre resultat vid denna ekvationssammansättning.  

7.4.1.8 Ekvation 7 

Denna ekvation kompletteras med genus, vilket betyder att samtliga underdimensioneringar 
innefattas i denna regression. Regressionen påvisar ett bättre resultat då det gäller 
förklaringsgraden. Denna nådde då nästan 64 % (37,6 %) i jämförelse mot ekvation sex vilken 
erhöll 37,4 % (34,6 %). Ekvationen påvisar att de flesta variablerna påverkar tillväxtviljan 
positivt genom betakoefficienterna och sammantaget är merparten av variablerna i den 
riktning vi önskade i och med uppställda hypoteser (H1+, H2 +, H3+ och H4(0)). 
Genusvariabeln erhålls inom det signifikanta området (β=-0,191; p=0,001), kontrollerbarhet 
(β=-0,134; p=0,045) är även signifikant, men möjlighetssökare (β=-0,024; p=0,771) och 
kontrollbehov (β=-0,075; p=0,274) erhåller negativa resultat som inte är signifikanta. Övriga 
variabler som inte är signifikanta är målmedvetenhet (β=0,067; p=0,370), nAch (β=0,104; 
p=0,069) och självtillit (β=0,107; p=0,106). De variabler som är signifikanta i denna 
regression är intention (β=0,270; p=0,002), risktagare (β=0,203; p=0,002) och 
innovatör/kreatör (β=0,152; p=0,034) tillsammans med genus och kontrollerbarhet.  

Totalt anger denna ekvation ett gott resultat trots att förklaringsgraden inte är genomsyrande 
total och 100 %, dock kan enbart detta resultat anses som en del av sanningen och inte den 
fullständiga. Resultatet pekar även på att H4 kan bekräftas till fullo genom att ekvationerna 
rörande de direkta sambanden erhölls signifikanta (anm. ekvation 1-7 behandlar de direkta 
sambanden). H1 erhöll två underdimensioneringar inom det signifikanta området, vilket 
tolkas som att dessa begrepp påverkar tillväxtviljan positivt medan begreppet målmedvetenhet 
inte gör det. För H2 (entreprenöriella drivkrafter) erhölls inga signifikanta begrepp vilket 
tyder på att denna hypotes inte kan bekräftas. H3 (trosuppfattning) och H4 (genus) kan anses 
som bekräftade då trosuppfattningens underdimensioneringar erhöll två signifikanta variabler.  

7.4.2 INDIREKTA SAMBAND 
Efter ekvation sju behandlar resterande ekvationer de indirekta sambanden. Ekvation åtta 
innefattar entreprenöriellt beteende som beroende variabel och de oberoende är genus (β=-
0,057; p=0,396), nAch (β=0,094; p=0,167), kontrollbehov (β=0,131; p=0,076) och självtillit 
(β=0,296; p=0,000). I denna ekvation är endast självtillit signifikant och detta kan ses som ett 
dåligt resultat för regressionen. Detta tyder på att detta indirekta samband inte kan antas 
påverka tillväxtviljan då inga variabler påvisar signifikans. 

I ekvation nio uppställdes trosuppfattning som den beroende variabeln och genus (β=-0,117; 
p=0,065), nAch (β=0,056; p=0,382), kontrollbehov (β=0,433; p=0,000) och självtillit 
(β=0,193; p=0,004) som oberoende variabler. Denna regression visar på ett bättre resultat än 
föregående då två variabler är signifikanta. Dock kan inte detta indirekta samband påstås som 
bekräftande då det enbart är två variabler som är signifikanta. 
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Den sista ekvationen (ekvation tio) innehåller trosuppfattning som beroende variabel och som 
oberoende variabler genus (β=-0,070; p=0,205), kontrollbehov (β=0,346; p=0,000), nAch 
(β=0,008; p=0,884), självtillit (β=0,086; p=0,156), innovatör/kreatör (β=0,159; p=0,023), 
möjlighetssökare (β=0,379; p=0,000) och risktagare (β=-0,055; p=0,346). Det är endast tre 
variabler som är signifikanta i denna regression. Detta tyder på att vi har svårare att förklara 
det indirekta sambanden än de direkta sambanden. Exempelvis kan de variabler som påverkar 
trosuppfattningen sägas vara kontrollbehov, innovatör/kreatör och möjlighetssökare.  

7.5 HYPOTESTEST 
Nedan presenteras den kvantitativa undersökningens hypoteser och här avser vi att 
sammanfatta varför dessa kan förkastas eller bekräftas. De tre första hypoteserna kommer att 
förklaras med hjälp av varsin modell som beskriver hur hypotesen och det direkta sambandet 
förhåller sig.  

Hypotes ett kan ses som bekräftad då denna variabel enbart påverkas negativt av 
möjlihetssökare, då vi enbart kontrollerar de direkta sambanden gentemot hypotesen i enlighet 
med figur fyra. Dock påverkas denna variabel enbart marginellt i jämförelse med de övriga 
variablerna för denna hypotes. Därav påverkar begreppen modellen positivt som helhet och 
därav anser vi att entreprenöriellt beteende påverkar tillväxtviljan i positiv riktning.  
Dessutom erhölls signifikanta variabler för denna hypotes, dessa var; risktagare och 
innovatör/kreatör. 

 

Hypotes två kan inte anses som bekräftad då den samlade regressionen inte angett några 
signifikanta variabler. Detta betyder att begreppen för entreprenöriella drivkrafter inte 
påverkar tillväxtviljan, däremot erhålls ett signifikant område för genusparten för denna 
regression. Inledningsvis påvisades ingen signifikans för området inför grupperingen av 
begreppen, vilket även visade sig stämma då den totala modellen redovisades. Däremot har 
vissa begrepp behållit signifikans vid flera regressioner, dock har inte alla variabler tagits med 
i dessa. Detta anser vi betyda att drivkrafterna påverkar tillväxtviljan, men är inte prioriterade 
då den totala bilden återges.  

Entreprenöriellt 
Beteende

• Innovatör/Kreatör

• Möjlighetssökare 

• Risktagare

 
Tillväxtvilja 

Hypotes 1: ”Det föreligger ett positivt samband mellan entreprenöriellt 
beteende och vilja till tillväxt” 

Direkt samband: Entreprenöriellt beteende påverkar tillväxtviljan. 

 
Genus 

�� = 23,6 % (22,5) 
T= 10,59 
F= 21,02 

α = 0,813 

Se bilaga 5 för ytterligare information 
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Den bakomliggande orsaken till att vi förkastar hypotes två grundar sig på att begreppet 
entreprenöriella drivkrafter inte var signifikant då alla variabler inräknades (ekvation 7). 
Begreppet är signifikant för tillväxtviljan beroende på sammansättning av variabler, dock inte 
när hela undersökningsmodellen förenas. Entreprenöriella drivkrafters underdimensioner 
visar sig även vara signifikanta beroende på ekvation, vilket tyder på att dessa har en 
påverkan på tillväxtviljan. Dock förändras signifikansen hos dessa beroende på ekvation och 
när hela undersökningsmodellen sammanställs är ingen av underdimensionerna signifikanta, 
därav har vi förkastat hypotes två. Det bör dock poängteras att drivkrafter har ett samband 
med tillväxtvilja, dock är påverkan för detta samband i längre utsträckning relaterat till övriga 
grupperingar då hela modellen sammanställs. Med detta menar vi att hypotesen förkastning 
inte betyder att vi kan bortse från drivkrafterna då vi tidigare erhållit signifikanta resultat för 
begreppen. Därav kommer detta samband att studeras närmare under intervjuerna.  
 
 

 

Den tredje hypotesen kan ses som bekräftad trots att vissa av variablerna tenderar till att byta 
tecken då de kombineras med olika sammansättningar. Dock är den totala modellen positiv 
och merparten av variablerna är signifikanta, vilket gör att hypotesen kan bekräftas. Dessutom 
är Alpha för denna modell bra, 0,66, vilket kan ses som bra. Däremot byter målmedvetenhet 
tecken beroende på hur komponeringen verkar. Det som kan påverka detta är att när 
komponenterna separeras kan inte det totala sambandet ses, vilket tyder på att den totala 
modellens komponenter måste åskådliggöras tillsammans, vilket då ger ett bättre resultat. 
Förklaringsgraden för detta test är högre än föregående, då det justerade tyder på en marginell 
nedjustering anser vi att resultatet är tillförlitligt. 

Entreprenöriella 
drivkrafter

•Prestationsbehov (nAch)

•Kontrollbehov

•Självtillit

 
Tillväxtvilja 

 
Genus 

Hypotes 2: Innehar entreprenören drivkrafter påverkar detta 
tillväxtviljan positivt”  
 
Direkt samband: Det föreligger ett positivt samband mellan det 
en positiv inställning till tillväxt kommer det föreligga 
drivkrafter till att utföra ändamålet 

�� = 11,6 % �10,3 % 
        T= 6,114 
        F=9,008 
        α= 0,501 
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Den sista hypotesen rörde genus och det ter sig som sådant att denna variabel påverkar de 
andra variablerna negativt genom sin negativa betakoefficient. Däremot är variabeln 
signifikant i samtliga regressioner, vilket sammantaget betyder att H4 måste förkastas, dock 
med minsta möjliga marginal. 

De direkta sambanden kan således anses som bekräftade och är delvis signifikanta (se 
respektive ekvation för ytterligare förklaring angående betakoefficient och signifikans). Att 
tillväxtvilja förklaras av valda begrepp och att modellen förklarar tillväxtvilja är på detta sätt 
förenligt med undantag för H2 som inte medges fullt stöd.  

7.6 RESULTAT ATT STUDERA VIDARE 
Den kvantitativa studien har påvisat att vår undersökningsmodell inte kunde bekräftas fullt ut. 
Detta innebar att grupperingen entreprenöriella drivkrafter inte kunde förklara tillväxtviljan. 
Det förekom även i modellen några underdimensioner som inte kunde bekräftas med hjälp av 
enkätstudien. Då dessa inte kunde bekräftas vara signifikanta i studien vill vi undersöka dessa 
djupare och avser därför att göra detta genom kvalitativa intervjuer. Avsikten med denna 
undersökning är att tydligare skapa en förståelse för det mer komplicerade samband som 
föreligger mellan faktorerna som förklarar tillväxtviljan. Genom denna undersökning får vi 
bättre möjlighet att uppfylla vårt syfte angående det komplicerade sambandet och även skapa 
en förståelse för varför vår undersökningsmodell inte stämde fullt ut.  

De faktorer vi avser att fokusera den kvalitativa undersökning på kommer endast att vara de 
faktorer som inte visade sig vara signifikanta i enkätstudien (se regressionstabellen), detta för 
att det är dessa som vi inte kan förklara och blir därför intressanta att studera. Med detta 
menar vi de begrepp som beroende på ekvation visade sig vara signifikanta eller ej. De 
begrepp som i den kvantitativa undersökningen kunde bekräftas påverka tillväxtvilja avser vi 
inte att undersöka i den andra studien. Detta då vi anser att dessa erhållit bra signifikanser och 
förklaras bra av undersökningsmodellen. De begrepp vars signifikans förändrades beroende 
på ekvation var; 

Trosuppfattning

•Övertygelse/Intention

•Målmedvetenhet

•Kontrollerbarhet

 
Tillväxtvilja 

 
Genus Hypotes 3: ”En positiv trosuppfattning om tillväxtens fördelaktiga 

inverkan har ett positivt samband med viljan till tillväxt” 

Direkt samband: Trosuppfattningen påverkar tillväxtviljan 

�� = 28,5 % �27,5 
T=7,87 
F=27,391 
α= 0,66 
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� Kontrollbehov  
� Självtillit  
� nAch  
� Målmedvetenhet 
� Kontrollerbarhet 
� Möjlighetssökare 

Av dessa fem begrepp är det två som aldrig är signifikanta i ekvationerna, målmedvetenhet 
och möjlighetssökare. På grund av detta och då dessa två begrepp har visat sig vara 
betydelsefulla för entreprenörer i all tidigare forskning blir dessa intressanta att studera vidare. 
Då dessa begrepp har varit centrala i tidigare forskning är det oväntat att de inte visar sig vara 
signifikanta i vår enkätstudie. Det är den bakomliggande orsaken till varför dessa inte påvisas 
vara signifikanta som vi vill undersöka med nästkommande studie.  

Begreppet kontrollerbarhet är signifikant i tre ekvationer och då alla variabler inräknas i 
undersökningsmodellen (ekvation 7) och därför anser vi att de två förstnämnda blir mer 
intressanta att studera. Kontrollbehov och självtillit ingår i grupperingen entreprenöriella 
drivkrafter och eftersom denna gruppering inte kunde bekräftas som hypotes anser vi att dessa 
två begrepp är av stor relevans att undersöka. Orsaken till att vi inte inkluderar nAch är på 
grund av att denna variabel, då alla är inkluderade (ekvation 7), är precis på gränsen att vara 
signifikant. Detta betyder, enligt oss, att de två andra begreppen blir av större intresse att 
undersöka då dessa är långt ifrån signifikanta i samma ekvation.  

Detta urval lämnar oss med en lista på variabler att undersöka;  

� Kontrollbehov 
� Självtillit 
� Målmedvetenhet 
� Möjlighetssökare 
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8 ANALYTISK DISKUSSION  
I nedanstående kapitel kan läsaren förvänta sig att erhålla en analytisk diskussion avseende 
vår modell, detta syftar att utgöra startpunkten på den induktiva delen av studien. Vi kommer 
att redogöra för det kvantitativa och kvalitativa undersökningsresultatet tillsammans med 
referensramens litteraturgranskning. Detta för att läsaren sedan skall kunna erhålla 
information om hur vi tolkat respondenternas åsikter. 

8.1 INLEDNING 
I föregående kapitel har vi redogjort för den kvantitativa undersökningen och dess resultat, 
tillika har vi även förkastat och bekräftat våra hypoteser. I detta avsnitt skall dessa resultat 
kopplas till den kvalitativa undersökningen. Detta för att redogöra huruvida de icke 
signifikanta begreppen kan anses som hållbara eller ej, trots att de statistiska resultaten inte 
medgavs som signifikanta. Syftet med detta är att undersöka om en djupare förståelse för 
enskilda begrepp kan frambringa förståelse för varför dessa begrepp inte prioriterades av 
respondenterna från den kvantitativa undersökningen. Avsikten är även att sammanföra de 
båda undersökningarnas resultat med den grundliga litteraturgranskningen (referensramen) 
och att redogöra för en diskussion utifrån våra insikter av ämnet tillväxtvilja som helhet. Detta 
betyder att diskussionen som återfinns i detta avsnitt även har avsikten att medverka till att 
uppfylla de uppställda syftena med studien.  

8.2 TILLVÄXTDEFINITION 
Vi har tidigare poängterat att vår definition av tillväxt inte delades av respondenterna i den 
kvantitativa studien. Respondenterna har uppgivit att dessa anser att ökad omsättning var ett 
bra mått för deras faktiska tillväxt. Detta ansåg vi berodde på att ökad omsättning var något 
som var påtagligt, antal nyanställningar ansågs inte som ett likvärdigt mått. Vilket tyder på att 
den existerande forskningen har delvis ”fel”. Shane et al, (2003), Kuratko et al, (1997) har 
menat att en entreprenör är en person som vill ha en god vinst i form av pengar. Eftersom 
definieringen av respondenterna faller sig inom deras område (vinstgenering) anser vi att 
deras version av definition är mer korrekt relaterat till övriga.  

Vår definition av tillväxt delades enbart delvis av respondenterna i den kvalitativa 
undersökningen. Respondenten för Företag A ansåg varken att ökat antal anställda eller ökad 
omsättning var ett bra mått på tillväxt. Han menade istället att de anställdas välbefinnande och 
trygghet var det viktigaste och att han kunde säkra deras framtid. Dock menade 
respondenterna från Företag B och C att vår definition på tillväxt var i enlighet med hur de 
såg på tillväxt. I intervjun med Företag B framkom att den ekonomiska aspekten av tillväxt 
var viktigt, och då främst i form av ökad omsättning eller vinst. Respondenten menade att 
trygghet för de anställda var av yttersta vikt, men att detta inte kunde uppnås om inte företaget 
innehade en god omsättning. Han uttryckte vidare att han ansåg att alla företag måste sträva 
efter och drivs av ökad vinst och om detta inte är fallet finns inte möjlighet för dessa företag 
att lyckas. Även respondenten från Företag C menade att ett tillväxtmått var ökat antal 
anställda, men att han ansåg att ökad lönsamhet var det viktigaste måttet. Dock ansåg han att 
det krävs människor för att nå lönsamhet. (Se Bilaga 6) 

De blandade definitionerna på tillväxt som genererats från våra studier tyder på att tillväxt, 
precis som framgått av litteraturgranskningen, är svårdefinierat. Vi kan således inte säga att 
det förekommer en definition på tillväxt som kan generaliseras för alla småföretag.  
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8.3 SIGNIFIKANTA VARIABLER  
Oberoende av vilken regression och 
huruvida sammansättningen av olika 
dimensioneringar såg ut, erhölls vissa 
variabler som signifikanta medan dessa 
ibland ändrade eller förblev som icke 
signifikanta. Anledningen till att vi erhöll 
olika resultat från regressionerna beror 
till stor del på att respondenternas svar 
prioriterades bort då dessa svarade på 
efterföljande frågor. Detta kan bero på att 
vissa av variablerna var viktigare än 
andra, Samtidigt som 
litteraturgranskningen erbjöd gedigen 
information om variablerna har vi trots 
detta inte erhållit samma resultat som 
respektive forskare har funnit i sina 
studier. Detta hade vi heller inte kunnat 
förvänta oss då vår undersökning hålls 
under delvis andra förutsättningar och att 
en mindre undersökningsgrupp har 

besvarat våra frågor.  

De hypoteser som bekräftades för vår 
studie var H1 (entreprenöriellt beteende), 

H3 (trosuppfattning) och H4 (genus). Detta för att merparten av underdimensioneringarna för 
hypoteserna var signifikanta. Sammantaget erhöll entreprenöriellt beteende avsevärt bäst 
resultat för studien, då grupperingen ständigt erhöll signifikanta variabler. Vi anser att en 
anledning till att entreprenöriellt beteende uppvisade bäst resultat kan bero på att denna 
gruppering är väl studerad och att det har genomförts en stor mängd av forskning kring denna. 
Detta tyder på att den forskning som resulterat i att en entreprenör kan klassificeras som 
risktagare eller innovatör/kreatör till stor del stämmer. Detta är inte speciellt märkvärdigt då 
dessa två benämningar länge varit välkända inom entreprenörskapsområdet.  

Riktar vi enbart intresse till den totala regressionen (ekvation sju) av samtliga begrepp visar 
denna att fyra begrepp och genus blev signifikanta. Detta tror vi beror på att det finns 
variabler som passat bättre, men som inte fanns med i vårt urval av variabler. Dock var detta 
en förutsättning inför studiens startpunkt, då tillväxt är ett välutforskat område och därav finns 
det många forskare som har antytt på olika variabler. Däremot är vår sammansättning av 
begrepp och grupperingar ett väl genomfört urval eftersom våra grupperingar innefattar stora 
områden inom tillväxtforskningen. Trots detta är resultatet gott, enligt vår mening, då detta 
enbart speglar den första delundersökningen av hela studien. De begrepp som ej innefattades 
som signifikanta har sedan utretts ingående för att erhålla en djupare förståelse för varför 
dessa variabler inte går att kombinera på det sättet vi har velat göra.  

En variabel som utom allt tvivel passar vår modell är begreppet intention/övertygelse, vilket 
sammanhörde med hypotes tre rörande trosuppfattning, denna variabel erhölls som signifikant 
i alla regressioner. Detta tyder på att entreprenörernas bakomliggande anledning till att 
utveckla sitt företag alltid hade en vilja till tillväxt, då det finns en stark signifikans mellan 
intentionen till utveckling och tillväxtvilja. Det har dock visat sig att det finns ett mer 

Variabel  Sig.nivå Riktning Ekvation 
Entreprenöriellt beteende 0,000 

0,000 
+ 
+ 

1 
2 

Trosuppfattning  0,031 + 1 
Genus 0,011 

0,004 
0,001 

- 
- 
- 

2 
5 
7 

Intention 
 

0,000 
0,000 
0,000 
0,000 
0,002 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

3 
4 
5 
6 
7 

Kontrollbehov 0,001 - 3 
nAch 0,033 + 4 
Självtillit 0,036 

0,004 
+ 
+ 

4 
5 

Kontrollerbarhet 0,029 
0,045 

- 
- 

5 
7 
 

Risktagare 0,008 
0,002 

+ 
+ 

6 
7 

Innovatör 0,028 
0,034 

+ 
+ 

6 
7 

Tabell 4: Signifikanta variabler 
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komplicerat samband mellan faktisk tillväxt och varför entreprenörer vill växa, vilket 
tydliggörs i och med vår undersökning. Trots att flertalet variabler inkluderades i studien 
erhölls ingen komplett sanning. Däremot erhölls resultat under undersökningens gång som 
påvisar att det finns bättre och sämre samband mellan dessa två processer (tillväxtvilja och 
faktisk tillväxt).  

Variabeln genus erhölls som signifikant i de flesta regressionerna, detta ser vi som mycket 
positivt eftersom vi önskade erhålla ett resultat som pekade på att kön inte skulle påverka 
entreprenörernas vilja till tillväxt. Kvinnligt företagande är fortfarande underrepresenterat av 
den totala företagsparken i Sverige, dock pekar inte vårt resultat på att kvinnor är sämre för 
tillväxten. Vilket tyder på att kvinnor även vill driva företag som skall utvecklas, däremot om 
lutningen pekar på att kvinnor i större eller mindre utsträckning vill åstadkomma tillväxt. 
Däremot hur den totala sanningen av detta skall tolkas är osagt från vårt material i den 
meningen att om kvinnor har en större tillväxtvilja gentemot männen är inte möjligt att 
generera utifrån vårt material. Detta beror på att den kvinnliga representationen i den 
kvantitativa undersökningen var låg och därför anser vi inte att detta hade visat på en 
rättvisande bild. På sådant sätt anser vi att kvinnor inte har en sämre vilja relativt männen då 
sambandet faller inom det signifikanta området och därmed bör inte riskkapitalisterna känna 
rädsla för att satsa på kvinnligt företagande.  

Att somliga grupperingar och underdimensioner visade bättre signifikans jämfört med andra 
tror vi till stor del kan härledas till den forskning som genomförts inom området. Vissa av 
grupperingarna och underdimensionerna, såsom entreprenöriellt beteende, har en större grund 
i forskningen och därför har dessa uppvisat bättre resultat. De begrepp som visade på sämre 
resultat är även i mindre utsträckning uppmärksammade i forskningen och på grund av detta 
kan dessa begrepp ses som mer otillförlitliga för att förklara sambandet till tillväxt. Då 
sambandet till tillväxt är mindre bevisat tyder detta även på att sambandet till en tillväxtvilja 
är mindre. Detta då vi grundat valet av våra begrepp på att det föreligger ett samband mellan 
dessa och faktisk tillväxt. Dock framkom vissa begrepp som icke signifikanta i den 
kvantitativa studien som är välstuderade i forskningen och dessa har vi undersökt mer 
ingående i den kvalitativa undersökningen.  

8.4 ENTREPRENÖRIELLT BETEENDE 
Efter litteraturgenomgången kunde vi konstatera att vissa faktorer var viktigare relativt andra 
för tillväxtviljans komplicerade process. Vi valde att hantera begreppet tillväxtvilja som en 
process som föds av olika komponenter varav komponenterna påverkade varandra direkt och 
indirekt. Att anta att tillväxtvilja är en process med komplicerade samband är i enlighet med 
Shane et al., (2000) definition på entreprenörskap. Valet genomfördes då vi ansåg att 
tillväxtskapande handlade om delvis samma process, eftersom tillväxt i mångt och mycket 
handlar om att skapa något nytt för det befintliga företaget. Vår studie har visat att de 
entreprenörer som har deltagit i undersökningen inte kunde klassificeras som 
möjlighetssökare, i alla fall inte då den totala modellen uppställdes.  

Begreppet möjlighetssökare erhölls inte som signifikant i enkätundersökningen. Med 
anledning av detta överensstämmer inte vår studie med Shane et al., (2003) faktorer. Däremot 
erhölls begreppet möjlighetssökare, som inte i detta fall utgör en faktor för entreprenöriellt 
beteende, som signifikant för det indirekta sambandet på grupperingen trosuppfattningen. 
Eftersom trosuppfattningen erhölls som signifikant och som därigenom påverkar tillväxtviljan 
i positiv andemening, anser vi att möjlighetssökande är av störst relevans vid 
trosuppfattningen. Detta då möjlighetssökare inte har ett direkt samband med tillväxtvilja. 
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Därav stämmer inte vår uppfattning om litteraturen i detta avseende, men 
möjlighetssökningen kan anses viktigare i ett tidigare skede som företagsskapare. Dessa 
företagare har anställda och kan därav ha ”delegerat” denna bit till sina anställda. Detta 
framkom även vara fallet i den kvalitativa undersökningen. Där angav respondenten för 
Företag A att han ansåg det vara viktigt att söka möjligheter och att utnyttja dessa, dock ansåg 
han sig själv vara dålig på detta. Han menade istället att han hade kompetenta anställda och att 
dessa sökte möjligheter. Genom deras sökande kunde företaget utnyttja dessa möjligheter och 
detta var respondenten för Företag A väldigt öppen för. Vi kan genom den kvalitativa 
undersökningen ändå påvisa, även fast möjlighetssökare inte var signifikant i 
enkätundersökningen, att detta är ett begrepp som är viktigt för entreprenörer. Detta då det i 
denna undersökning framkom att respondenterna ansåg det vara väldigt viktigt att söka 
möjligheter aktivt och att utnyttja dessa. (Se Bilaga 6)  

Gartner (1988) menade att det är de personliga förutsättningar som uppställs som spelregler 
för huruvida en entreprenör eller företagare vill åstadkomma tillväxt och därigenom har en 
tillväxtvilja. Från intervjuerna kunde vi även konstatera att detta var fallet. Respondenterna 
framförde att de ansåg att entreprenöriellt beteende var personlighetsbaserat och det som 
utmärkte denne skiljde sig från entreprenör till entreprenör. Dock kunde respondenterna enas 
om att alla entreprenörer drivs av att förverkliga sina idéer och att de inte ger upp om de stöter 
på problem, istället försöker de ta sig runt problemet med en annan lösning. (Se Bilaga 6). 
Detta innebär enligt oss att det är väldigt svårt att identifiera en entreprenör, då de kan komma 
i flera olika former och utseenden. Dock tror vi att det som respondenterna framhållit 
stämmer, dvs. att det finns ett antal gemensamma nämnare för alla entreprenörer. Utifrån vår 
enkätundersökning kan vi konstatera att de gemensamma nämnarna i entreprenörens beteende 
är att de är innovatörer/kreatörer och risktagare.  

Vårt material för grupperingen entreprenöriellt beteende överensstämmer med Hornadays 
(1982) definition och karaktärisering av en entreprenör. Detta då våra respondenter har angett 
att dessa är förmögna att ta risker och är innovatörer/kreatörer. Detta verkar lite 
motsägelsefullt, då möjlighetssökning borde ha erhållit signifikans om entreprenörerna var 
innovatörer och borde därav även vara möjlighetssökare. Vi anser att innovationer bör 
härstamma från att entreprenörer aktivt söker efter utvecklingspotential. Vilket även visade 
sig vara viktigt enligt respondenterna från den kvalitativa undersökningen (Se Bilaga 6). 
Dessutom ansåg våra respondenter från den kvantitativa studien sig inte vara rädda för 
risktagande, vilket aktualiserades då dessa erhöll förutsättningen att de förlorat på utveckling 
tidigare. Trots detta valde ändå respondenterna att utmana företaget igen. Detta anser vi 
betyder att entreprenörer är personer som delvis vågar ta risker. Konstaterandet är i enlighet 
med Hornaday (1982), Shane et al, (2003), Andersson (2001) och Valentine (2003) forskning. 

En intressant iakttagelse till ovan förda resonemang är att Wiklund et al, (2003) och Thurik et 
al, (2004) menade att om en entreprenör inte uppfyller alla beteenden (avsikten är här 
kreatör/innovatör, möjlighetssökare och risktagare m.fl.) riskerar entreprenören att inte uppnå 
sin tillväxtvilja. Dock påvisar vår undersökning att våra respondenter (sedda av oss som 
entreprenörer) brister i detta avseende, men detta har inte betytt att dessa inte uttryckt en 
tillväxtvilja. Personerna har svarat utifrån att dessa ville ha en tillväxt utefter de medelvärden 
som dessa frågor genererats med. Dessutom anser vi att respondenterna genom detta 
förfarande redogjort för att tillväxtviljan har mindre samhörighet med att vara 
möjlighetssökare. Dock menade respondenterna från den kvalitativa undersökningen att de 
ansåg att det var viktigt att aktivt söka möjligheter och att utnyttja dessa (Se Bilaga 6). Detta 
bidrar till att vi inte kan säga att möjlighetssökning inte är förenligt med entreprenören, utan 
detta samband finns om än inte lika starkt som antytts av forskarna. Dock medhålls att 
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samband kan återfinnas då det gäller att entreprenörer är risktagare och innovatörer/kreatörer. 
Sambandet brister enbart med avseende på möjlighetssökare som ett direkt samband i den 
komplicerade processen tillväxtvilja.   

Murphy et al. (1991) menade att entreprenörer, precis som idrottare, måste förvalta sina 
talanger. Utifrån intervjuerna kunde vi konstatera att respondenterna inte var eniga om de 
ansåg att entreprenöriellt beteende kunde tränas upp eller inte. Två av respondenterna 
(Företag B och C) menade att det självklart går att träna upp ett entreprenöriellt beteende, 
precis som med ledarskapsegenskaper. Dock menade dessa att alla självklart har olika 
förutsättningar för att lyckas träna upp detta beteende. Alla respondenter menade att det är 
viktigt att, precis som ovan nämnda forskare antydde, förvalta och ta hand om sina talanger. 
Respondenten från Företag A menade exempelvis att han gärna umgicks med andra 
entreprenörer, då detta bidrog till att de hjälpte varandra i sitt entreprenöriella tänkande. (Se 
Bilaga 6)  

Under intervjuerna framkom att respondenterna menade att deras största drivkraft var att 
lyckas förverkliga sina idéer och att detta skapade glädje. Exempelvis menade respondenten 
från Företag A att det inte var tillväxt som bidrog till att denna glädje uppnåddes, utan att det 
är vetskapen om att han lyckats genomföra och verkställa sina idéer (Se Bilaga 6). Enligt 
Delmar och Wiklund (2008) och Wiklund et al. (2003) är detta även något entreprenören 
strävar efter, att lyckas med sina åtaganden. Därav kan vi säga att vi ger medhåll till 
forskarna, dock har tidigare forskning menat att tillväxt är ett framgångsmått genom att 
entreprenören kan visualisera sin framgång (Delmar et al., 2008). Detta framgår inte av vår 
kvalitativa studie, utan i den anses förverkligande av idéer vara det som skapar 
framgångsglädje.  

I avsnittet entreprenöriellt beteende har vi även diskuterat andra påverkansfaktorer, dock har 
vi valt att medta dessa faktorer under andra grupperingar. Det valet är genomfört då vi anser 
att entreprenöriellt beteende tar avstampet för processen tillväxtvilja. Därav kommer övriga 
faktorer att diskuteras i den senare delen.  

8.5 ENTREPRENÖRIELLA DRIVKRAFTER 
För modellen valde vi att medta entreprenöriella drivkrafter som en påverkansgruppering för 
tillväxtvilja för småföretagare. Vi trodde att drivkrafterna skulle påverka tillväxtviljan 
positivt, dock erhölls föga stöd för detta under den avslutande regressionen (se Tabell 4; 
ekvation sju) av den totala modellen. Däremot erhölls stöd för begreppen under 
delregressionerna och i den kvalitativa studien. Det skulle vara felaktigt att påstå att 
drivkrafternas begrepp inte påverkar tillväxtviljan för entreprenörer/småföretagare. 
Förfarandet stämmer inte till fullo (att det förekommer ett signifikant samband mellan 
faktorerna och tillväxtvilja) och inte i lika stor utsträckning som övriga begrepp uppvisar i 
modellen. Eftersom begreppen för grupperingen drivkrafter (prestationsbehov, självtillit och 
kontrollbehov) tappar ”värde” när dessa ställs mot övriga utvalda faktorer/begrepp.  

Detta betyder dock inte att drivkrafterna inte påverkar tillväxtviljan, däremot är dessa av 
mindre värde när dessa genereras i den totala modellen för tillväxtviljans påverkan. Effekterna 
kvarstår, men då i lägre utsträckning och påverkar modellen, men faktorerna är inte 
signifikanta. Dock erhölls signifikanta resultat för prestationsbehov (nAch), självtillit och 
kontrollbehov i tidigare regressioner, resultaten för dessa var dock inte bestående. En 
förklaring till varför drivkrafterna inte påverkar nämnvärt är svårt att förutspå, däremot anser 
vi att det finns andra faktorer som påverkar i större utsträckning och därför erhöll 
drivkrafterna en mindre betydelse för den totala modellen. En bidragande orsak kan även vara 
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att om entreprenörerna/småföretagarna har drabbats av dåliga erfarenheter från tidigare 
utvecklingsarbete som riktat sig mot tillväxt kan detta betyda att dessa inte anser att en tillväxt 
är bra vid alla tillfällen.  

Samtidigt angav respondenterna att de inte var rädda för att utmana företaget igen, däremot 
fanns inte drivkrafterna för detta. Detta kan bero på att respondenterna vill överbevisa att det 
går att göra något positivt trots att det blev fel i ett första skede. Detta tror vi beror på att de 
har bra intentioner och övertygelse, detta bör betyda att entreprenörer känner en lägre rädsla 
för att misslyckas. Att variablerna inte blev signifikanta kan även bero på att 
trosuppfattningen har större betydelse för tillväxtviljan relativt drivkrafterna. Med anledning 
av att prestationsbehovet (nAch) inte behöver vara högt om intentionerna är goda för 
handlingarna. För att detta samband skall kunna vara sant, behöver entreprenörerna ha en 
positiv inställning till tillväxt, i annat fall verkar det orimligt att dessa vill arbeta och sträva 
mot en tillväxt.  

Under föregående avsnitt konstaterade vi att möjlighetssökare inte medgavs som signifikant, 
detta tror vi har samband med att drivkrafterna inte blev signifikanta. Därför att 
möjlighetssökande borde ha ett starkt samband med prestationsbehov (nAch), självtillit och 
kontrollbehov. Detta för att om ett mål är uppsatt bör entreprenörerna även ha ett starkt behov 
av att kontrollera sina företagsageranden på så sätt att dessa uppfyller det angivna målet. Med 
detta menar vi att en målsättningsuppfyllelse kräver någon form av kontroll av uppföljning, 
prestation och självtillit (självförtroende). Vi anser att det faller sig som orimligt att 
entreprenörerna inte skulle agera med självtillit om dessa var innovatörer, vilket tydliggjorts 
av modellen utifrån respondenternas svar då detta erhölls som starkt signifikant.  

Det framkom under den kvalitativa studien att uppföljning inte alltid behöver vara ta sin form 
genom kontroll, utan att denna uppföljning kan genomföras på andra sätt. Ett sådant sätt, var 
enligt intervjuerna, att inneha god kommunikation i företaget och på så vis erhålls en form av 
kontroll. (Se Bilaga 6) Vi anser att ett kontrollbehov inte behöver vara en drivkraft för 
entreprenörer, utan vi tror att denna faktor försvinner då andra faktorer är mer viktiga. Vi 
anser att kontrollbehov inte är något som en entreprenör behöver besitta, förutom att dessa 
innehar en önskan om att deras handlingar skall ha direkt påverkan på utfallet. Detta benämns 
som intern kontroll och vi tror att detta är vanligt för entreprenörer, men att det externa 
kontrollbehovet inte förekommer i den utsträckning som tidigare forskning antytt. Detta 
grundar vi på att kontrollbehov inte visade sig vara signifikant i undersökningsmodellen då 
alla variabler sammansattes. Det framkom dock i den kvalitativa undersökningen att vissa av 
respondenterna ansåg sig själva besitta ett kontrollbehov, men de menade att detta behov var 
något de försökte släpp. Det visade sig vara svårt för dessa respondenter att släppa detta 
behov då de ville försäkra sig om att sina idéer verkställdes. (Se Bilaga 6) 

Den största anledningen till att våra respondenter i den kvantitativa studien valde att starta 
eget företag berodde på att dessa ville vara sin egen chef och för att dessa trodde att de hade 
en verkställbar idé (Se Bilaga 3). Detta tydde på att respondenterna hade ett stort behov av att 
vara sin egen och att respondenterna ansåg sig inneha tillräcklig kunskap för att starta ett eget 
företag. Detta skulle kunna tyda på att våra respondenter har ett högt behov av att agera 
oberoende och att de även ville kunna ”styra” över sin framtid självmant. Detta har enligt 
litteraturen kallats för ”locus of control”, samtidigt som passionen gör sig påmind i och med 
detta konstaterande (Smilor, 1997; Gartner, 1988; Shane et al, 2003; McClelland, 1982). När 
detta samband testades i regressionen erhölls ingen signifikans för drivkraftsfaktorerna. Den 
faktor som erhöll bäst resultat för denna gruppering var begreppet nAch (prestationsbehov), 
som nästintill blev signifikant i den totala regressionen. Varför den inte blev det är svårt att ta 
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reda på, däremot tror vi att detta beror på att prestationsbehovet är högre för ”nyblivna” 
entreprenörer. Då vi inte vet i vilken mognadsfas entreprenörerna befinner sig inom, är det 
svårt att veta om dessa personer har drivit sina företag under en längre period. Däremot vet vi 
att våra respondenter hade en relativt hög medelålder. Vilket i sig kan betyda att 
prestationsbehovet inte är stort, då vi tror att yngre människor har ett högre prestationsbehov 
relativt äldre.  

Det som talar emot ovan förda resonemang om att yngre entreprenörer har ett högre 
prestationsbehov är det resultat vi erhöll genom den kvalitativa studien. Respondenterna 
angav att glädje genereras genom att förverkliga sina idéer och att detta är det som driver 
entreprenören. De ansåg även att detta skulle kunna ses som en gemensam nämnare för alla 
entreprenörer. (Se Bilaga 6) Utifrån detta skulle det betyda att alla entreprenörer, oavsett 
ålder, har ett behov av att utveckla och förverkliga sina idéer och därför borde 
prestationsbehovet vara av mer signifikant natur än det visade sig i enkätstudien. Dock visade 
resultatet att detta behov blev nästintill signifikant då hela modellen sattes samman och detta 
kan ses som att detta är ett viktigt begrepp för att förklara tillväxtviljan. Vi anser dock att 
detta borde visat sig vara av bättre signifikans, då detta är ett begrepp som även i tidigare 
forskning visat sig vara viktigt i entreprenörskapsforskningen. (McClelland, 1982; Shane et 
al., 2003) 

Delmar et al. (2003) menar att de drivkrafter som en entreprenör besitter kan antas ha ett 
positivt samband med tillväxten. Dock att det inte är lika enkelt att jämföra sambandet som 
det antyds eftersom människor har en begränsad konroll över sin vilja. Vilket tydligt är i 
enlighet med vårt material då det tydligt finns en avsaknad av drivkrafter. Tillika tror vi att 
den rådande konjunkturen även påverkar våra respondenter. Eftersom det nu verkar som att 
kassan är under pressat läge, kan en tillväxtvilja finnas men denna hämmas av att 
entreprenörerna inte vill riskera hela företaget genom att anamma tillväxt (Kuratko, 1997). 
Finanskrisen kan göra att det fortfarande finns en önskan om att växa, men att drivkrafterna 
bakom denna vilja inte prioriteras eftersom respondenterna vet att det är en osäker miljö de 
opererar inom just nu. Detta skulle betyda att de inte låter sig själva inneha drivkrafter för att 
vilja växa, men att de fortfarande vill växa. Detta innebär att drivkrafterna finns hos 
entreprenörerna, men att dessa läggs undan då det ekonomiska läget är dåligt. (Kuratko, 1997) 

Delmar et al. (2008) påvisade att tillväxt är en framgångsbarometer, som entreprenörer mäter 
sig emot andra genom att bevisa sin framgång genom sin tillväxt. Utifrån 
enkätundersökningen visade det sig att 68,5 % angav att de lade ned stor möda för att skapa 
tillväxt. Till detta kan det erläggas att 55,8 % gjorde allt för att öka sin omsättning i stor 
utsträckning. Med detta poängterat kan vi konstatera att Flamholtz (1986) har rätt i sitt 
resonemang angående upplevelserna av tillväxt även påverkar hur framtida tillväxtplanering 
sker. Dock visade vår undersökning på att om företaget har upplevt negativ tillväxt ville våra 
respondenter ändå försöka anamma tillväxt igen, dock anser vi att detta beror på att 
respondenterna hade erfarenheter från vad som gick fel i förra tillväxtantagandet. Flamholtz 
(1986) antagande om att tillväxt enbart anammas om viljan finns är i enlighet med vårt 
undersökningsresultat. Vårt resultat visar dessutom på att de växtvärksfaktorer som Flamholtz 
(1986) påvisade inte verkar påverka i vår enkätstudie då respondenterna menade att de, 
oavsett tidigare utfall av tillväxtåtaganden, ville sträva för att uppnå tillväxt igen.  

Eftersom merparten av våra respondenter har angivit att de strävar efter en ökad omsättning 
anser vi att detta tyder på att dessa strävar efter en ökad vinst. Vilket enligt Hagen (1960) kan 
betyda att tillväxten stimuleras då det finns resurser för att utveckla företaget. Wiklund et al. 
(2003) har menat att ett lönsamhetskrav inte får utgöra en drivkraft till tillväxt. I vår 
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undersökning erhöll vi dock det motsatta, våra respondenter triggades av omsättningsökning 
och fällde föga oro för tillväxtens negativa effekter. Däremot uppvisar detta att en vilja 
återfinns hos merparten av våra respondenter då enbart 2,9 % uttrycker en stark negativitet till 
tillväxtvilja. Respondenterna uttrycker även en stark tilltro till sina färdigheter och att dessa 
anser sig vara innovativa genom att vilja förändra och förnya sina företag, vilket vi anser 
tyder på att småföretagarna/entreprenörerna har en vilja till tillväxt och därav har de även 
drivkrafterna som krävs för detta. Däremot fungerar inte vår modelluppställning i detta fall, 
dock är det tydligt att de drivkrafter som vi uppställt inte riktigt är förenliga med 
respondenternas åsikter. Detta beror till stor del på att våra respondenter har fokuserat på 
pengar i större utsträckning relativt andra faktorer. Dock är detta ett tecken på att den 
befintliga teorin inom området inte är förenliga i dagsläget eftersom drivkrafterna inte är lika 
betydelsefulla som tidigare angetts. Detta tror vi kan bero på att den tidigare forskningen 
studerat separata faktorer och inte någon helhetsbild av problematiken. Till följd av detta har 
forskarna felaktigt påvisat drivkrafternas betydelse eftersom de, när en helhetsbild genereras, 
inte uppvisar samma betydelse.  

Det material som vi har att tillgå från enkätstudien påvisar inte att entreprenörerna har 
självtillit, åtminstone inte utifrån den sista regressionen. Vi anser att detta är föga osannolikt 
eftersom övriga resultat tyder på en självsäkerhet och respondenterna uppvisar självförtroende 
i andra avseenden. Att denna faktor faller bort i den sista och mest betydande regression tyder 
på att respondenterna har en konflikt med sig själva, en entreprenör bör ha ett gott 
självförtroende och bör våga testa nya vägar för att ständigt vara en innovatör. Den sista 
regressionen (ekvation sju) medför att resultatet tyder på att våra respondenter inte litar på 
sina färdigheter trots att dessa vågade bli egna företagare. Kuratko (1997) menade att 
drivkrafter är mycket personspecifika, vilket antagligen stämmer med tanke på att faktorerna 
för denna gruppering inte medges som signifikanta. Detta medgavs även under intervjun med 
Företag A. Respondenten menade att entreprenörskap är medfött och att dennes drivkrafter 
och vad som kännetecknar denne är mycket personlighetsbaserat. Det han kunde säga som 
gemensam nämnare för alla entreprenörer var att de var personer som ville förverkliga sina 
idéer och att de inte ger upp. Detta påvisades även i de andra intervjuerna, dvs. att 
respondenterna ansåg att drivkrafterna är personspecifika. Dock ansåg även dessa 
respondenter att det förekommer gemensamma nämnare för alla entreprenörer. (Se Bilaga 6)  

Med ovan uttalat anser vi att det inte går att förutsäga att en persons drivkrafter bidrar till att 
en tillväxtvilja skapas, utifrån vår modell. Dock menar vi att drivkrafterna har en påverkan på 
tillväxtvilja, problemet är att generalisera dessa drivkrafter för alla entreprenörer. 

8.6 TROSUPPFATTNING 
Vi har i referensramen påpekat huruvida det kan sägas att attityder och beteende påverkar 
tillväxtviljan. Genom vår enkätundersökning har det visat sig att trosuppfattningen hos 
respondenterna var av betydande karaktär då undersökningsmodellen sattes samman. Precis 
som Ajzen et al. (1975:1977:2002) påvisade kan det sägas föreligga en starkt koppling mellan 
motiven till att sträva mot tillväxt och en människas beteende. I vår studie har det påvisats att 
entreprenörens intention/övertygelse alltid är signifikant för tillväxtviljans förklaring. Detta 
kan härledas till att respondenterna anser att deras strävan mot tillväxt kommer leda till 
positiva effekter och därför innehar de en positiv uppfattning om tillväxt. Detta kan även gälla 
i motsatt riktning då forskarna har menat att en människas trosuppfattning skiftar efter vad 
denne tror är sant (Ajzen et al., 1975). Detta betyder att om övertygelsen/intentionen 
förändras, så förändrar även uppfattningen. Med andra ord leder detta till att om en person är 
övertygad om att en handling leder till negativa effekter kommer trosuppfattningen angående 
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denna handling vara negativ. Ett exempel på detta skulle vara den rådande finanskrisen och att 
denna kris förändrar övertygelsen om att en handling får positiva effekter. Till följd av detta 
kommer denne persons trosuppfattning vara negativ.  

Vi anser att en bakomliggande orsak till att enkätundersökningen resulterade i att 
intention/övertygelse alltid var signifikant kan förklaras med att respondenterna alltid besitter 
goda intentioner gentemot den verksamhet de bedriver. Detta betyder att de har goda avsikter 
med sina handlingar och oavsett ekonomiskt läge strävar de efter att nå tillväxt eller att 
motverka att det går dåligt för företaget. Det sistnämnda skulle i dagsläget vara en förklaring 
till varför respondenterna innehar goda intentioner, och att dessa påverkar tillväxtviljan 
positivt, även fast det ekonomiska läget i Sverige är dåligt. Detta kan dock te sig märkligt i 
vår enkätstudie, dvs. att respondenterna innehar goda intentioner även fast resultatet visade att 
de inte besatt en målmedvetenhet.  

Begreppet målmedvetenhet visade sig aldrig vara signifikant i enkätundersökningen och detta 
anser vi ter sig konstigt då en målmedvetenhet antas föreligga hos alla entreprenörer. Eagly et 
al., (1993) har påvisat att det föreligger en stark koppling mellan målmedvetenhet och en 
människas beteende. Detta innebar enligt författarna att målmedvetenhet kunde förklaras med 
hjälp av att studera en människas attityder. I vår enkätundersökning framkom att 
respondenterna besatt en positiv attityd till tillväxt och att de, även fast tillväxt bidragit till 
negativa effekter tidigare, vill sträva mot tillväxt i framtiden. Detta skulle, enligt Eagly et al., 
(1993), betyda i vår undersökning att respondenterna innehade en stark målmedvetenhet då de 
ville uppnå tillväxt. Dock framgick att målmedvetenhet inte var ett begrepp som var 
signifikant för tillväxtviljan och därför stämmer vår studie inte med vad nämnda författare 
antytt. I vår studie förekommer det positiva attityder till tillväxt, men detta förutsatte inte 
målmedvetenhet. Till följd av detta kan vårt resultat inte sägas överensstämma med vad 
forskare påvisat gällande förhållandet mellan målmedvetenhet och attityder.  

Det resultat Perugini et al., (2000) uppvisar, dvs. att det föreligger en förklaring för en 
människas beteende i hennes målsättningar skulle kunna ge ett klargörande till varför 
respondenterna ville sträva mot tillväxt, men inte uppvisade målmedvetenhet.  Då vårt resultat 
inte uppvisade att begreppet var signifikant skulle det istället kunna påvisas att 
respondenternas beteende kan härledas till deras målsättningar. De vill sträva mot tillväxt och 
de har en tillväxtvilja, men de uppvisar ingen målmedvetenhet. Dock besitter respondenterna 
målsättningar som bidrar till att en tillväxtsträvan och tillväxtvilja infinner sig.  

En anledning till att målmedvetenhet inte kunde sägas påverka tillväxtviljan, kan förklaras 
med att de småföretag vi undersökt inte innehar entreprenörer som chefer/VD. Under 
intervjun med Företag A uttryckte respondenten att han ansåg att det förelåg en stor skillnad 
mellan entreprenörer och småföretagare (Se Bilaga 6). En entreprenör kan vara småföretagare, 
men en småföretagare är inte alltid en entreprenör. Dock kan detta anses som underligt då 
enkätundersökningen visade att innovatör/kreatör var signifikant. Denna definition ges ofta 
till en entreprenör (Andersson, 2001, Valentine, 2003) och därför bör våra respondenter antas 
vara entreprenörer då dessa begrepp visade sig vara signifikanta. Respondenten från Företag 
A innehade samma syn på entreprenörer och företagare som Schumpeter (1934;1971), dvs. att 
det föreligger en bestämd skillnad mellan dessa. Dock är det svårt för oss att uttala oss 
angående denna syn. Utifrån enkätundersökningen bör dessa ses som entreprenörer då de 
uppvisar innovativitet och kreativitet, men enligt intervjun med Företag A, och det faktum att 
de inte besitter någon målmedvetenhet, bör det föreligga en skillnad mellan dessa. Dock vill 
vi påpeka att de två andra respondenterna (Företag B och C) i den kvalitativa studien menade 
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att det inte föreligger någon större skillnad mellan entreprenörer och företagare. Till följd av 
detta vill påstå att respondenterna i enkätstudien skall ses som entreprenörer.  

Ett ytterligare stöd för att våra respondenter skall ses som entreprenörer är Gartners (1989) 
definition på en entreprenör. Han menar att entreprenörskap innebär nyskapande av företag 
och att den som skapar detta företag är entreprenören. Buame (1994) menar även att det inte 
går att separera de avgörande skillnader som föreligger mellan en entreprenör och en 
företagsledare. Utifrån dessa definitioner skulle alla respondenter i vår enkätstudie kunna ses 
som entreprenörer. Det som talar emot detta är dock att vi inte vet om den som idag är 
chef/VD för företaget är den som ursprungligen startade företaget. Det skall dock påpekas att 
respondenterna innehade en hög medelålder och detta skulle kunna innebära att dessa har ägt 
företaget under en lång tid och att det är de som är de ursprungliga skaparna. Oavsett om vi 
klassificerar våra respondenter som entreprenörer eller inte, har det påvisats i tidigare 
forskning att det är av större vikt att det föreligger en skillnad mellan entreprenörer och den 
allmänna populationen (Beugeldijk et al., 2004). Då vi anser att våra respondenter kan anses 
inneha entreprenöriella roller i sina företag anser vi även att det förekommer en åtskillnad 
mellan dem och den allmänna populationen.  

Även kontrollerbarhet uppvisade dålig signifikans i enkätundersökningen, men visade sig vara 
signifikant i fler ekvationer än målmedvetenhet. Vi tror att en anledning till att dessa två 
begrepp uppvisade dåliga resultat kan härledas till att intention/övertygelse alltid visade sig 
vara signifikant. Detta menar vi kan ha påverkat de två begreppen negativt då intention var ett 
viktigare begrepp för respondenterna. Det kan ses som att trosuppfattningens tre begrepp har 
konkurrerat med varandra och då intention uppvisade väldigt bra resultat, har de två andra 
begreppen fått lida. Vi tror dock att både målmedvetenhet och kontrollerbarhet har en 
påverkan på tillväxtviljan och detta kan styrkas med resultaten från den kvalitativa 
undersökningen där målmedvetenhet var betydande (Se Bilaga 6).  

Forskare har menat att det är de mjuka variablerna som förklarar inställningen, dvs. 
trosuppfattningen till tillväxt (Wiklund et al. 2003). Detta stämmer inte med den kvantitativa 
undersökning vi genomfört, då omsättningsökning var det viktigaste måttet på tillväxt hos 
respondenterna. Resultatet visade även att de sökte monetär vinning, vilket går emot vad 
forskarna säger. Detta går dock i linje med vad Hagen (1960) antydde, dvs. att den finansiella 
aspekten för småföretag är väldigt viktig och att det är vinstmaximering som driver dessa 
företag mot tillväxt. Även fast vår undersökning inte stämmer med vad alla tidigare studier 
påvisat, har vi erhållit resultat som visar på att respondenterna har en positiv attityd till 
tillväxt. Detta betyder att det i vår undersökning inte är de mjuka variablerna som förklarar 
inställningen till tillväxt, utan snarare de hårda variablerna såsom ekonomisk vinning. 
Wiklund et al., (2003) påvisade även att den starkaste kopplingen mellan en persons 
trosuppfattning och dennes attityd till tillväxt kunde förklaras av de anställdas välbefinnande.  

I vår undersökning har respondenterna påvisat att de är väldigt måna om sina anställda, men 
att de söker ekonomisk vinning i stor utsträckning. Detta är inte helt förenligt med vad ovan 
nämnda forskare kommit fram till, dock stämmer detta mycket väl med erhållna svar från 
intervjuerna. Detta då respondenten från Företag A och B var väldigt mån om sina anställda 
och deras trygghet. Detta i sin tur bidrog till respondent A´s uppfattning om tillväxt, han 
menade att tillväxt (i form av ökat antal anställda) kommer bidra till att den familjära 
atmosfären i företaget försvinner och därför ville han inte sträva mot tillväxt (Se Bilaga 6). De 
faktorer som Flamholtz (1986) påvisade som växtvärksfaktorer stämmer väl överens med vad 
respondenten för Företag A uttryckte. Wiklund et al., (2003) menade dock att dessa faktorer 
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inte har en påverkan på en persons inställning och attityd till tillväxt. Dock visar vårt resultat 
från intervjuerna på att dessa faktorer har påverkan på tillväxtviljan.  

Trots att våra resultat inte alltid överensstämmer med vad tidigare forskning har påvisat, kan 
vi enas om att trosuppfattning har en påverkan på tillväxtviljan. Detta genom att denna 
gruppering påverkar tillväxtviljan i vår undersökningsmodell då alla grupperingar och 
underdimensioner inräknas. Till följd av detta kan vi ge stöd åt den uppmärksamhet som 
trosuppfattning erhållit i tidigare forskning.  

8.7 KVALITATIVA STUDIENS BIDRAG 
Utifrån vår kvalitativa undersökning kunde vi konstatera att de begrepp, som inte visade sig 
vara signifikanta i enkätundersökningen, är av betydande karaktär för att förklara varför 
företag har en önskan om tillväxt. Denna undersökning har bidragit till att vi erhållit djupare 
förståelse för varför den tidigare forskningen inte överensstämde med det resultat vi erhöll i 
den kvantitativa undersökningen.  

Möjlighetssökning, målmedvetenhet och självtillit framkom i den kvalitativa undersökningen 
som viktiga faktorer för tillväxt. Det framkom även att entreprenörer besitter ett kontrollbehov 
i viss utsträckning, ofta i form av att det är svårt för entreprenören att släppa taget om det 
denne har byggt upp. Den kvalitativa studien visade på att respondenterna inte ansåg att ett 
kontrollbehov alltid är positivt, men att de som entreprenörer vill ha en viss form av kontroll. 
Detta tyder på att forskarna har rätt om sambandet mellan entreprenörer och ”locus of 
control”, dvs. entreprenörer vill att deras handlingar ska ha direkt påverkan på utfallet och att 
de vill att de anställda skall förstå deras visioner och vad de vill uppfylla. (Se Bilaga 6) 

Vi kan, efter analyserande av de kvalitativa resultaten, säga att det förekommer ett samband 
mellan de undersökta faktorerna och en tillväxtvilja. Dock tyder dessa resultat främst på att 
det förekommer ett samband mellan dessa faktorer och entreprenörer. Detta då en av 
respondenterna menade att dessa faktorer var av betydande karaktär, men att han inte strävade 
efter tillväxt i traditionell bemärkelse. Dock ville han utveckla sitt företag, men strävade inte 
efter tillväxt i form av ökat antal anställda eller ökad omsättning. Vi tror att en anledning till 
att våra respondenter i enkätundersökningen inte framhöll möjlighetssökning, 
målmedvetenhet, kontrollbehov och självtillit kan härledas till att dessa i stor utsträckning 
innehade en tillväxtvilja. Detta kan betyda att dessa fyra faktorer sammankopplas i huvudsak 
med entreprenörer, men inte fullt ut med tillväxtviljans existens. Dock vill vi vidhålla att 
dessa faktorer framkommit som betydande i studiens andra delundersökning, då två 
respondenter strävade efter tillväxt och innehade en tillväxtvilja, och därför bör dessa ses som 
betydande för tillväxtviljans existens.  

Att de fyra undersökta faktorerna inte medgavs signifikans i den kvantitativa undersökningen, 
men visade sig vara av betydande karaktär i den kvalitativa undersökningen, anser vi kan 
härledas till det faktum att enkätundersökningen innehöll fler faktorer. Detta kan ha bidragit 
till att respondenterna ansåg andra faktorer som viktigare och att detta innebar att dessa fyra 
faktorer erhöll sämre resultat. Genom att djupare undersöka dessa har vi erhållit förståelse om 
att dessa är väsentliga för att förklara tillväxtviljans existens.  

8.8 SAMMANFATTNING 
Det skall påminnas om att tillväxtvilja och småföretagande ibland är något som inte alltid är 
förenligt. Detta då det idag finns konstaterat att många småföretagare inte vill erhålla tillväxt 
eller sträva efter det. Detta kan bero på, som den tidigare forskningen uppgett, 
växtvärksvariabler, okunskap och rädsla. Tillika kan även den finansiella begränsningen sätta 
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hinder för viljan som kanske finns. Dock har alla småföretagare i enkätstudien erhållit 
scenarion och har därav enbart sina egna värderingar att utgå ifrån. För dessa scenarion, har 
inga begränsningar uppgetts och därav kan vårt material peka på att ökad omsättningen i allt 
större grad påverka viljan till tillväxt. Studien som helhet har därmed sina brister, men detta 
betyder inte att studien är av noll värde, studien har påvisat att det finns mycket att fortsätta 
utreda i framtiden och ämnet är inte på något sätt färdigställt. Trots detta anser vi att 
undersökningsmodellen, utifrån det material vi har tillgång till, kan omfördelas med begrepp 
och grupperingar som ger en bättre helhetsbild. 
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På föregående sida finns den slutgiltiga förklaringsmodellen som vi har skapat via våra 
undersökningar. Vi har genom intervjuerna kunnat påvisa att möjlighetssökare, 
målmedvetenhet och kontrollbehov påverkade tillväxtviljan. Dessa samband erhölls inte 
genom den kvantitativa undersökningen. Övriga samband har vi funnit genom 
enkätundersökningen och sambanden har varit signifikanta. Detta betyder att de faktorer som 
vi valt ut för undersökningen har samband med tillväxtvilja för småföretagare. Styrkan för 
respektive del varierar något varav de starkaste sambanden finns emellan entreprenöriellt 
beteende och trosuppfattning. Övriga begrepp har ett samband men sambandet är dock 
vagare.  
  

Tillväxtvilja 
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9 TEORETISKT BIDRAG OCH SLUTSATSER 
I nedanstående avsnitt kan läsaren förvänta sig att erhålla det bidrag vi avser att ge till 
forskningen rörande tillväxtvilja för småföretag. Dessutom avses att återge svar på 
problemformulering och hur vi uppfyllt syftet för studien. Slutligen återger vi vår syn på 
fortsatt forskning för området tillväxtvilja.  

Problemformuleringen för studien var; ”I vilken utsträckning är det möjligt att förklara 
varför vissa småföretag har hög tillväxtvilja och vilka faktorer kan identifieras som 
betydelsefulla för tillväxtviljan?”  

Rörande de faktorer vi valde ut (entreprenöriellt beteende, entreprenöriella drivkrafter och 
trosuppfattning) fann vi att dessa speglade tillväxtviljans process till stor del. Med studien 
fann vi att entreprenöriellt beteende och trosuppfattning avspeglades på tillväxtviljan och att 
dessa faktorer hade ett samband med viljan rörande tillväxt. Däremot hade vi svårare att 
bevisa att drivkrafterna påverkade tillväxtviljan. Dock genom intervjuerna kunde vi styrka att 
drivkrafterna hade en inverkan på tillväxtviljan, däremot påverkade denna gruppering i lägre 
utsträckning då vi sammanförde alla komponenter. Vi kunde konstatera att könstillhörighet 
inte påverkar tillväxtviljan, vilket betyder att det inte skall finnas oro över kön och satsning på 
kvinnliga eller manliga företagare.  

Med ovan sagt kan vi konstatera att det i viss utsträckning går att förklara varför vissa 
småföretag besitter en tillväxtvilja. Detta genom att det går att identifiera faktorer som är 
betydelsefulla för att en tillväxtvilja skall återfinnas. Det vi kunnat fastslå är att om en person 
uppvisar ett entreprenöriellt beteende i den bemärkelse vi menat, kan ett klart samband till 
tillväxtviljans existens sägas föreligga. Dessutom är denna persons trosuppfattning en bra 
indikator på att en tillväxtvilja finns.  

Syftet för studien var;  
- att identifiera och testa om ett urval av faktorer kan förklara tillväxtviljan i småföretag, 
- att undersöka det mer komplicerade samband som antas föreligga mellan det urval av 

möjliga faktorer som ovan identifierats och tillväxtvilja i småföretag för att skapa en 
utökad och förbättrad förklaring för hur möjliga faktorer kan förklara tillväxtvilja i 
småföretag, 

- att identifiera och undersöka om det förekommer könsskillnader gällande viljan till 
tillväxt.  

 
Vi anser att vi har uppfyllt de syften vi uppställt med studien. Vi har uppfyllt det första syftet 
genom att vi grundligt gått igenom den forskning som finns inom området och identifierat 
faktorer som givits stor plats inom tillväxtområdet. Dessa faktorer har uppvisat samband 
mellan de faktorer vi undersökt och faktiskt tillväxt. Genom detta anser vi att vi valt relevanta 
faktorer att undersöka, då vi ansett att det föreligger ett liknande samband till tillväxtvilja. Via 
den kombinerade metod vi använt har vi kunnat uppfylla studiens andra syfte. Detta då vi i 
den kvantitativa studien la grunden för att undersöka det mer komplicerade samband vi ansåg 
existerade för de undersökta faktorerna. Därefter har vi undersökt dessa faktorer på ett 
djupare plan via den kvalitativa undersökningen. Studiens sista syfte kunde uppfyllas genom 
att vi inkluderade kön som en separationsvariabel i den kvantitativa undersökningen.  

Det teoretiska bidrag vi sammanfattningsvis vill ge till forskningen är att det samband som 
tidigare påvisats föreligga mellan entreprenöriellt beteende, trosuppfattning och 
entreprenöriella drivkrafter och faktiskt tillväxt, även föreligger mellan dessa faktorer och en 
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vilja till tillväxt. Den slutgiltiga modellen som vi presenterade i analysen skall ses som det 
bidrag vi vill ge till forskningen. Vi har tydligt klartgjort att det föreligger ett samband mellan 
att uppvisa entreprenöriellt beteende och inneha en trosuppfattning, och att besitta en 
tillväxtvilja. Dock har sambandet mellan tillväxtviljans existens och de entreprenöriella 
drivkrafterna uppvisat att det föreligger ett mer komplicerat samband mellan dessa, och att det 
är svårt att identifiera vad som driver entreprenörer till att växa. Vi har även påvisat att det 
föreligger ett positivt samband mellan tillväxtvilja och faktisk tillväxt. 

9.1 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
Vi anser att forskningen bör fortsätta bedrivas inom området tillväxtvilja för att skapa en 
helhetsbild över varför småföretagare vill växa och därigenom skapa en bättre förståelse för 
de individuella faktorerna som kan förklara processen på ett djupare plan. Vi har genom 
denna studie lagt grunden för en helhetsbild av området tillväxtvilja. Detta för att förstå 
varifrån tillväxtviljan härleds, dock har studien visat att det mer komplicerade samband vi 
antog föreligga var av svårare karaktär än vad vi kunnat förutspå. Därför bör detta utredas mer 
ingående. Sammantaget bör drivkrafterna utredas mer ingående då dessa icke erhöll 
önskvärda resultat och därav är det betydande att utreda om drivkrafterna härrör från 
personlig karakteristiska, eller om det kan identifieras generella drivkrafter för alla 
entreprenörer.  
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10 SANNINGSKRITERIER 
De sanningskriterier som bör aktualiseras i en undersökning skiljer sig beroende på om den 
är av kvantitativt eller kvalitativt slag. (Johansson Lindfors, 1993) Till följd av att dessa 
skiljer sig beroende på metod avser vi att presentera dessa separat, detta då vi genomfört två 
undersökningar med två olika metoder.  

10.1 KVANTITATIV STUDIE 

10.1.1 RELIABILITET 
Reliabiliteten behandlar huruvida undersökningen kan genomföras igen och uppvisa samma 
resultat. (Bryman et al., 2005) Vi anser att vår kvantitativa studie är genomförd på ett sådant 
sätt att vi skulle kunna genomföra studien igen och då uppvisa samma resultat. Detta skulle 
dock kräva att vi genomförde den på liknande grunder, genom att studera samma 
respondenter och ge dem samma förutsättningar. Vi tror dock att detta skulle vara möjligt och 
därför anser vi att det skulle kunna uppvisas samma resultat om studien genomfördes igen. 
Detta betyder, enligt oss, att vi erhållit god reliabilitet för studien.  

Genom att genomföra ett test på Chronbachs alpha kan vi även uppvisa god reliabilitet för 
studien. Eftersom vår kvantitativa studie inte innehöll ett stort antal faktorer bör alphavärdet 
ligga över 0,5 (Chronbach, 1951) och genom att testa detta har vi konstaterat att värdet för 
den samlade modellen uppvisade ett alphavärde på 0,737. Detta värde kan tydas som att vi 
erhållit god reliabilitet för vår undersökning (Chronbach, 1951). Testas detta värde för de 
undersökta begreppen separat erhöll vi även bra alphavärden och därför anser vi att vår 
reliabilitet är god.  

10.1.2 REPLIKATION 
Replikerbarhet berör huruvida det är möjligt för en utomstående person att genomföra samma 
undersökning som vi gjort. Detta behandlar därför hur väl vi förklarat det tillvägagångssätt vi 
använt. (Bryman et al., 2005) Vi anser att vi på ett bra och pedagogiskt sätt har förklarat hur 
studien genomfördes och motiverat de val vi gjort. Detta har vi har varit väldigt noggranna 
med även i den kvalitativa studien. Till följd av att vi klargjort hur vi gått tillväga och 
motiverat alla val väl, anser vi att den replikerbarhet som föreligger studien är god. Med detta 
menar vi att vi tror att studien går att genomföra igen, genom att följa det tillvägagångssätt vi 
har.  

10.1.3 VALIDITET 
En studies validitet behandlar huruvida undersökningen är giltig, och sägs ofta vara det 
viktigaste att bedöma. Ofta görs denna bedömning genom att studera den interna och externa 
validiteten för en undersökning. Där den externa validiteten skall förklara i vilken 
utsträckning det är möjligt att generalisera resultaten. Den interna validiteten berör huruvida 
de slutsatser vi dragit är korrekta utifrån de förhållanden vi erhållit i studien. (Bryman et al., 
2005)  

Vår studies externa validitet skulle betyda att de resultat vi erhållit skulle vara möjliga att 
generaliseras utanför Västerbotten. Vi anser att de förutsättningar företag har för att växa 
skiljer sig mycket beroende på var företaget opererar. Därför anser vi att är det svårt att säga 
att de resultat vi erhållit går att generaliseras utanför Västerbottens län. Dock tror vi att det 
finns en likhet mellan entreprenörer oavsett var de opererar och därför bör tillväxtviljans vara 
eller icke vara, kunna vara lika oberoende av geografisktområde. Dock kan vi inte säga att det 
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som ligger till grund för denna vilja går att generalisera, då detta beror mycket på de 
förutsättningar som entreprenören har. Då vi genomfört ett slumpmässigt urval kan vi dock 
säga att vi skapat förutsättningar där en generaliserbarhet skulle kunna vara möjlig (Bryman et 
al., 2005). 

Den interna validiteten för den kvantitativa studien anser vi som god, detta då vi anser att de 
faktorer vi studerat är väl motiverade för att studera tillväxtviljans existens. Vi har även mätt 
det vi avsett att mäta och de faktorer vi valt är väl grundade i forskningen kring tillväxt. Då 
tillväxtvilja inte studerats i någon större utsträckning tidigare, anser vi att det har varit svårt 
att säga om de begrepp vi valt ut var ”rätt” begrepp. Dock har studien visat att de valda 
begreppen har påverkan på tillväxtvilja och därför anser vi att den interna validiteten är god. 

10.2 KVALITATIV STUDIE 
I en kvalitativ studie kan även validitet och reliabilitet vara mått på kvalitet. Dock menar 
Bryman et al., (2005) att det är bättre att studera undersökningens trovärdighet och äkthet.  

10.2.1  TROVÄRDIGHET 
En studies trovärdighet mäts ofta genom fyra olika delar; tillförlitlighet, överförbarhet, 
pålitlighet och konfirmerbarhet. Dessa fyra begrepp kommer att förklara den kvalitativa 
studiens kvalitet. (Bryman et al., 2005)   

Den kvalitativa studiens tillförlitlighet motsvarar den kvantitativa studiens validitet. Detta 
betyder i vår studie att respondenterna har givits möjlighet att läsa igenom det material vi 
sammanställt för vardera intervju och gett sina åsikter angående om vi uppfattat dem rätt, dvs. 
respondentvalidering. De tre respondenter som deltagit i vår undersökning har tillfrågats om 
de ville läsa igenom intervjun. Det var endast en av respondenterna som önskade detta och då 
skickades materialet till denne samma dag. Dock ansåg denna respondent att vi uppfattat 
dennes svar korrekt och därför behövde vi inte ändra i sammanställningen. Vi anser att vi 
genom vår studie uppvisar god tillförlitlighet då vi erbjudit respondenterna att läsa igenom 
materialet och genom att vi inte fick några kommentarer på den sammanställning som en av 
respondenterna erhöll.  

Vi anser även att vi erhållit hög kvalitet i den kvalitativa undersökningen då vi har en bra 
överförbarhet. Detta kan ses som den externa validiteten för en kvantitativ undersökning och 
syftar till att erbjuda läsaren rikligt med information angående det vi avser att beskriva. Då 
intervjuerna syftade till att fungera som ett redskap i den analytiska diskussionen och inte som 
huvudundersökning, har vi för att öka överförbarheten, sammanställt intervjuerna i en bilaga 
(Se Bilaga 6). Detta bidrar till att läsaren kan erhålla djupare information om intervjuerna än 
det som erbjuds i den analytiska diskussionen.   

Genom att uppnå pålitlighet i den studie vi genomfört, har vi dels tagit hjälp av utomstående 
personer som har granskat den information vi återgett efter intervjuerna. Ett exempel på detta 
har varit att vår handledare kontinuerligt läst igenom och granskat materialet. Dock har vi 
även själva kritiskt granskat det material vi frambringat och genom att göra detta under hela 
processen anser vi att vi bidragit till att en hög pålitlighet uppnåtts. Genom att vi under hela 
processen granskat vårt material har vi även uppnått en konfirmerbarhet. Detta genom att vi 
varit noga med att objektivt återge det respondenterna påvisat och i största utsträckning 
försökt undvika att lägga in egna värderingar i presentationen av materialet. Vi har heller inte 
påverkat respondenterna i deras svar eller ställt ledande frågor. Till följd av detta anser vi att 
konfirmerbarheten är god i den kvalitativa studien.  
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10.2.2 ÄKTHET 
Vi har under intervjuerna spelat in samtalen och har vid sammanställning av materialet varit 
noga med att lyssna igenom vad respondenterna uttryckt. Detta har vi gjort för att vi ville att 
respondenternas svar skulle uppvisa en rättvisande bild av det som framkom under intervjun. 
Genom att även erbjuda respondenterna att godkänna sammanställningen av intervjun har vi 
bidragit till att det material vi använder är rättvisande. Självklart är det svårt att undvika att 
olika påståenden tolkas annorlunda av olika människor, men vi har försökt vara noggranna 
med att inte lägga in våra värderingar i de svar respondenterna gett.  

Vi har även genom intervjuerna upplevt att de entreprenörer/företagare vi undersökt visat ett 
stort intresse för det ämne vi studerar och alla respondenter ville gärna se det slutgiltiga 
resultatet av våra studier. Då studierna genomförs på uppdrag av EntreprenörCentrum är de av 
stor vikt för utvecklingen angående tillväxt i Västerbotten. Våra studier skall hjälpa 
uppdragsgivaren i sitt arbete och blir därför av stor vikt.   
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Är du…
o Man  
o Kvinna 

Hur gammal är du? 
o 18-24 
o 25-31 
o 32-38 
o 39-45 
o 46-52 
o 53- 

Vilken utbildning har du som högst? 
o Grundskola (9 år) 
o Gymnasieutbildning (minst 2 år) 
o Eftergymnasial yrkesutbildning 
o Påbörjad akademisk utbildning, ej färdigställd 
o Akademisk examen 

Har någon i din familj drivit/driver eget företag? (Närstående såsom föräldrar, syskon 
etc.) 

o Ja 
o Nej 
o Ingen vetskap om det 

Inom vilken bransch opererar ditt företag? 
o Industri 
o IT 
o Detaljhandel 
o Tillverkning 
o Tjänstesektor 
o Annat 

Hur definieras tillväxt i ert företag? 
o Antal anställda 
o Utökad effektivitet 
o Ökad omsättning 
o Nya marknadsandelar 
o Annat 

Anser du att ditt företag har mött tillväxt? 
o Ja 
o Nej 
o Vet inte 



Nedan följer scenariobaserade frågor som vi önskar att du tar ställning till. Scenariona är 

inte verkliga och rör enbart dig och är inte kopplade till din nuvarande verksamhet. Däremot 

önskar vi att du tar ställning till hur du agerar i ditt företag genom besvarandet av frågorna. 

Scenario 1 

Det råder varken låg eller högkonjunktur i Sverige, företagen i Sverige gynnas av det 
ekonomiska läget oavsett bransch och geografisktområde. Du äger ett företag som inte har 
utvecklats på många år, du har inte haft behov av att nyanställa men företaget har en stabil 
inkomst. Under det senaste året har du märkt att kunderna sviker dig och många av dina 
kunder har numera vänt sig till konkurrenterna.  

I vilken utsträckning skulle du göra följande?  

Liten utsträckning   Stor utsträckning

Utveckla nya produkter 

1 2 3 4 5  

Försöka marknadsföra nya produkter 

1 2 3 4 5  

Ge mer utrymme för nya idéer i företaget 

1 2 3 4 5  

Scenario 2 

Den bransch ditt företag opererar inom är under ständig utveckling. Alla företag har möjlighet 
att vinna, både ekonomiskt och icke-ekonomiskt, på att utvecklas inom denna bransch. Ditt 
företag leder den största utvecklingen inom branschen och du som chef möter nu en stor 
utmaning. Du tror att ditt företag har möjlighet att utvidga den befintliga verksamheten till 
nya områden som konkurrenterna ännu inte har upptäckt.  

Varför väljer du att utvidga verksamheten?

Liten utsträckning   Stor utsträckning

Jag anser att mitt företag är i behov av detta för att fortsätta vara ledande inom branschen

1 2 3 4 5  

Jag ser chansen till ekonomisk vinning genom utvidgningen

1 2 3 4 5  

Jag är säker på att utvecklingen gynnar företaget som helhet 

1 2 3 4 5  

Jag anser att det inte finns något alternativ, då förlorar företaget viktiga marknadsandelar till 

mina konkurrenter 

1 2 3 4 5  



Jag väljer att utvidga verksamheten trots att jag inte vet om det är lyckosamt eftersom jag tror 

att företaget förlorar mer på att inte försöka anta utmaningen  

1 2 3 4 5  

Scenario 3 

Ditt företag står inför ett dilemma, ni har möjligheten att investera i nya maskiner som 
effektiviserar produktionen. Effektiviseringen behöver inte resultera i kostnadsminskning, det 
kan bidra till en kraftig kostnadsökning. Maskinerna kan däremot bidra till att produkterna når 
kunderna fortare än tidigare eftersom produktionen kan fortlöpa på annorlunda sätt. Däremot 
är det inte säkert att kunderna efterfrågar snabbare leverans och ni har inte förankrat detta med 
kunderna. Investeringen måste göras snabbt, ni kan inte vänta med investeringen eftersom 
investeringsmöjligheten upphör att gälla.  

I vilken utsträckning väljer du att investera?

Liten utsträckning   Stor utsträckning

1 2 3 4 5  

Varför väljer du att investera? 

Liten utsträckning   Stor utsträckning

För att företaget kan vinna tid 

1 2 3 4 5  

För att företaget kan få ett försprång gentemot konkurrenterna 

1 2 3 4 5  

För att företaget kan utveckla nya produkter istället för att ödsla tid i produktionen 

1 2 3 4 5  

Scenario 4 

Tänk dig tillbaka till den dagen då du valde att starta ditt företag. Du stod inför många beslut 
som inte alltid var lätta att fatta. Du kanske inte visste om du skulle lyckas eller om företaget 
skulle startas men du beslutade dig för att din vision och företagsidé var värd att satsa på. 

Med handen på hjärtat, i vilken utsträckning tycker du att dessa påståenden stämmer 
överens med varför du startade företaget?  

Liten utsträckning   Stor utsträckning

Jag visste att jag skulle klara av det eftersom jag har en idé som är verkställbar  

1 2 3 4 5  

Jag ville vara min egen chef 

1 2 3 4 5  

Jag ville lyckas bättre än mina tidigare kurskamrater 



1 2 3 4 5  

Jag ville visa mina närstående att jag kunde bli framgångsrik 

1 2 3 4 5  

Jag tänkte att om andra personer klarade av utmaningen så skulle jag göra det bättre 

1 2 3 4 5  

Scenario 5  

Du startar ett företaget och upplever att du har lyckats hitta din nisch och det du vill att ditt 
företag ska satsa på. Du har anställt fem medarbetare, varav en är ansvarig för den 
ekonomiska biten i företaget. Nu ställs du inför ett litet problem; du har svårt att låta dina 
medarbetare arbeta utan din inblandning.  

I vilken utsträckning beror detta på att;  

Liten utsträckning   Stor utsträckning

Jag vill vara säker på att de arbetar på det sättet jag vill

1 2 3 4 5  

Jag vill att de ska förstå den vision jag har för företaget

1 2 3 4 5  

Jag vill att mina medarbetare skall arbeta med det jag vill uppnå 

1 2 3 4 5 

Jag vill att mina medarbetare ska göra och handla som jag hade gjort 

1 2 3 4 5 

Om jag har en misstanke om att något kan gå fel, då gör jag hellre jobbet själv  

1 2 3 4 5 

Scenario 6 

Några år senare har ditt företag mött tillväxt men tillväxten genererade inte bara positiva 
effekter. Du och dina anställda fick arbeta hårdare och erhöll längre arbetsdagar. Detta bidrog 
till att allas välbefinnande minskade. Däremot fick företaget en omsättningsökning och 
lönerna kunde därför öka. Företaget erhöll fler avslutade affärer och kundbasen utökades. 
Detta bidrog till att du inför beslut om framtiden kände sig osäker på hur du ville fortsätta 
utveckla företaget då tillväxten inte enbart genererade positiva effekter.   

När du sätter dig ned, i vilken utsträckning känner du följande?  

Liten utsträckning   Stor utsträckning

Jag känner att sannolikheten för att framtida tillväxt får fortsatt negativa effekter är liten 

1 2 3 4 5  



Jag känner ingen rädsla för att konkurrenterna ska lyckas bättre i framtiden 

1 2 3 4 5  

Jag tror att jag skulle klara av att reda ut samma situation igen men med en mer positiv effekt 

1 2 3 4 5 

Jag känner ingen rädsla för att misslyckas med framtida utvecklingsåtaganden  

1 2 3 4 5  

I vilken utsträckning skulle ovan beskrivna scenario påverka din inställning till tillväxt 
till det negativa? 

Liten utsträckning   Stor utsträckning

1 2 3 4 5  

Skulle detta påverka din vilja till tillväxtsträvan i framtiden? 

Liten utsträckning   Stor utsträckning

1 2 3 4 5  

Scenario 7 

Åren går och företaget är välmående, du har en stabil inkomst i företaget och upplever att 
läget är stabilt. Du märker att marknaden inte ändras nämnvärt, dina kunder är nöjda och 
beställer tjänster av dig kontinuerligt. Nyanställningar har skett och ny kunskap har tillkommit 
till företaget. Du upplever att du genomfört det du velat, för att utveckla företaget. Däremot 
har utvecklingen gått trögt och du vill gärna göra något ytterligare.  

Hur hanterar du situationen? 

Liten utsträckning   Stor utsträckning

Jag fortsätter kämpa för jag tror på företagets grundidé 

1 2 3 4 5  

Jag fortsätter att sträva mot utveckling även om det inte alltid är lätt att genomföra 

1 2 3 4 5  

Eftersom att jag inte är en person som lätt ger upp, låter jag inte mina konkurrenter ta över 
och leda utvecklingen. Istället letar jag efter möjligheterna på ett kreativare sätt genom att 

låta mina medarbetare utöva kreativa övningar som kan bidra till att utvecklingen underlättas  

1 2 3 4 5  

Jag skulle aldrig låta mina konkurrenter ta över min marknadsledande position för att spara 

resurser 

1 2 3 4 5  



Jag skulle aldrig tillåta mig själv stanna av i en väntande position och vänta på att 

möjligheterna ska komma till mig, jag vill självmant skapa möjligheterna 

1 2 3 4 5 

I vilken utsträckning anser du dig besitta nedanstående egenskaper? 

Liten utsträckning   Stor utsträckning

Då du har en vilja att genomföra utvecklingsarbete eller vidareutveckla något inom ditt 

företag, då handlar du aktivt och agerar utifrån den magkänsla du har  

1 2 3 4 5  

Då du upplever att du har en givande idé, förvaltar du denna på det sätt som gynnar dig bäst  

1 2 3 4 5  

Du kämpar för att förverkliga det du vill och har ingen vilja att ge upp 

1 2 3 4 5  

Du anser dig besitta den kompetens som krävs och därför vill du inte låta någon förstöra det 
du har tänkt dig 

1 2 3 4 5  

Du är ingen som ger upp bara för att kassan tryter, det räcker med att du tror på idén och att 
du kan styra arbetet mot det du vill 

1 2 3 4 5  

Scenario 8 

Ditt företag har mött både framgångar och motgångar, och vissa beslut har varit svåra att ta. 
Du upplever det inte som svårt att ta beslut och anser att det som har hänt har oftast fört med 
sig något gott. Allt eftersom utveckling har skett upplever du nu en ny situation som du anser 
är svår att hantera. Du står inför ett vägskäl och ställs inför en rad utmanande beslut som kan 
ha stor betydelse för ditt företags framtida position. Givet att det är en tuff omvärld med 
vikande konjunktur, möter du nu detta utmanande förhållande som ändå ger möjligheter till 
tillväxt för ditt företag.  

I vilken utsträckning påverkar dessa påståenden hur du beslutar om att arbeta för 
tillväxt?  

Liten utsträckning   Stor utsträckning 

Jag söker aktivt efter nya nischer för att utöka det befintliga företaget 

1 2 3 4 5  

Jag gör allt jag kan för att öka min omsättning

1 2 3 4 5  

Om det finns möjlighet att få in mer jobb om jag anställer tvekar jag inte på att göra det 



1 2 3 4 5  

Lägger ner stor möda på att kunna växa mitt företag

1 2 3 4 5  

I vilken utsträckning vill du låta ditt företag växa? 

Liten utsträckning   Stor utsträckning 

1 2 3 4 5  

I vilken utsträckning skapar nedanstående påståenden din vilja till tillväxt? 

Liten utsträckning   Stor utsträckning 

De anställdas trygghet och välbefinnande är viktigt för mig

1 2 3 4 5  

Jag har en önskan om att förverkliga min ursprungliga idé 

1 2 3 4 5  

Om jag möter en starkare efterfrågeökning från kunderna antar jag det  

1 2 3 4 5  

Jag har en stark tilltro på det jag aktivt opererar med och vill gärna utveckla nya produkter, 

marknader eller nå nya kunder 

1 2 3 4 5  



�����������	
���������

� Berätta om din tillväxthistoria, dvs. den tillväxt du upplevt och hur detta gick till 

� När tror du att en eventuell strävan av att ha kontroll kan vara bra? Kan det vara 
mindre bra? I så fall hur och varför? 

� När anser du att självförtroende/självtillit är bra respektive dåligt att ha? Varför anser 
du detta? 

� När anser du att målmedvetenhet är bra respektive dåligt att besitta? Varför anser du 
detta? 

� Hur viktigt anser du det vara att aktivt leta efter möjligheter och utnyttja dessa? Varför 
anser du detta? 
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Följebrev 
Hej! 

Vi är två studenter vid Handelshögskolan, Umeå Universitet som genomför en 
undersökning på uppdrag av EntreprenörCentrum i Umeå. Eftersom DU är 
företagare önskar vi att du medverkar i vår undersökning som behandlar varför 
små/medelstora företag vill växa eller inte. Din medverkan är viktig för företagare 
i Västerbotten, du medverkar i undersökningen genom att "klicka" på länken 
nedan. Om du har frågor rörande undersökningen besvarar vi dessa genom att du 
svarar på detta mail. Dina svar behandlas fullt anonymt och ingen kan spåra dina 
svar eller medverkan. Du kan medverka i undersökningen fram till och med 3 
April 2009.  

För att besvara enkäten, klicka nedan; 

http://undersokning2009.limequery.com/index.php?sid=75615&lang=sv 

Glöm inte att ditt svar är oerhört betydelsefullt och gör skillnad för framtiden! 

Tack för hjälpen! 

Emma Granström och Gabriella Ahlvik Doverhem 

Enkätsvar 
Är du…

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Kvinna 36 17,1 17,1 17,1

Man 174 82,9 82,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

�

Hur gammal är du?

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 25-31 17 8,1 8,1 8,1

32-38 9 4,3 4,3 12,4

39-45 42 20,0 20,0 32,4

46-52 54 25,7 25,7 58,1

53- 88 41,9 41,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Vilken är din högsta avklarade utbildning?

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Grundskola, 9 år 6 2,9 2,9 2,9

Gymnasieutbildning 60 28,6 28,6 31,4

Eftergymnasialutbildning, 
yrkesutbildning 

36 17,1 17,1 48,6



Påbörad 
akademiskutbildning, ej 
färdigställd 

18 8,6 8,6 57,1

Akademisk examen 90 42,9 42,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Har någon i din familj drivit/driver eget företag? (Närstående så som föräldrar, 
syskon etc.) 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 147 70,0 70,0 70,0

Nej 63 30,0 30,0 100,0

Total 210 100,0 100,0

Inom vilken bransch opererar ditt företag?

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Industri 42 20,0 20,0 20,0

IT 15 7,1 7,1 27,1

Detaljhandel 3 1,4 1,4 28,6

Tillverkning 33 15,7 15,7 44,3

Tjänstesektor 81 38,6 38,6 82,9

Annat 36 17,1 17,1 100,0

Total 210 100,0 100,0

Hur definieras tillväxt i ert företag?

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Antal anställda 3 1,4 1,4 1,4

Utökad effektivitet 12 5,7 5,7 7,1

Ökad omsättning 132 62,9 62,9 70,0

Nya marknadsandelar 51 24,3 24,3 94,3

Annat 12 5,7 5,7 100,0

Total 210 100,0 100,0

Anser du att ditt företag har mött tillväxt?

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid Ja 180 85,7 85,7 85,7

Nej 30 14,3 14,3 100,0

Total 210 100,0 100,0

Scenario 1 



Det råder varken låg eller högkonjunktur i Sverige, företagen i Sverige gynnas av det ekonomiska läget oavsett 
bransch och geografisktområde. Du äger ett företag som inte har utvecklats på många år, du har inte haft behov 
av att nyanställa men företaget har en stabil inkomst. Under det senaste året har du märkt att kunderna sviker dig 
och många av dina kunder har numera vänt sig till konkurrenterna. 

I vilken utsträckning skulle du göra följande? 

Utveckla nya produkter

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 7,1 7,1 7,1

2 18 8,6 8,6 15,7

3 42 20,0 20,0 35,7

4 66 31,4 31,4 67,1

5 69 32,9 32,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Försöka marknadsföra nya produkter

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 2,9 2,9 2,9

2 12 5,7 5,7 8,6

3 39 18,6 18,6 27,1

4 78 37,1 37,1 64,3

5 75 35,7 35,7 100,0

Total 210 100,0 100,0

Ge mer utrymme för nya idéer i företaget

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1,4 1,4 1,4

2 9 4,3 4,3 5,7

3 12 5,7 5,7 11,4

4 54 25,7 25,7 37,1

5 132 62,9 62,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Scenario 2 

Den bransch ditt företag opererar inom är under ständig utveckling. Alla företag har möjlighet att vinna, både 
ekonomiskt och icke-ekonomiskt, på att utvecklas inom denna bransch. Ditt företag leder den största 
utvecklingen inom branschen och du som chef möter nu en stor utmaning. Du tror att ditt företag har möjlighet 
att utvidga den befintliga verksamheten till nya områden som konkurrenterna ännu inte har upptäckt.  

Varför väljer du att utvidga verksamheten?



Jag anser att mitt företag är i behov av detta för att fortsätta vara ledande inom 
branschen 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 5,7 5,7 5,7

2 6 2,9 2,9 8,6

3 33 15,7 15,7 24,3

4 72 34,3 34,3 58,6

5 87 41,4 41,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag ser chansen till ekonomisk vinning genom utvidgningen

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 2,9 2,9 2,9

2 9 4,3 4,3 7,1

3 45 21,4 21,4 28,6

4 78 37,1 37,1 65,7

5 72 34,3 34,3 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag är säker på att utvecklingen gynnar företaget som helhet

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 2,9 2,9 2,9

3 21 10,0 10,0 12,9

4 81 38,6 38,6 51,4

5 102 48,6 48,6 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag anser att det inte finns något alternativ, då förlorar företaget viktiga 
marknadsandelar till mina konkurrenter 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 7,1 7,1 7,1

2 12 5,7 5,7 12,9

3 57 27,1 27,1 40,0

4 60 28,6 28,6 68,6

5 66 31,4 31,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag väljer att utvidga verksamheten trots att jag inte vet om det är lyckosamt 
eftersom jag tror att företaget förlorar mer på att inte försöka anta utmaningen 



Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 24 11,4 11,4 11,4

2 30 14,3 14,3 25,7

3 51 24,3 24,3 50,0

4 54 25,7 25,7 75,7

5 51 24,3 24,3 100,0

Total 210 100,0 100,0

Scenario 3 

Ditt företag står inför ett dilemma, ni har möjligheten att investera i nya maskiner som effektiviserar 
produktionen. Effektiviseringen behöver inte resultera i kostnadsminskning, det kan bidra till en kraftig 
kostnadsökning. Maskinerna kan däremot bidra till att produkterna når kunderna fortare än tidigare eftersom 
produktionen kan fortlöpa på annorlunda sätt. Däremot är det inte säkert att kunderna efterfrågar snabbare 
leverans och ni har inte förankrat detta med kunderna. Investeringen måste göras snabbt, ni kan inte vänta med 
investeringen eftersom investeringsmöjligheten upphör att gälla.  

I vilken utsträckning väljer du att investera?

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 36 17,1 17,1 17,1

2 45 21,4 21,4 38,6

3 78 37,1 37,1 75,7

4 30 14,3 14,3 90,0

5 21 10,0 10,0 100,0

Total 210 100,0 100,0

Varför väljer du att investera? 

För att företaget kan få ett försprång gentemot konkurrenterna

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 10,0 10,0 10,0

2 18 8,6 8,6 18,6

3 39 18,6 18,6 37,1

4 87 41,4 41,4 78,6

5 45 21,4 21,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

För att företaget kan utveckla nya produkter istället för att ödsla tid i 
produktionen 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 27 12,9 12,9 12,9

2 39 18,6 18,6 31,4

3 63 30,0 30,0 61,4



4 51 24,3 24,3 85,7

5 30 14,3 14,3 100,0

Total 210 100,0 100,0

För att företaget kan vinna tid

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 36 17,1 17,1 17,1

2 36 17,1 17,1 34,3

3 63 30,0 30,0 64,3

4 51 24,3 24,3 88,6

5 24 11,4 11,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

Scenario 4 

Tänk dig tillbaka till den dagen då du valde att starta ditt företag. Du stod inför många beslut som inte alltid var 
lätta att fatta. Du kanske inte visste om du skulle lyckas eller om företaget skulle startas men du beslutade dig för 
att din vision och företagsidé var värd att satsa på. 

Med handen på hjärtat, i vilken utsträckning tycker du att dessa påståenden stämmer överens med varför 
du startade företaget?  

Jag visste att jag skulle klara av det eftersom jag hade en idé som var 
verkställbar 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 2,9 2,9 2,9

2 21 10,0 10,0 12,9

3 27 12,9 12,9 25,7

4 90 42,9 42,9 68,6

5 66 31,4 31,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag ville vara min egen chef

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 21 10,0 10,0 10,0

2 39 18,6 18,6 28,6

3 42 20,0 20,0 48,6

4 66 31,4 31,4 80,0

5 42 20,0 20,0 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag ville lyckas bättre än mina kurskamrater 



Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 90 42,9 42,9 42,9

2 45 21,4 21,4 64,3

3 45 21,4 21,4 85,7

4 21 10,0 10,0 95,7

5 9 4,3 4,3 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag ville visa mina närstående att jag kunde bli framgångsrik

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 87 41,4 41,4 41,4

2 48 22,9 22,9 64,3

3 48 22,9 22,9 87,1

4 24 11,4 11,4 98,6

5 3 1,4 1,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag tänkte om andra personer klarade av utmaningen så skulle jag göra det 
bättre 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 57 27,1 27,1 27,1

2 27 12,9 12,9 40,0

3 57 27,1 27,1 67,1

4 54 25,7 25,7 92,9

5 15 7,1 7,1 100,0

Total 210 100,0 100,0

Scenario 5 

Du startar ett företaget och upplever att du har lyckats hitta din nisch och det du vill att ditt företag ska satsa på. 
Du har anställt fem medarbetare, varav en är ansvarig för den ekonomiska biten i företaget. Nu ställs du inför ett 
litet problem; du har svårt att låta dina medarbetare arbeta utan din inblandning.  

I vilken utsträckning beror detta på att;  

Jag vill vara säker på att de arbetar på det sättet jag vill

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 15 7,1 7,1 7,1

2 51 24,3 24,3 31,4

3 72 34,3 34,3 65,7

4 48 22,9 22,9 88,6



5 24 11,4 11,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag vill att de ska förstå den vision jag har för företaget

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 2,9 2,9 2,9

2 9 4,3 4,3 7,1

3 45 21,4 21,4 28,6

4 87 41,4 41,4 70,0

5 63 30,0 30,0 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag vill att mina medarbetare skall arbeta med det jag vill uppnå

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1,4 1,4 1,4

2 9 4,3 4,3 5,7

3 42 20,0 20,0 25,7

4 108 51,4 51,4 77,1

5 48 22,9 22,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Om jag har en misstanke om att något kan få fel, då gör jag hellre jobbet själv

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 33 15,7 15,7 15,7

2 48 22,9 22,9 38,6

3 51 24,3 24,3 62,9

4 51 24,3 24,3 87,1

5 27 12,9 12,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag vill att mina medarbetare skall göra och handla som jag hade gjort

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 33 15,7 15,7 15,7

2 54 25,7 25,7 41,4

3 69 32,9 32,9 74,3

4 36 17,1 17,1 91,4

5 18 8,6 8,6 100,0

Total 210 100,0 100,0



Scenario 6 

Några år senare har ditt företag mött tillväxt men tillväxten genererade inte bara positiva effekter. Du och dina 
anställda fick arbeta hårdare och erhöll längre arbetsdagar. Detta bidrog till att allas välbefinnande minskade. 
Däremot fick företaget en omsättningsökning och lönerna kunde därför öka. Företaget erhöll fler avslutade 
affärer och kundbasen utökades. Detta bidrog till att du inför beslut om framtiden kände sig osäker på hur du 
ville fortsätta utveckla företaget då tillväxten inte enbart genererade positiva effekter.   

När du sätter dig ned, i vilken utsträckning känner du följande?  

Jag känner att sannolikheten, för att framtida tillväxt får fortsatt negativ effekt, 
är liten 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 5,7 5,7 5,7

2 21 10,0 10,0 15,7

3 90 42,9 42,9 58,6

4 66 31,4 31,4 90,0

5 21 10,0 10,0 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag känner ingen rädsla för att konkurrenterna ska lyckas bättre än mig i 
framtiden 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1,4 1,4 1,4

2 24 11,4 11,4 12,9

3 84 40,0 40,0 52,9

4 75 35,7 35,7 88,6

5 24 11,4 11,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag tror att jag skulle klara av att reda ut samma situation igen, men med en mer 
positiv effekt 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 2,9 2,9 2,9

3 60 28,6 28,6 31,4

4 105 50,0 50,0 81,4

5 39 18,6 18,6 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag känner ingen rädsla för att misslyckas med framtida utvecklingsåtaganden

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1,4 1,4 1,4

2 18 8,6 8,6 10,0



3 81 38,6 38,6 48,6

4 84 40,0 40,0 88,6

5 24 11,4 11,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

I vilken utsträckning skulle ovan beskrivna scenario påverka din 
inställning till tillväxt till det negativa?

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 36 17,1 17,1 17,1

2 45 21,4 21,4 38,6

3 90 42,9 42,9 81,4

4 27 12,9 12,9 94,3

5 12 5,7 5,7 100,0

Total 210 100,0 100,0

Skulle detta påverka din vilja till tillväxtsträvan i framtiden?

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 48 22,9 22,9 22,9

2 48 22,9 22,9 45,7

3 72 34,3 34,3 80,0

4 27 12,9 12,9 92,9

5 15 7,1 7,1 100,0

Total 210 100,0 100,0

Scenario 7 

Åren går och företaget är välmående, du har en stabil inkomst i företaget och upplever att läget är stabilt. Du 
märker att marknaden inte ändras nämnvärt, dina kunder är nöjda och beställer tjänster av dig kontinuerligt. 
Nyanställningar har skett och ny kunskap har tillkommit till företaget. Du upplever att du genomfört det du velat, 
för att utveckla företaget. Däremot har utvecklingen gått trögt och du vill gärna göra något ytterligare.  

Hur hanterar du situationen? 

Jag fortsätter kämpa för jag tror på företagets grundidé

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 9 4,3 4,3 4,3

3 42 20,0 20,0 24,3

4 93 44,3 44,3 68,6

5 66 31,4 31,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag fortsätter sträva mot utveckling, även om det inte alltid är lätt att genomföra



Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 2,9 2,9 2,9

3 27 12,9 12,9 15,7

4 96 45,7 45,7 61,4

5 81 38,6 38,6 100,0

Total 210 100,0 100,0

Eftersom att jag inte är en person som lätt ger upp, låter jag inte mina 
konkurrenter ta över och leda utvecklingen. Istället letar jag efter möjligheterna 
på ett kreativare sätt genom att låta mina medarbetare utöva kreativa övningar 
som kan bidra till att utvecklingen underlättas 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 5,7 5,7 5,7

2 12 5,7 5,7 11,4

3 39 18,6 18,6 30,0

4 78 37,1 37,1 67,1

5 69 32,9 32,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag skulle aldrig låta mina konkurrenter ta över min marknadsledande position 
för att spara resurser 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 12 5,7 5,7 5,7

2 6 2,9 2,9 8,6

3 51 24,3 24,3 32,9

4 84 40,0 40,0 72,9

5 57 27,1 27,1 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag skulle aldrig tillåta mig själv att stanna av i en väntande position och vänta 
på att möjligheterna ska komma till mig, jag vill självmant skapa möjligheterna 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1,4 1,4 1,4

2 6 2,9 2,9 4,3

3 42 20,0 20,0 24,3

4 72 34,3 34,3 58,6

5 87 41,4 41,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

I vilken utsträckning anser du dig besitta nedanstående egenskaper? 



Då du har en vilja att genomföra utvecklingsarbete eller vidareutveckla något 
inom ditt företag, då handlar du aktivt och agerar utifrån den magkänsla du har 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 1,4 1,4 1,4

3 21 10,0 10,0 11,4

4 93 44,3 44,3 55,7

5 93 44,3 44,3 100,0

Total 210 100,0 100,0

Då du upplever att du har en givande idé, förvaltar du denna på det sätt som 
gynnar dig bäst 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1,4 1,4 1,4

2 3 1,4 1,4 2,9

3 39 18,6 18,6 21,4

4 114 54,3 54,3 75,7

5 51 24,3 24,3 100,0

Total 210 100,0 100,0

Du kämpar för att förverkliga det du vill och har ingen vilja att ge upp

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 3 30 14,3 14,3 14,3

4 87 41,4 41,4 55,7

5 93 44,3 44,3 100,0

Total 210 100,0 100,0

Du anser dig besitta den kompetens som krävs och därför vill du inte låta någon 
förstöra det du har tänkt dig 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 3 1,4 1,4 1,4

2 24 11,4 11,4 12,9

3 69 32,9 32,9 45,7

4 87 41,4 41,4 87,1

5 27 12,9 12,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Du är ingen som ger upp bara för att kassan tryter, det räcker med att du tror på 
idén och att du kan styra arbetet mot det du vill 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 



Valid 2 27 12,9 12,9 12,9

3 72 34,3 34,3 47,1

4 63 30,0 30,0 77,1

5 48 22,9 22,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Scenario 8 

Ditt företag har mött både framgångar och motgångar, och vissa beslut har varit svåra att ta. Du upplever det inte 
som svårt att ta beslut och anser att det som har hänt har oftast fört med sig något gott. Allt eftersom utveckling 
har skett upplever du nu en ny situation som du anser är svår att hantera. Du står inför ett vägskäl och ställs inför 
en rad utmanande beslut som kan ha stor betydelse för ditt företags framtida position. Givet att det är en tuff 
omvärld med vikande konjunktur, möter du nu detta utmanande förhållande som ändå ger möjligheter till tillväxt 
för ditt företag.  

I vilken utsträckning påverkar dessa påståenden hur du beslutar om att arbeta för tillväxt?  

Jag söker aktivt efter nya nischer för att utöka det befintliga företaget

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 2,9 2,9 2,9

2 9 4,3 4,3 7,1

3 48 22,9 22,9 30,0

4 60 28,6 28,6 58,6

5 87 41,4 41,4 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag gör allt jag kan för att öka min omsättning

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 2,9 2,9 2,9

2 27 12,9 12,9 15,7

3 60 28,6 28,6 44,3

4 69 32,9 32,9 77,1

5 48 22,9 22,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Om det finns möjlighet att få in mer jobb om jag anställer fler medarbetare 
tvekar jag inte på att göra det 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 24 11,4 11,4 11,4

2 18 8,6 8,6 20,0

3 48 22,9 22,9 42,9

4 72 34,3 34,3 77,1

5 48 22,9 22,9 100,0



Om det finns möjlighet att få in mer jobb om jag anställer fler medarbetare 
tvekar jag inte på att göra det 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 24 11,4 11,4 11,4

2 18 8,6 8,6 20,0

3 48 22,9 22,9 42,9

4 72 34,3 34,3 77,1

5 48 22,9 22,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag lägger ner stor möda för att företaget ska kunna växa

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 2,9 2,9 2,9

2 18 8,6 8,6 11,4

3 42 20,0 20,0 31,4

4 66 31,4 31,4 62,9

5 78 37,1 37,1 100,0

Total 210 100,0 100,0

I vilken utsträckning vill du låta DITT företag växa?

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 2,9 2,9 2,9

2 21 10,0 10,0 12,9

3 24 11,4 11,4 24,3

4 69 32,9 32,9 57,1

5 90 42,9 42,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

I vilken utsträckning skapar nedanstående påståenden din vilja till tillväxt? 

Det anställdas trygghet och välbefinnande är viktigt för mig

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 1 6 2,9 2,9 2,9

2 3 1,4 1,4 4,3

3 39 18,6 18,6 22,9

4 78 37,1 37,1 60,0

5 84 40,0 40,0 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag har en önskan om att förverkliga min ursprungliga idé



Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 1,4 1,4 1,4

3 48 22,9 22,9 24,3

4 96 45,7 45,7 70,0

5 63 30,0 30,0 100,0

Total 210 100,0 100,0

Om jag möter en starkare efterfrågeökning från kunderna antar jag den

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 3 1,4 1,4 1,4

3 9 4,3 4,3 5,7

4 66 31,4 31,4 37,1

5 132 62,9 62,9 100,0

Total 210 100,0 100,0

Jag har en stark tilltro på det jag aktivt opererar med och vill gärna utveckla nya 
produkter, marknader eller nå nya kunder 

Frequency Percent Valid Percent 
Cumulative 

Percent 

Valid 2 6 2,9 2,9 2,9

3 27 12,9 12,9 15,7

4 75 35,7 35,7 51,4

5 102 48,6 48,6 100,0

Total 210 100,0 100,0
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Nedan återges regressionsanalysernas underlag, genererat från SPSS. Kommentarer till nedanstående figurer återfinns i resultatredovisningen och 
mellanfallsanalysen.  

Ekvation 1: Beroende variabel tillväxtvilja. 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 MMT, 
MMD, 
MMBa

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 ,507a ,257 ,246 ,53088

ANOVAb

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 20,049 3 6,683 23,712 ,000a

Residual 58,058 206 ,282     
Total 78,106 209       



Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,471 ,385
  

3,825 ,000 ,713 2,229
          

MMB ,378 ,064 ,397 5,922 ,000 ,252 ,504 ,478 ,381 ,356 ,804 1,243

MMD ,104 ,101 ,066 1,022 ,308 -,096 ,304 ,210 ,071 ,061 ,861 1,161

MMT ,217 ,100 ,152 2,168 ,031 ,020 ,415 ,350 ,149 ,130 ,732 1,366

Ekvation 2: Beroende variabel tillväxtvilja. 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 MMG, 
MMB, 
MMD, 
MMTa

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 ,529a ,280 ,266 ,52389



ANOVAb

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 21,841 4 5,460 19,894 ,000a

Residual 56,265 205 ,274     
Total 78,106 209       

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,098 ,452
  

4,642 ,000 1,207 2,989
          

MMB ,381 ,063 ,400 6,044 ,000 ,257 ,506 ,478 ,389 ,358 ,804 1,244

MMD ,092 ,100 ,059 ,917 ,360 -,106 ,289 ,210 ,064 ,054 ,859 1,164

MMT ,179 ,100 ,126 1,793 ,074 -,018 ,377 ,350 ,124 ,106 ,716 1,396

MMG -,250 ,098 -,154 -2,556 ,011 -,442 -,057 -,211 -,176 -,151 ,964 1,037

Ekvation 3: Beroende variabel tillväxtvilja 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 



1 Kontrb, 
Intent, 
Malmeda

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 ,534a ,285 ,275 ,52061

ANOVAb

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 22,272 3 7,424 27,391 ,000a

Residual 55,834 206 ,271     
Total 78,106 209       

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,558 ,325
  

7,870 ,000 1,917 3,199
          

Intent ,468 ,072 ,476 6,530 ,000 ,327 ,610 ,497 ,414 ,385 ,652 1,535



Malmed -,024 ,084 -,021 -,284 ,777 -,190 ,142 ,296 -,020 -,017 ,647 1,546

Kontrb -,126 ,038 -,200 -3,334 ,001 -,200 -,051 -,273 -,226 -,196 ,962 1,039

Ekvation 4: Beroende variabel tillväxtvilja 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Sjalv, 
nACH, 
Malmed, 
Kontrb, 
Kont, 
Intenta

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 ,572a ,327 ,307 ,50875

ANOVAb

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 25,564 6 4,261 16,462 ,000a

Residual 52,542 203 ,259     
Total 78,106 209       



Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,886 ,420
  

4,487 ,000 1,057 2,715
          

Intent ,472 ,073 ,480 6,468 ,000 ,328 ,616 ,497 ,413 ,372 ,601 1,663

Malmed -,030 ,083 -,026 -,357 ,721 -,194 ,135 ,296 -,025 -,021 ,632 1,582

Kontrb -,073 ,042 -,116 -1,727 ,086 -,156 ,010 -,273 -,120 -,099 ,735 1,360

nACH ,109 ,051 ,127 2,150 ,033 ,009 ,208 ,151 ,149 ,124 ,951 1,051

Kont -,084 ,061 -,096 -1,375 ,171 -,204 ,036 -,032 -,096 -,079 ,678 1,475

Sjalv ,145 ,069 ,143 2,116 ,036 ,010 ,280 ,299 ,147 ,122 ,727 1,375

Ekvation 5: Beroendevariabel tillväxtvilja 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 MMG, 
Malmed, 
nACH, 
Sjalv, 
Kontrb, 
Kont, 
Intenta

. Enter 



Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 ,595a ,354 ,332 ,49971

ANOVAb

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 27,666 7 3,952 15,828 ,000a

Residual 50,441 202 ,250     
Total 78,106 209       

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,572 ,476
  

5,406 ,000 1,634 3,510
          

Intent ,422 ,074 ,429 5,720 ,000 ,276 ,567 ,497 ,373 ,323 ,568 1,760

Malmed ,002 ,083 ,002 ,030 ,976 -,160 ,165 ,296 ,002 ,002 ,621 1,611

Kontrb -,092 ,042 -,147 -2,198 ,029 -,175 -,009 -,273 -,153 -,124 ,717 1,396

nACH ,111 ,050 ,130 2,237 ,026 ,013 ,209 ,151 ,155 ,126 ,951 1,051

Kont -,095 ,060 -,109 -1,583 ,115 -,213 ,023 -,032 -,111 -,089 ,675 1,481



Sjalv ,139 ,067 ,137 2,071 ,040 ,007 ,272 ,299 ,144 ,117 ,727 1,376

MMG -,280 ,096 -,173 -2,901 ,004 -,470 -,090 -,211 -,200 -,164 ,901 1,110

Ekvation 6: Beroende variabel tillväxtvilja 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 inov, 
Kont, risk, 
nACH, 
Malmed, 
Kontrb, 
Sjalv, 
mojl, 
Intenta

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 ,611a ,374 ,346 ,49454

ANOVAb

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 29,192 9 3,244 13,262 ,000a

Residual 48,914 200 ,245     
Total 78,106 209       



Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,486 ,424
  

3,508 ,001 ,651 2,321
          

Intent ,334 ,086 ,339 3,872 ,000 ,164 ,503 ,497 ,264 ,217 ,407 2,454

Malmed ,030 ,086 ,026 ,347 ,729 -,140 ,200 ,296 ,025 ,019 ,559 1,788

Kontrb -,065 ,042 -,103 -1,527 ,128 -,149 ,019 -,273 -,107 -,085 ,684 1,461

nACH ,086 ,050 ,100 1,716 ,088 -,013 ,184 ,151 ,120 ,096 ,918 1,089

Kont -,051 ,061 -,059 -,842 ,401 -,171 ,069 -,032 -,059 -,047 ,640 1,563

Sjalv ,120 ,069 ,119 1,754 ,081 -,015 ,256 ,299 ,123 ,098 ,683 1,463

risk ,113 ,042 ,179 2,699 ,008 ,030 ,196 ,383 ,187 ,151 ,714 1,401

mojl -,026 ,069 -,031 -,381 ,704 -,162 ,110 ,353 -,027 -,021 ,458 2,184

inov ,121 ,055 ,161 2,211 ,028 ,013 ,229 ,368 ,154 ,124 ,588 1,702

Ekvation 7: Beroende variabel tillväxtvilja 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 



1 MMG, 
Malmed, 
risk, 
nACH, 
Sjalv, 
inov, 
Kontrb, 
Kont, 
mojl, 
Intenta

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 ,637a ,406 ,376 ,48275

ANOVAb

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 31,731 10 3,173 13,616 ,000a

Residual 46,376 199 ,233     
Total 78,106 209       



Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,225 ,470
  

4,732 ,000 1,298 3,153
          

Intent ,265 ,087 ,270 3,064 ,002 ,095 ,436 ,497 ,212 ,167 ,384 2,603

Malmed ,077 ,085 ,067 ,899 ,370 -,092 ,245 ,296 ,064 ,049 ,544 1,839

Kontrb -,084 ,042 -,134 -2,016 ,045 -,167 -,002 -,273 -,141 -,110 ,671 1,491

nACH ,089 ,049 ,104 1,831 ,069 -,007 ,186 ,151 ,129 ,100 ,918 1,090

Kont -,065 ,060 -,075 -1,096 ,274 -,183 ,052 -,032 -,077 -,060 ,637 1,571

Sjalv ,109 ,067 ,107 1,622 ,106 -,023 ,241 ,299 ,114 ,089 ,682 1,467

risk ,128 ,041 ,203 3,113 ,002 ,047 ,209 ,383 ,216 ,170 ,705 1,418

mojl -,020 ,067 -,024 -,291 ,771 -,153 ,113 ,353 -,021 -,016 ,457 2,186

inov ,114 ,054 ,152 2,133 ,034 ,009 ,220 ,368 ,149 ,116 ,587 1,705

MMG -,310 ,094 -,191 -3,300 ,001 -,495 -,125 -,211 -,228 -,180 ,888 1,126

Ekvation 8: Beroende variabel Entreprenöriellt beteende 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Sjalv, 
nACH, 
MMG, 
Konta

. Enter 



Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 ,309a ,095 ,078 ,61534

ANOVAb

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 8,166 4 2,042 5,392 ,000a

Residual 77,621 205 ,379     
Total 85,787 209       

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,095 ,480
  

4,366 ,000 1,149 3,041
          

MMG -,097 ,114 -,057 -,851 ,396 -,323 ,128 -,068 -,059 -,057 ,971 1,029

nACH ,085 ,061 ,094 1,386 ,167 -,036 ,205 ,116 ,096 ,092 ,955 1,047

Kont ,119 ,067 ,131 1,783 ,076 -,013 ,251 ,058 ,124 ,118 ,822 1,216

Sjalv ,315 ,075 ,296 4,178 ,000 ,166 ,463 ,246 ,280 ,278 ,880 1,136



Ekvation 9: Beroende variabel trosuppfattning 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Sjalv, 
nACH, 
MMG, 
Konta

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 ,457a ,209 ,193 ,38440

ANOVAb

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 7,999 4 2,000 13,533 ,000a

Residual 30,292 205 ,148     
Total 38,290 209       



Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,542 ,300
  

8,478 ,000 1,951 3,133
          

MMG -,133 ,071 -,117 -1,858 ,065 -,273 ,008 -,182 -,129 -,115 ,971 1,029

nACH ,033 ,038 ,056 ,876 ,382 -,042 ,109 ,144 ,061 ,054 ,955 1,047

Kont ,264 ,042 ,433 6,321 ,000 ,181 ,346 ,398 ,404 ,393 ,822 1,216

Sjalv ,137 ,047 ,193 2,909 ,004 ,044 ,230 ,037 ,199 ,181 ,880 1,136

Ekvation 10: 

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 risk, 
nACH, 
MMG, 
Sjalv, 
inov, 
Kont, 
mojla

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted 
R Square

Std. Error 
of the 

Estimate 
1 ,644a ,415 ,394 ,33311



ANOVAb

Model 
Sum of 

Squares df 
Mean 

Square F Sig. 
1 Regression 15,876 7 2,268 20,440 ,000a

Residual 22,414 202 ,111     
Total 38,290 209       

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 1,844 ,278
  

6,623 ,000 1,295 2,392
          

MMG -,079 ,062 -,070 -1,270 ,205 -,202 ,044 -,182 -,089 -,068 ,959 1,042

nACH ,005 ,034 ,008 ,146 ,884 -,061 ,071 ,144 ,010 ,008 ,919 1,088

Kont ,211 ,038 ,346 5,553 ,000 ,136 ,286 ,398 ,364 ,299 ,744 1,343

Sjalv ,061 ,043 ,086 1,423 ,156 -,024 ,146 ,037 ,100 ,077 ,789 1,267

inov ,084 ,036 ,159 2,295 ,023 ,012 ,155 ,381 ,159 ,124 ,604 1,656

mojl ,222 ,043 ,379 5,187 ,000 ,137 ,306 ,542 ,343 ,279 ,542 1,844

risk -,025 ,026 -,055 -,945 ,346 -,076 ,027 ,116 -,066 -,051 ,845 1,184
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� � � � � � � �Regression 1: Tillväxtvilja--> 
innovatör/kreatör, risktagare och mojl 

� � � � � � � � ��� �� �� �� ��

� � � � � � � � �Descriptive Statistics Variabelförkalring: 

  
Mean 

Std. 
Deviation N Inov=Innovatör/kreatör 

MMTV 4,0048 ,61132 210 Mojl= Möjlighetssökare 
inov 4,0524 ,81383 210 Risk= Risktagare   
mojl 3,8800 ,73262 210 nACH= Need for achievment 
risk 3,0964 ,96620 210 Kont=Kontrollbehov   

Sjalv=Självförtroende/Självtillit 
Correlations Kntrb=Kontrollerbarhet 

    MMTV inov mojl risk Intent= Intention/övertygelse 
Pearson 
Correlation

MMTV 1,000 ,368 ,353 ,383 Malmed=Målmedvetenhet 
inov ,368 1,000 ,593 ,248 MMG= Genus   
mojl ,353 ,593 1,000 ,336 MMTV= Tillväxtvilja   
risk ,383 ,248 ,336 1,000 MMB= Entreprenöriellt 

beteende  
Sig. (1-
tailed) 

MMTV . ,000 ,000 ,000 MMD= Drivkrafter   
inov ,000 . ,000 ,000

mojl ,000 ,000 . ,000

risk ,000 ,000 ,000 .

N MMTV 210 210 210 210

inov 210 210 210 210

mojl 210 210 210 210



risk 210 210 210 210

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 risk, inov, 
mojla

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate

1 ,486a ,236 ,225 ,53824

ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 18,427 3 6,142 21,202 ,000a

Residual 59,679 206 ,290     
Total 78,106 209       

Coefficientsa



Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,361 ,224
  

10,549 ,000 1,920 2,802
          

inov ,168 ,057 ,223 2,948 ,004 ,056 ,280 ,368 ,201 ,180 ,645 1,549

mojl ,104 ,065 ,124 1,596 ,112 -,024 ,232 ,353 ,111 ,097 ,610 1,639

risk ,181 ,041 ,286 4,417 ,000 ,100 ,262 ,383 ,294 ,269 ,884 1,132

Collinearity Diagnosticsa

Model Dimension Eigenvalue
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) inov mojl risk 
1 1 3,905 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

2 ,060 8,040 ,03 ,05 ,02 ,97

3 ,020 14,063 ,92 ,36 ,06 ,01

4 ,014 16,493 ,05 ,59 ,92 ,02

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation N 
Predicted 
Value 

2,9112 4,5796 4,0048 ,29693 210

Std. 
Predicted 
Value 

-3,683 1,936 ,000 1,000 210



Standard 
Error of 
Predicted 
Value 

,037 ,150 ,070 ,025 210

Adjusted 
Predicted 
Value 

2,8478 4,5747 4,0031 ,30169 210

Residual -1,37139 1,02991 ,00000 ,53436 210

Std. 
Residual 

-2,548 1,913 ,000 ,993 210

Stud. 
Residual 

-2,597 1,960 ,001 1,005 210

Deleted 
Residual 

-1,42459 1,08060 ,00164 ,54765 210

Stud. 
Deleted 
Residual 

-2,634 1,974 ,001 1,010 210

Mahal. 
Distance 

,016 15,187 2,986 3,067 210

Cook's 
Distance 

,000 ,065 ,006 ,013 210

Centered 
Leverage 
Value 

,000 ,073 ,014 ,015 210



Regression 2: Tillväxtvilja--> nAch, 
Kontrollbehov och självtillit 

� � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �Descriptive Statistics 

  
Mean 

Std. 
Deviation N 

MMTV 4,0048 ,61132 210

nACH 2,8314 ,71375 210

Kont 3,3229 ,70293 210

Sjalv 3,5250 ,60225 210

Correlations 

    MMTV nACH Kont Sjalv 
Pearson 
Correlation

MMTV 1,000 ,151 -,032 ,299

nACH ,151 1,000 ,205 -,024

Kont -,032 ,205 1,000 -,343

Sjalv ,299 -,024 -,343 1,000

Sig. (1-
tailed) 

MMTV . ,014 ,323 ,000

nACH ,014 . ,001 ,367

Kont ,323 ,001 . ,000

Sjalv ,000 ,367 ,000 .

N MMTV 210 210 210 210

nACH 210 210 210 210

Kont 210 210 210 210

Sjalv 210 210 210 210

Variables Entered/Removed 

Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 



1 Sjalv, 
nACH, 
Konta

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate

1 ,341a ,116 ,103 ,57895

ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 9,058 3 3,019 9,008 ,000a

Residual 69,048 206 ,335     
Total 78,106 209       

Coefficientsa

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics

B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,370 ,388
  

6,114 ,000 1,606 3,135
          



nACH ,128 ,057 ,149 2,221 ,027 ,014 ,241 ,151 ,153 ,146 ,955 1,047

Kont ,041 ,062 ,047 ,656 ,513 -,082 ,163 -,032 ,046 ,043 ,844 1,185

Sjalv ,323 ,071 ,318 4,556 ,000 ,183 ,463 ,299 ,303 ,298 ,880 1,136

Collinearity Diagnosticsa

Model Dimension Eigenvalue
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) nACH Kont Sjalv 
1 1 3,901 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00

2 ,050 8,812 ,01 ,24 ,16 ,26

3 ,042 9,657 ,01 ,72 ,38 ,00

4 ,007 23,011 ,99 ,03 ,46 ,73

Casewise Diagnosticsa

Case 
Number 

Std. 
Residual MMTV 

Predicted 
Value Residual 

5 -3,076 2,22 4,0029 -1,78063

17 -3,076 2,22 4,0029 -1,78063

29 -3,076 2,22 4,0029 -1,78063

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation N 
Predicted 
Value 

3,4728 4,6186 4,0048 ,20819 210



Std. 
Predicted 
Value 

-2,555 2,949 ,000 1,000 210

Standard 
Error of 
Predicted 
Value 

,042 ,145 ,076 ,026 210

Adjusted 
Predicted 
Value 

3,4696 4,6524 4,0058 ,20980 210

Residual -1,78063 1,07256 ,00000 ,57478 210

Std. 
Residual 

-3,076 1,853 ,000 ,993 210

Stud. 
Residual 

-3,099 1,862 -,001 1,002 210

Deleted 
Residual 

-1,80743 1,08369 -,00107 ,58572 210

Stud. 
Deleted 
Residual 

-3,166 1,873 -,002 1,008 210

Mahal. 
Distance 

,123 12,026 2,986 2,831 210

Cook's 
Distance 

,000 ,040 ,005 ,008 210

Centered 
Leverage 
Value 

,001 ,058 ,014 ,014 210



Regression 3: Tillväxtvilja--> Kontrollerbarhet, 
intention/övertygelse, målmedvetenhet 

� � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � �Descriptive Statistics 

  
Mean 

Std. 
Deviation N 

MMTV 4,0048 ,61132 210

Kontrb 2,6357 ,97304 210

Intent 4,0000 ,62208 210

Malmed 3,9514 ,53089 210

Correlations 

    MMTV Kontrb Intent Malmed
Pearson 
Correlation

MMTV 1,000 -,273 ,497 ,296

Kontrb -,273 1,000 -,161 -,182

Intent ,497 -,161 1,000 ,588

Malmed ,296 -,182 ,588 1,000

Sig. (1-
tailed) 

MMTV . ,000 ,000 ,000

Kontrb ,000 . ,010 ,004

Intent ,000 ,010 . ,000

Malmed ,000 ,004 ,000 .

N MMTV 210 210 210 210

Kontrb 210 210 210 210

Intent 210 210 210 210

Malmed 210 210 210 210

Variables Entered/Removed 



Model 
Variables 
Entered 

Variables 
Removed Method 

1 Malmed, 
Kontrb, 
Intenta

. Enter 

Model Summaryb

Model R R Square 
Adjusted 
R Square 

Std. Error of 
the Estimate

1 ,534a ,285 ,275 ,52061

ANOVAb

Model 
Sum of 
Squares df 

Mean 
Square F Sig. 

1 Regression 22,272 3 7,424 27,391 ,000a

Residual 55,834 206 ,271     
Total 78,106 209       

Coefficientsa

Model 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

95,0% Confidence 
Interval for B Correlations Collinearity Statistics



B Std. Error Beta 
Lower 
Bound 

Upper 
Bound 

Zero-
order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) 2,558 ,325
  

7,870 ,000 1,917 3,199
          

Kontrb -,126 ,038 -,200 -3,334 ,001 -,200 -,051 -,273 -,226 -,196 ,962 1,039

Intent ,468 ,072 ,476 6,530 ,000 ,327 ,610 ,497 ,414 ,385 ,652 1,535

Malmed -,024 ,084 -,021 -,284 ,777 -,190 ,142 ,296 -,020 -,017 ,647 1,546

Collinearity Diagnosticsa

Model Dimension Eigenvalue
Condition 

Index 

Variance Proportions 

(Constant) Kontrb Intent Malmed 
1 1 3,876 1,000 ,00 ,01 ,00 ,00

2 ,107 6,025 ,00 ,81 ,02 ,01

3 ,010 19,346 ,49 ,11 ,80 ,04

4 ,007 23,062 ,51 ,08 ,18 ,95

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean 
Std. 

Deviation N 
Predicted 
Value 

3,2373 4,6776 4,0048 ,32645 210

Std. 
Predicted 
Value 

-2,351 2,061 ,000 1,000 210

Standard 
Error of 
Predicted 
Value 

,036 ,116 ,069 ,020 210



Adjusted 
Predicted 
Value 

3,2196 4,7015 4,0060 ,32656 210

Residual -1,38168 1,08658 ,00000 ,51686 210

Std. 
Residual 

-2,654 2,087 ,000 ,993 210

Stud. 
Residual 

-2,683 2,099 -,001 1,003 210

Deleted 
Residual 

-1,41250 1,09862 -,00128 ,52795 210

Stud. 
Deleted 
Residual 

-2,725 2,116 -,003 1,009 210

Mahal. 
Distance 

,030 9,351 2,986 2,270 210

Cook's 
Distance 

,000 ,067 ,005 ,010 210

Centered 
Leverage 
Value 

,000 ,045 ,014 ,011 210

�
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Företag A´s respondent var en fjärde generations entreprenör och han driver ett företag som 
har funnits väldigt länge. Han uttryckte att han själv var en entreprenör, men att detta inte var 
något naturligt karriärval för honom. Även fast företagande låg i släkten var företagare inte 
något han ansåg sig vilja bli. Han menar dock att entreprenöriellt beteende är medfött och 
inget som kan tränas upp, detta är enligt honom en själslig nivå. Detta bidrog till att han idag 
är entreprenör och företagare. Dock ville respondenten påpeka att han ser en bestämd skillnad 
mellan att vara entreprenör och att vara företagare, men att han var båda. Han menade även att 
det som utmärker en entreprenör och vad som driver denne är väldigt personlighetsbaserat, 
men att alla entreprenörer gemensamt besitter en vilja om att förverkliga sina idéer och att de 
aldrig ger sig.  

Företag A strävar inte efter tillväxt i traditionell bemärkelse, utan de har skrivit in i 
bolagsordningen att de aldrig ska vara fler än 15 anställda. Detta grundar sig i att de av 
erfarenhet vet att om de är fler än 15 anställda kan den intima och familjära atmosfären i 
företaget försvinna och detta kunde skapa problem för hela företaget. Respondenten, som var 
chef för företaget, menade att de anställdas kreativitet och ansvarstagande försämras då ett 
företag innehar många anställda. Det viktigaste för respondenten var att ha en fin och trygg 
företagskultur där människor kan utvecklas och inte att företaget skulle växa. Det som var 
viktigast för honom var att säkra de anställdas framtid och att de kände sig trygga i företaget.  

Företag A har växt till den storleken de är idag, men de har aldrig haft som mål att sträva mot 
tillväxt. Ändå opererar företaget i hela Skandinavien. Det respondenten framförde var att 
deras definition på tillväxt, var att skapa en bra miljö för de anställda där de kunde känna sig 
trygga. Han menade att företaget skulle kunna växa sig ännu större, men att detta skulle kunna 
leda till att han äventyrade de anställdas välbefinnande och trygghet, vilket han absolut inte 
ville.  

Företag A räknade aldrig heller omsättning och respondenten uttryckte detta som ett dåligt 
mått på framgång. Han menade att en omsättningsökning inte alltid betydde att det gick bra 
för företaget, utan att det ofta kunde leda till likviditetsproblem.  

Även om företaget inte strävar mot tillväxt i bemärkelsen ökat antal anställda eller ökad 
omsättning, uttryckte respondenten en önskan om utveckling inom företaget. De skulle till 
exempel köpa upp några företag för att utveckla sin verksamhet. Dock innebar inte detta att 
dessa skulle ingå i deras företag, utan dessa skulle fungera som egna företag med egna 
verksamheter  

På frågan vad respondenten ansåg om kontroll uttryckte han att nästan enbart negativa 
effekter av att en chef hade för stor kontroll över de anställda. Han menade att kontroll 
hämmade de anställda och medförde att de inte tog egna beslut eller var nytänkande. Han 
nämnde att han inte innehade något kontrollbehov över sina anställda, utan att han istället 
försökte fungera som ett bollplank för alla inom företaget. Han ville se sig själv som en resurs 
som stod till förfogande då de anställda stötte på problem, oavsett om dessa rörde arbetet eller 
privatlivet. Han trodde inte att kontroll var det bästa sättet att få människor att arbeta bra, utan 
det som bidrog till att människor arbetar bra är om de får frihet. Den kontroll respondenten 
uttryckte att han använde var att alla anställda i företaget själva fick berätta vad de jobbade 
med och förklara hur detta operationaliseras. 



Respondenten menade att han, istället för kontroll, försökte ha en god kommunikation mellan 
alla inom företaget. Oavsett vad det gällde ville han att alla skulle känna sig säkra på att han 
fanns där om de ville diskutera problem. På detta sätt menade han att god kommunikation 
kunde fungera som en typ av kontroll, dvs. att de anställda kände att det fanns en ömsesidig 
kommunikation mellan alla parter behövde han inte kontrollera deras arbete. Istället fick han 
information angående pågående projekt och arbeten eftersom kommunikationen var bra. Han 
menade vidare att kontroll inte var nödvändigt om han som chef ger de anställda möjlighet att 
utbilda sig och genom detta vet han att de klarar av uppgifterna.  

Under intervjun uttryckte respondenten att han ansåg att det var viktigt att besitta en bra 
självtillit och ett bra självförtroende. Detta eftersom det är viktigt att tro på sina idéer och på 
sin verksamhet för att lyckas. Han menade att det som driver honom är att se sina idéer växa 
fram och genom detta skapas en glädje, och inte att en glädje skapas genom att företaget 
växer. Respondenten uttryckte även att han ansåg sig själv inneha bra självtillit och ett bra 
självförtroende. Dock menade han att detta ibland kan bidra till att han litar för mycket på 
andra människor, då han tror på sina idéer. Denna tillit till andra människor framförde han 
som väldigt viktig, dock kan detta ibland leda till att människor sviker och lurar en. Även fast 
han hade blivit lurad och sviken av människor ansåg han att det var viktigt att fortsätta ha en 
bra självtillit och fortsätta tro på sig själv. Dessutom menade han att det inte går att misstänka 
alla människor, utan det måste finnas ett förtroende för dem och tro på dem tills motsatsen 
bevisas. Dock kan den negativa sidan vara att han inte vågar ta nästa utvecklingssteg under en 
tid, för att dessa svek leder till en osäkerhet.  

Precis som för självtilliten menade respondenten att det var viktigt att vara målmedveten och 
tro på sig själv. Dock varierar detta självklart över tiden. Han menade att ibland ville han bara 
lägga av och göra något annat, men att han sedan hittade tillbaka till glädjen med att 
förverkliga sina idéer. Han uttryckte även att han ansåg det som viktigt att aktivt söka efter 
möjligheter och att detta inte får glömmas bort. Han tyckte själv att detta var något han var 
dålig på, men att det inom företaget fanns utrymme för att söka och utnyttja nya möjligheter. 
Om exempelvis en anställd kom med en ny idé eller nya förslag på hur problem kunde lösas, 
var han väldigt intresserad av att ta tillvara på dessa. Detta bidrar till att verksamheten kan 
utvecklas, men han ansåg att det ibland var svårt för småföretagare att utnyttja möjligheter 
som uppstod då mycket praktiskt kring företagandet försvårades. Ett exempel var att 
skattefrågor för småföretagare är komplicerade och att det oftast är för ”krångligt” att ta till 
vara på möjligheter. Samma problem då det rör småföretagare och sökandet av EU-stöd. Han 
menade att det är svårt för dem att lyckas med det, då detta i princip kräver att de små 
företagen har en person som är heltidsanställd just för detta för att lyckas med det.  
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Respondenten för Företag B var partner i ett företag som funnits i fyra år och de hade fyra 
anställda. Utöver dessa anställda hyrde de in personal vid behov. Företaget är verksamt i 
Umeå. Respondenten såg sig själv som en entreprenör, främst på grund av att personer i hans 
närhet tyckte att han var en entreprenör. Detta bidrog till att han kallade sig själv för 
entreprenör. Han uttryckte även att alla entreprenörer har gemensamma nämnare som 
utmärker dem. De främsta, enligt respondenten, var att alla entreprenörer hade en förmåga att 
bygga tillit och att skapa relationer. Han menade dock att det som driver entreprenören skiljer 
sig från entreprenör till entreprenör och mellan branscher, men att alla måste ha en idé de vill 
verkställa. Alla måste inneha en vilja om att nå någonstans och om kunskapen inom detta inte 
finns hos personen får hjälp utifrån sökas. Han uttryckte även att entreprenöriellt beteende är 
något som självklart går att träna upp om aktivt arbete läggs ner på detta. Respondenten 
menade att detta beteende, precis som ledarskap, är något en person kan lära sig.   



Företag B hade som mål att de ville växa, detta var en självklarhet. Anledningen till detta var 
att respondenten såg på utveckling och tillväxt som något roligt och att enbart förvaltning inte 
var önskvärt. Under de fyra år som företaget hade funnits har de växt och nu försöker de 
etablera sig på flera orter och bredda sin verksamhet. Företaget strävar efter att hela tiden lära 
sig mer och att utvecklas.  

Respondenten för Företag B uttryckte att han dels såg på tillväxt som ökat antal anställda. 
Dock menade han att det ekonomiska självklart är viktigt och då främst omsättningsökning 
och vinst som största tillväxtmått. Han menade att han ville skapa en trygghet för de anställda, 
men att detta inte var möjligt om de inte hade en god omsättning. Han uttryckte att alla 
företag drivs av ökad vinst och om detta inte är fallet då kommer dessa företag inte komma 
någonstans.  

På frågan om kontrollbehov uttryckte respondenten att han inte ansåg att ett för stort 
kontrollbehov var att önska. Själv menade han att han hade svårt att släppa kontrollen, då han 
innehade ett behov av en viss kontroll. Dock påpekade han att han försökte släppa detta 
behov, men att det var svårt. Han menade att han lärt sig att det inte går att ha kontroll på alla 
delar fullt ut i företaget. I företaget hade de inte som filosofi att använda piska och morot. 
Istället uttryckte respondenten att de försökte lyssna på de anställdas visioner för sina arbeten 
och att utifrån dem försöka ge dem frihet att utvecklas och ta egna beslut. Han menade att det 
var viktigt att respektera allas visioner för att föra företaget framåt. Han uttryckte att det var 
viktigt att veta vad som driver de anställda och varför de tycker att deras arbete är roligt.  

Respondenten för Företag B ansåg att självtillit och självförtroende är väldigt viktigt för alla 
företagare att besitta. Han menade att det enda negativa med att besitta god självtillit och bra 
självförtroende var om detta gick till överdrift och övergick till en egenkärlek eller att vara en 
besserwisser. Han ansåg sig själv inneha ett bra självförtroende och god självtillit, men att han 
självklart tvivlar ibland. Han uttryckte dock att självtilliten ökar då det går bra för företaget 
och när han ser att det han gör leder till positiva resultat.  

Under intervjun påvisade respondenten att han ansåg det vara viktigt att söka möjligheter och 
inneha en stark målmedvetenhet. Då det handlade om att aktivt söka möjligheter, ansåg han 
att detta var väldigt viktigt om företag ska kunna utvecklas. Skapas inte möjligheter eller om 
dessa inte utnyttjas kommer företaget inte växa eller utvecklas. Detta menade respondenten 
var väldigt avgörande för företag om de vill finnas kvar. Det var viktigt för honom att 
analysera det han genomförde och att vara självkritisk. På samma sätt menade han att det är 
viktigt för en företagare att vara målmedveten och att han var detta både privat och i 
arbetslivet. Detta då han menade att en målmedvetenhet krävs för att lyckas. Respondenten 
påvisade även att en viss envishet krävs och att man tror på det man gör.  
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Respondenten för Företag C hade innehaft entreprenöriella roller under många år, han har 
varit företagare sen 1963. Detta har bidragit till att han upplevt tillväxt inom nästan alla 
branscher. Han kommer från en familj där entreprenörskap finns i blodet och han tog över sin 
fars företag vid ung ålder. Respondenten har köpt och sålt företag hela sitt liv och därav 
upplevt tillväxt i olika former, exempelvis genom ökat antal anställda. Dock menade han att 
det inte enbart är ökat antal som han ser som ett tillväxtmått, utan främst lönsamhet. För att 
sträva mot lönsamhet menade han dock att det krävs människor. Hans nuvarande företag har 
på senare år upplevt tillväxt genom att köpa fastigheter. 

Under intervjun uttryckte respondenten att det som utmärker en entreprenör är att de har en 
självsäkerhet och självgodhet som gemensamma nämnare. Alla entreprenörer besitter också 



en tjurighet som får dem att vilja lyckas. Han menade vidare att alla entreprenörer försöker 
genomföra sina idéer tills det inte går längre och då vänder de helt om omedelbart, endera 
genom att försöka på ett annat sätt eller att de lägger ned idén helt. Respondenten uttryckte 
även att han ansåg att entreprenörskap går att träna upp. Alla människor har dock olika 
förutsättningar menade han, men att alla kan vara entreprenörer. Det som är avgörande är att 
dessa vågar ge sig in i det okända och att våga och acceptera att misslyckas. Även att 
omgivningen accepterar ett misslyckande.  

Respondenten sa även att han inte såg någon större skillnad på en entreprenör och en 
företagare, men att det idag förekommer en större skillnad mellan dessa än det gjorde när han 
växte upp. Tidigare var dessa två synonyma men att de idag inte är det i lika stor utsträckning. 
Respondenten tillade att han ansåg att en företagare idag inte behöver vara entreprenörer, utan 
att detta inte alltid krävdes beroende på verksamhet och bransch. Han menade att det går att 
bedriva verksamhet utan entreprenörskap, då det finns annat kunnande som bidrar till att det 
går att utvecklas. Dock trodde han att entreprenörer har fördelar gentemot att enbart vara 
företagare, detta då det affärsmässiga måste finnas med.  

Respondenten uttryckte att han trodde att entreprenörer har ett visst behov av kontroll och att 
de har svårt att släppa taget om det de byggt upp. Till exempel menade han att ju större 
företaget blir, desto svårare är det att ha kontroll över vad som händer. På ett personligt plan 
uttryckte respondenten att han själv hade svårt att hantera företag där han inte hade kontroll på 
alla nivåer. Med detta menade han att han gärna ville vara med och fatta beslut på alla nivåer i 
företaget. Dock menade han att han lärt sig att delegera, men att det var svårt att släppa taget.  

Respondenten förklarade att han tyckte det var viktigt att besitta god självtillit och bra 
självförtroende för entreprenörer och företagare. Han kunde inte ange något negativt med att 
besitta dessa egenskaper. Dock menade han att det kanske inte alltid var uppskattat av 
omgivningen. Med detta menade han att det kan förekomma att omgivningen uppfattar det 
som att han kör över någon i onödan. Samma sak ansåg han gällde för huruvida en 
entreprenör eller företagare var målmedveten. Han ansåg att han besatt bra självförtroende, 
god självtillit och att han var målmedveten. Dock kunde dessa egenskaper uppfattas som 
negativa av omgivningen och inte alltid vara uppskattade av den. Han menade dock att 
fördelarna ligger i den erfarenhet han besatt. Genom sin långa erfarenhet kan han utnyttja den 
kunskap han besitter utan att veta om det.  

Att aktivt söka och utnyttja möjligheter ansåg respondenten för Företag C vara viktigt och en 
självklarhet. Han menade att det är viktigt att individer får ha visioner och drömmar och att 
detta bidrar till att han som entreprenör söker möjligheter. Detta var bland det viktigaste för 
en entreprenör. Dock vet han av erfarenhet att det endast är få av de identifierade 
möjligheterna och idéerna som blir verklighet. Genom den erfarenhet han införskaffat sig 
under sitt liv kan han identifiera de idéer som är möjliga att verkställa.  
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