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Förord 

 
Detta är en uppsats på C-nivå vid Blekinge Tekniska Högskola. Kandidatarbetet är inriktat 
mot ekonomistyrning, då vi anser att detta är ett intressant område att fördjupa sig inom.  
 
Vi vill tacka vår handledare Lars Svensson för stöd och goda råd samt de tillfrågade 
mikroföretagarna som har gjort studien möjlig.  
 
Ronneby 2009-06-05 
 
 
 
        
 
 
Emma Johansson  Maria Carlsson 
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Sammanfattning  

 
Titel: Drivkraftens samband med ekonomistyrningen i mikroföretag  
 
Författare: Emma Johansson & Maria Carlsson 
 
Handledare: Lars Svensson 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola  
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 poäng 
 
Syfte: Att kartlägga drivkrafter och ekonomistyrning i mikroföretag samt att 

statistiskt undersöka sambandet mellan mikroföretagarnas drivkrafter och 
deras användning av ekonomistyrning. 

 
Metod: Studien har en kvantitativ ansats med en undersökningsmetod i form av 

enkäter. Sammanställningen av det empiriska materialet har skett med hjälp av 
SPSS och har därefter analyserats.  

 
Teori: Den teoretiska grunden har kategoriserats och benämnts vilket vidare har 

skapat underlaget till den empiriska studien. Teorierna om drivkrafter kommer 
främst från tidigare studier gjorda av Elmlund, Johannisson och Lindmark. 
Dessa tre teoretiker har genom tiderna bidragit till en ökad förståelse för 
småföretagande.  

 
Slutsats: Studien visade på en stor användning av ekonomistyrning i mikroföretag. Det 

starkaste samband som observerats är att de mikroföretagare som drivs av 
framgång, däribland tjäna pengar och göra bra affärer, använder sig av 
ekonomistyrning i stor utsträckning. 

 
 
 
 
 

.
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Abstract 

 
Title: The driving forces relations to the financial control in small businesses  
 
Author: Emma Johansson and Maria Carlsson 
 
Supervisor: Lars Svensson  
 
Department:School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor´s thesis in Business Administration, 15 credits 
  
Purpose: To survey driving forces and financial control in small businesses and 

statistically study the relation between the driving forces and the use of financial 
control for enterprisers. 

 
Method: The essay has a quantitative approach, researched by a questionnaire survey. 

The preparation has been done with SPSS, which has been the base for the 
analysis.  

 
Theory:  The theories has been categorized and named, to create the base for the 

empirical study. Elmlund, Johannisson and Lindmark are three theorists who 
have contributed understanding within small entrepreneurship. 

 
Results: The results showed that small businesses uses financial control. The strongest 

observed relation is that small entrepreneurs, who want to reach success, for 
example make money and make good deals, uses financial control in a large 
addition.  
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1 Inledning   
1.1 Varför mikroföretag, drivkrafter och ekonomistyrning 
Ett företag som har mindre än tio anställda kallas i litteraturen för mikroföretag eller väldigt 
små företag och är en grupp inom kategorin småföretag1. Definitionen av ett småföretag 
varierar, EU:s definition av ett småföretag går vid 250 anställda medan Sveriges gräns går vid 
50 anställda2. År 2008 bestod mikroföretagen av 22,1 procent av alla företag inom det 
svenska näringslivet och tillsammans med enmansföretagen utgjorde de totalt 95,9 procent av 
företagen.3 Litteraturen och de studier som har genomförts behandlar hela gruppen 
småföretag, däribland mikroföretag. Vi har valt att definiera mikroföretag som företag med en 
till tio anställda, inklusive ägaren.  
 

 
Figur 1: Antal svenska företag efter storleksklass 20084 
 
Vi tycker att mikroföretagande är intressant, dels för att vi känner personer som driver 
mikroföretag och dels för att många mikroföretag finns omkring oss som t ex vår frisör, vår 
favoritrestaurang och kiosken längre ner på gatan. Vi har upptäckt att mikroföretagarna har 
olika drivkrafter och strävar efter olika mål och enligt Gandemo5 är det de personliga 
drivkrafterna bakom företaget som gör att det utvecklas. I kandidatarbetet är drivkraft 
definierat som det som driver en företagsägare samt dennes mål och strävan med företaget. I 
vår fördjupningskurs, FE1316 styrning och styrsystem, upptäckte vi att ekonomistyrning kan 
se olika ut i olika företag och det är viktigt att även mikroföretag har en fungerande 
ekonomistyrning då de är som stora företag, fast i mindre skala. Därefter väcktes intresset av 
att undersöka hur ekonomistyrning används i mikroföretag och ifall användandet är påverkat 
av drivkraften. Då ekonomistyrningen är ett hjälpmedel för att ett företag ska nå sina 
ekonomiska mål6 frågar vi oss om personliga mål bakom företagandet, alltså drivkraften, har 
ett samband med hur företagaren använder sig av ekonomistyrning.  
 

                                                
1 http://www.svensktnaringsliv.se/ 2009-04-14 
2 www.scb.se/ 2009-04-30 
3 http://www.svensktnaringsliv.se/ 2009-04-14 
4 http://www.svensktnaringsliv.se/ 2009-04-14 
5 Gandemo B (1996) 
6 Holmblad Brunsson K (2005) 
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På 60-talet hade bland andra John Kenneth Galbrainth synen att stora företag var 
dominerande på marknaden och att små företag skulle komma att konkurreras ut av dessa7, 
men synen har förändrats med tiden. Det var bland småföretagarna som ökningen av 
arbetstillfällen var som störst mellan 1990-1992, då de ökade med 17 procent8 och i mitten av 
90-talet började de omtalas mycket i politiska debatter, då de framhölls som den grupp som 
skulle komma med en lösning ur arbetslöshetens kris9. År 2003 sysselsatte mikro- eller 
enmansföretagen i Sverige cirka 860 000 personer och idag har småföretagen en viktig 
betydelse när det gäller sysselsättning, utveckling och tillväxt10. Därmed är de en viktig del av 
det svenska näringslivet och ett ämnesområde som ligger i tiden.   
 
Många mikroföretagare startar sin verksamhet för att få ett arbete som passar deras 
livssituation, personlighet samt att slippa en vanlig anställning och enligt Elmlund11 är dessa 
de vanligaste drivkrafterna bakom eget företagande. Det finns oändligt många drivkrafter och 
olika författare benämner och kategoriserar dem på olika sätt. Beckérus och Roos12 
kategoriserar drivkrafterna efter familjetradition, förpliktelse, frihet, pengar, status och 
nyfikenhet medan Birley och Westhead13 delar in drivkrafterna på i sju kategorier. Dessa är 
behov av acceptans, självständighet, personlig utveckling, välfärd, ökad inkomst, 
skattereduktion och indirekta förmåner, och att företagaren ser upp till en förebild. De skriver 
även att företagarens drivkraft påverkar vad företagen har för mål med verksamheten. Dessa 
mål kan de i sin tur uppnå genom att använda sig av ekonomistyrning.  

1.2 Problemdiskussion  
Ekonomistyrning kan definieras på många olika sätt. Holmblad14 definierar det som planering 
och uppföljning av en verksamhet mot dess ekonomiska mål och skriver att 
ekonomistyrningen förutsätter att det finns någon i företaget som styr. Hon menar att 
anledningen till att ett företag behöver styras är att dess medarbetare ofta har olika intressen 
och olika mål. För att verksamhetens medlemmar ska sträva i samma riktning krävs det att 
mikroföretagare har planer oavsett intresse och drivkraft. Ax, Johansson och Kullvén15 anser 
också att planering och uppföljning är viktigt inom ekonomistyrningen, men även 
genomförande, utvärdering och anpassning. Dessa delar är viktiga för att företaget ska kunna 
fatta bra och genomtänkta beslut och dessutom gör ekonomistyrningen att företaget blir mer 
flexibelt. Kullvén16 skriver att konkurrensen ökar allt mer i dagens samhälle och det har 
därmed blivit viktigare att fatta rätt beslut. Han menar även att strategierna och dess 
utformande är en viktig del av ekonomistyrningen och om verksamheten inte har några 
strategier eller någon verksamhetsidé, blir den ekonomiska styrningen begränsad. Ylinenpää 
anser att små företag ofta saknar strategisk planering17 och därmed bör ekonomistyrningen 
vara begränsad enligt Kullvéns tankesätt. Frågan är om detta är fallet i svenska mikroföretag. 
 
                                                
7 Johannisson B & Lindmark L (1996)  
8 Hult E (1996) 
9 Johansson W A (1997) 
10 Ylinenpää. H, Johansson B & Johansson J (2006) 
11 Elmlund P (1998) 
12 Beckérus Å & Roos B (1985)  
13 Beaver G (2002) 
14 Holmblad Brunsson K (2005) 
15 Ax C, Johansson C & Kullvén H (2005) 
16 Kullvén H (2001) 
17 Ylinenpää H (2006) 
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Ekonomistyrningen kan bidra till en ökad organisering och håller företaget inte ordning på 
sina handlingar tenderar det till att bli slarvigt, därför finns det procedurer för hur företagen 
ska agera18. Men ekonomistyrningen är ingen garanti för guld och gröna skogar, den kan 
istället ha motsatt effekt och försvåra företagets arbete. Holmblad19 menar att företaget kan 
lägga ner för mycket energi på vissa delar i ekonomistyrningen och att andra viktiga delar i 
verksamheten då glöms bort. Det finns alltså både för- och nackdelar med att använda sig av 
ekonomistyrning och det är viktigt att ha fokus och en bra balans i företaget för dess 
lönsamhet och fortlevnad.  
 
Då mikroföretag är en stor del av vårt samhälle är det intressant att studera vilka drivkrafter 
som ligger till grund för företagandet i Sverige. Lundström20 anser att det är en viktig 
frågeställning att se vilka motiv och drivkrafter som ligger bakom företagande. Han menar att 
det är viljan att bli oberoende och drömmen om självförverkligande som är de två främsta 
faktorerna som driver folk att starta företag medan önskan att tjäna pengar inte är avgörande. 
Att pengar inte är en avgörande drivkraft har framkommit genom undersökningar då endast 
tio procent har angett detta som alternativ. Hult21 skriver däremot att pengar i sig inte är en 
drivkraft till företagande, men hon menar att önskan om mycket pengar kan vara ett medel att 
förverkliga sin dröm. Hon tror också att viljan att tjäna pengar rentav kan vara större hos 
anställda än hos företagare. Vare sig pengar är en drivkraft eller inte, är det ett krav för 
överlevnad då intäkterna måste vara större än kostnaderna22 för att inte gå med förlust, men 
att tjäna mycket pengar behöver inte vara ett krav för fortlevnad. Pengar är en viktig fråga, 
men är det en drivkraft som är vanlig hos mikroföretagare? Hult23 menar istället att många 
blir företagare för att de vill syssla med sin specialitet och att grundstenen till att företag 
bildas är en längtan efter frihet och självständighet. Anledningen till att hon startade sitt 
företag var för att bli sin egen chef samt att kunna jobba mer flexibelt och självständigt då hon 
ville anpassa sig till sin familjesituation. Självständighet är alltså en möjlig drivkraft till 
företagande, men en drivkraft behöver inte vara konstant. En upptäckt som gjorts är att 
drivkrafterna förändras över tiden och de varierar kraftigt efter den enskilda individen24. Ett 
exempel på detta är när marknaden svänger, vid exempelvis konjunkturförändringar. Under 
konjunkturnedgången i början av 90-talet ökade andelen mikroföretag eftersom 
sysselsättningen minskade i samhället25. Även NUTEK26 menar att företagandet ökade under 
finanskrisen då drivkraften till företagande berodde på arbetslösheten. Studerar vi åren 2007-
2008 var det inte längre arbetslösheten som stod i fokus till nyföretagandet. Under dessa år 
angav endast åtta procent arbetslösheten som drivkraft och de vanligaste motiven var istället 
att få arbeta självständigt och att få förverkliga egna idéer.27  
 
Drivkrafterna bakom småföretagande kan vara flera och antalet drivkrafter varierar mellan 
olika företagare. Det är inte bara i nya företag som drivkraften spelar någon roll, drivkrafter 
finns även i redan etablerade företag och finns med under företagets utveckling. Utveckling i 
företag kan bero på personliga drivkrafter och det är individers motivation, utbildning, 
                                                
18 Holmblad Brunsson K (2005) 
19 Holmblad Brunsson K (2005) 
20 Lundström A (1996) 
21 Hult E (1996) 
22 Holmblad Brunsson K (2005) 
23 Hult E (1996) 
24 Persson B (1997) 
25 Davidsson P, Lindmark L, Olofsson C (1997) 
26 NUTEK (1995) 
27 http://www.itps.se/ 2009-04-30 
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kunskap samt erfarenhet som utgör en viktig grund för småföretagande28. En företagare som 
har arbetat med sin verksamhet en längre tid ökar sin kunskap och erfarenhet, vilket kan vara 
anledningen till att drivkraften och motivationen förändras med tiden. Att driva företag kan 
bli en livsstil, istället för ett yrke, vilket gör att mikroföretagaren bortser från andra 
livsalternativ29. Enligt Elmlund30 tjänar mikroföretagare lönemässigt mindre än löntagare, 
men löneskillnaden är något som väljs bort för att uppnå personliga mål. Han skriver också att 
företagare har likvärdig utbildning och längre erfarenhet än löntagare, samtidigt som de har 
längre arbetsdagar, men trots detta har nio av tio företagare aldrig gått tillbaka till sin tidigare 
anställning.  
 
Det finns med andra ord mängder av motiv till varför företag existerar men frågan är om 
dessa motiv har ett samband med hur mikroföretagare väljer att använda sig av 
ekonomistyrning. Holmberg31 skriver att ekonomistyrning är ett verktyg för att skapa den 
effektivitet och ordning som behövs i en verksamhet. Hon anser att litteraturen beskriver 
ekonomistyrning som något företag arbetar med, men menar att det är människorna är 
ekonomistyrarna, som styr och driver företaget efter deras personliga mål. Finns det ingen 
drivkraft bakom en verksamhet kan det bli svårt att driva företaget framåt. Enligt Ax, 
Johansson och Kullvén32 kan ekonomistyrningen ses från olika perspektiv och även de menar 
att den påverkas av individerna i verksamheten samt deras personliga mål. I mikroföretag 
speglas de personliga målen av mikroföretagarens drivkraft och därmed borde även 
ekonomistyrningen påverkas av drivkraften. Det kan hända att en sorts mikroföretagare inte 
har tillräcklig drivkraft för att intressera sig för ekonomistyrningen i verksamheten och att 
andra prioriteringar därmed förekommer. Dessa prioriteringar kan sedan ligga till grund för 
beslutsfattande och andra aktiviteter kan ses som viktigare. Ekonomistyrning är brett och 
mikroföretagare kan alltså fokusera på olika delar inom området beroende på vad som driver 
dem. Det har inte genomförts några tidigare undersökningar som binder samman 
ekonomistyrning med drivkrafter och vi undrar om det finns ett samband mellan dessa 
variabler i mikroföretag samt hur detta samband i så fall ser ut.  
 
Som fokus har vi valt att studera hur mikroföretag använder sig av ekonomistyrning och om 
skillnader i användningen mellan mikroföretag har att göra med olika drivkrafter. Både 
småföretagande och drivkrafterna bakom företagande har studerats av flera teoretiker men 
dessa studier är begränsade. Eftersom drivkrafter finns hos både nystartade och redan 
etablerade företag har vi valt att även ta med diskussioner om motiv för att bli nyföretagare. 
Efter litteraturen och tidigare studier har vi valt att kategorisera drivkrafterna efter 
livssituation, självförverkligande, framgång och arbetssituation. Vi har sedan delat in 
ekonomistyrningen efter planering, genomförande, uppföljning/utvärdering och åtgärd.  

1.3 Syfte 
Syftet är att kartlägga drivkrafter och ekonomistyrning i mikroföretag samt att statistiskt 
undersöka sambandet mellan mikroföretagarnas drivkrafter och deras användning av 
ekonomistyrning.  

                                                
28 Johansson W A (1997) 
29 Beckérus Å & Roos B (1985) 
30 Elmlund P (1998) 
31 Holmblad Brunsson K (2005)	  
32 Ax C, Johansson C & Kullvén H (2005) 
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2 Tillvägagångssätt 
I detta kapitel beskrivs tillvägagångssättet i den empiriska studien. En kvantitativ studie har 
genomförts med hjälp av en enkätundersökning som omfattade 30 mikroföretag. I kapitlet 
presenteras även bortfallsinformation, analysmetod och metodkritik. 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Kandidatarbetets syfte är att kartlägga och studera om det finns ett samband mellan 
mikroföretagarnas drivkrafter och deras användning av ekonomistyrning. För att få en 
blandning av mikroföretag har vi valt att välja ut dessa med hjälp av stickprov. Urvalet har 
skett slumpmässigt i Kristianstad, Karlshamn och dess omnejder. Även om endast vissa 
mikroföretag innefattas, omfattar undersökningen mikroföretag inom såväl handels- som 
tjänstesektorn. För att finna ett eventuellt samband valde vi att undersöka minst 30 
mikroföretag. Vi är medvetna om att antalet företag begränsar studiens omfattning och 
möjligheten att dra konkreta slutsatser, men vi anser att denna bredd ger ett tillräckligt bra 
underlag för kandidatarbetets omfattning. Genom att besöka mikroföretagen personligen 
minskade risken för bortfall, samtidigt som undersökningen tog längre tid att genomföra. Vi 
anser att 30 företag gör att alla drivkrafter blir representerade och ur sammanställningen 
kunde vi utläsa tendenser, vilket vi inte tror hade ändrats vid en mer omfattande 
undersökning.  
 
För att undersöka de tillfrågades drivkrafter och deras val av ekonomistyrning valde vi att 
använda oss av en surveyundersökning. I denna sorts undersökning ska samma frågor ställas 
till de tillfrågade och det ska ske under liknande omständigheter. Undersökningen ska ske 
med hjälp av ett urval som representerar den verkliga populationen men vid mindre 
undersökningar blir detta, enligt Bell33, allt för komplicerat och svårt att genomföra. Då vår 
undersökning är av mindre omfattning blir det alltså svårt att representera hela populationen 
och vi valde därför att använda oss av ett slumpmässigt urval.  

2.1.1 Kvantitativ studie	  

Då empirin i denna studie ska mätas och värderas numeriskt har den en kvantitativ ansats. 
Olsson och Sörensen34 menar att en kvantitativ ansats oftast bygger på tidigare 
forskningsresultat och teoristudier. Dessa forskningsstudier grundar sig sedan till 
prövningsbara hypoteser eller klart definierade syften. De hypoteser som vi tagit fram finns 
beskrivna i slutet av kapitel tre och de utgör den grund på vilken studien har planerats och 
genomförts empiriskt. Olsson och Sörensen35  menar också att forskaren måste ha distans och 
vara opartisk till undersökningspersonerna för att få representativa svar i studien.  
 

                                                
33 Bell J (2006)	  
34 Olsson H & Sörensen S (2001) 
35 Olsson H & Sörensen S (2001) 
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2.3 Empirisk metod 
Vår tanke var att på kort tid nå ut till flertalet respondenter, vilket är ett måste för att få ett bra 
underlag för studien. Vi valde därför att genomföra en standardiserad enkätundersökning där 
samtliga respondenter besvarade samma frågor under liknande omständigheter. Denna sorts 
enkätundersökning bidrar till goda förutsättningar för att kvantitativt kunna bearbeta och 
analysera svaren36. Det finns både för- och nackdelar med enkätundersökningar. En fördel är 
att de kan ge ett stort underlag av primärdata utan allt för mycket arbete, men samtidigt kan 
misstolkningar lätt uppstå37. Detta har vi förebyggt genom att besöka de utvalda 
mikroföretagen personligen. Enligt Bell38 är personlig kontakt en fördel då det bidrar till att 
enkäterna kan besvaras direkt och undersökningens syfte blir enklare att beskriva för 
respondenten. Lundahl och Skärvad39 anger andra fördelar med metoden, bland annat att 
enkäter kan användas till frågor med långa svarsalternativ, de kan genomföras till en låg 
kostnad och det går oftast bra att ställa känsliga frågor till respondenten. De nämner även 
nackdelar som exempelvis att enkätundersökningar oftast tar lång tid att genomföra, det är en 
okontrollerbar mätsituation och det är svårt att ställa uppföljningsfrågor. Genom att 
personligen besöka respondenten minskades svarstiden och sammanställningen kunde 
påbörjas tidigare, dessutom blev situationen, som tidigare sagts, mer kontrollerbar.  
 
Det finns alternativa undersökningsmetoder för studien. Studien hade kunnat kompletteras 
med intervjuer från revisorer, då dessa är specialister inom området ekonomistyrning och vet i 
vilken utsträckning mikroföretag använder sig av detta. Vi hade därmed fått en objektiv syn 
av hur mikroföretagare sköter det ekonomiska. Det negativa med denna metod är att det hade 
blivit svårt att beröra drivkrafterna samt att nå de företagare som väljer att sköta sin 
ekonomistyrning själva, vilket gör att metoden inte är optimal för denna studie. En annan 
metod som kunde ha använts är observationer som gör det möjligt att studera hur det går till i 
praktiken, men då flertalet företag måste studeras för att finna samband tar denna metod för 
lång tid för kandidatuppsatsens omfattning.   

2.3.1 Utformning av frågorna 

Det är viktigt att tänka på hur frågorna och svarsalternativen formuleras, då detta påverkar 
resultatet av undersökningen. Svaren på frågorna kan delas in i två kategorier, öppna och 
bundna40. Vi har valt att använda oss av bundna svarsalternativ då detta underlättar den 
statistiska bearbetningen. Vi är medvetna om att detta kan hämma respondenten då de inte ges 
möjlighet att svara öppet på frågorna, men för att finna det eventuella samband vi söker krävs 
en avgränsning. Svarsalternativen i studien valde vi att benämna med hjälp av en femgradig 
skala för att få fram ett statistiskt säkerställt underlag. Frågor som kan uppfattas som känsliga 
för respondenten t ex ålder och inkomst valde vi att utesluta i undersökningen. Detta för att vi 
inte ansåg att de innehöll nödvändig information för studiens syfte.  
 
Bell41 skriver att frågorna som används i en enkätundersökning ska vara väl bearbetade och 
stämma överens med undersökningens mål. Hon menar också att forskarna ska använda sig av 
precisa frågor och ett korrekt språk för att undvika missförstånd hos respondenten. Vi har 

                                                
36 Björklund M & Paulsson U (2003) 
37 Björklund M & Paulsson U (2003) 
38 Bell J (2006) 
39 Lundahl U & Skärvad P-H (1999) 
40 Lundahl U & Skärvad P-H (1999) 
41 Bell J (2006)	  
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formulerat frågorna utifrån undersökt teori och den kategorisering som valts, för att nå 
kandidatarbetets mål och syfte. Frågorna bearbetades innan undersökningen startade, dels 
genom regelbundna samtal med vår handledare, dels med hjälp av en testenkät. Testenkäten 
genomfördes för att få möjlighet att förbättra den och för att få fram tankar, frågor och 
eventuella missförstånd hos respondenten. Efter testenkäten valde vi att omformulera de 
frågor som var oklara och ta bort de frågor som ansågs vara överflödiga för studien.  

2.3.2 Val av mikroföretag 

Vi har gjort ett slumpmässigt urval av mikroföretag runt om Kristianstad och Karlshamn, med 
hjälp av bland annat databasen Affärsdata. De aktiebolag som vi tillfrågat har vi funnit genom 
databasen medan övriga företag har hittats slumpmässigt i städerna. Detta beror på att dessa 
företags storlekar inte finns registrerade i Affärsdata. Studien förutsätter att de tillfrågade 
mikroföretagarna själva äger eller självständigt driver företaget och vi har därmed bortsett 
från kedjor, som ofta är centralt styrda. Vi anser att en central styrning kan bidra till att de 
personliga drivkrafterna begränsas samt att ekonomistyrningen är förutbestämd av högre 
chefer. Vi har valt att benämna samtliga verksamhetsdrivare, oberoende av ägandeform, som 
”ägare”. I undersökningen har vi vänt oss till de mikroföretagare som har varit aktiva i minst 
ett år, detta för att ekonomistyrningen ska vara inarbetad i verksamheten. En kort presentation 
av respondenterna; dess bransch, utbildning, antal anställda och företagens ålder, finns i 
bilaga 1.  

2.4 Bortfall 
Enkäten delades ut till 45 mikroföretag och resulterade i 30 stycken svar. Svarsbortfallet blev 
därmed 33 procent, vilket var större än förväntat (se figur 2). Det första bortfallet uppkom i 
samband med att enkäten lämnades ut, då fem respondenter tackade nej eftersom de inte var 
intresserade av att delta i studien. När vi samlade in de utlämnade enkäterna fick vi påminna 
några av respondenterna ett par gånger. Svarsbortfallet av icke ifyllda enkäter berodde på att 
respondenten inte hade hunnit fylla i den, att ägaren inte hade varit på plats eller att vi inte 
fick tag på vissa företagare. Bortfallet kan också bero på att enkäten ansågs alltför omfattande, 
svårtolkad, att respondenten hade tidsbrist eller inte befann sig på stället. Några av de 
utlämnade enkäterna lämnades till en anställd på företaget för vidare befordring vilket kan ha 
lett till att enkäten inte skickades vidare till behörig respondent. Ett av företagen fick vi stryka 
helt då enkäten var felaktigt ifylld. 
 
Utlämnade enkäter 45 
Ville inte delta i studien 5 
Fel ifylld enkät 1 
Inte klar till 
inlämningsdatum 

2 

Fick inte tag på företaget 2 
Inte ifylld enkät 5 

Summa bortfall 15 
Enkätsvar 30 

Tabell 1: Bortfallsanalys 
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Den sista frågan i enkäten, som bestod av att rangordna olika drivkrafter från 1-4 (se bilaga 2), 
besvarades på fel sätt av ett antal respondenter.  Detta kan bero på flera orsaker. Två orsaker 
kan vara att dessa respondenter hade bråttom och inte läste anvisningen tillräckligt noggrant 
eller att frågan var otydligt formulerad, vilket gjorde att den missuppfattades. En annan orsak 
till bortfallet kan ha varit att respondenten inte ansåg att någon drivkraft var viktigare än 
någon annan, då frågan gällde att rangordna drivkrafterna. Vi fick därmed bortse från denna 
fråga i studien. Vi uppfattade att den fjärde frågan var svår att förstå då ett antal respondenter 
hade undvikit att svara på den. Eftersom frågan inte var ifylld av samtliga respondenter 
betraktade vi även den som ett bortfall. Genom att göra en mer omfattande provenkät hade 
detta kunnat motverkas och vi hade då kunnat formulera dessa frågor bättre.  

2.5 Analysmetod 
Med hjälp av SPSS konstruerades ett kodschema som översatte svaren ur undersökningen till 
siffror, vilka motsvarar olika svarskategorier. För att kunna analysera svaren på ett 
lättöverskådligt sätt valde vi att använda oss av en så kallad klusteranalys, med hjälp av 
Ward´s metod. Klustermetoden42 beräknar avstånden mellan objekten, i vårt fall företagen. 
Detta visas i dendogram där de företag som ligger närmst varandra slås samman till kluster. 
Metoden visar samband mellan olika variabler som binds samman till öar och hittar grupper 
av företag som har något gemensamt.  

2.6 Metodkritik 
Lundahl och Skärvad43 skriver att en enkätundersökning inte garanterar att respondenterna 
svarar sanningsenligt och att detta kan bero på flera anledningar. Några anledningar kan vara 
att de missförstår frågan, att de inte minns eller att de väljer att inte svara på enkäten, så kallat 
svarsbortfall. Vi valde att dela ut enkäterna personligen men trots detta kunde vi inte närvara 
när samtliga enkäter besvarades, då flertalet respondenter önskade att besvara enkäten vid ett 
senare tillfälle. Detta bidrog till att vi inte kunde uppmärksamma de eventuella missförstånd 
som uppstod hos dessa respondenter och hur de tolkade frågorna kan därmed ha varierat. Hos 
de mikroföretag där vi var närvarande försökte vi vara passiva och inte påverka respondenten 
men dessa mikroföretagare hade ändå större möjlighet att förstå frågorna korrekt, då vi hade 
möjlighet att klarlägga eventuella missförstånd. Sista frågan i enkätundersökningen 
missförstods av flertalet respondenter, vilket ledde till att vi bortsåg från frågan i 
sammanställningen, eftersom den inte blev trovärdig. Denna fråga var endast ett komplement 
till tidigare frågor om drivkrafter i enkätundersökningen, vilket gjorde att det inte påverkade 
studien nämnvärt. Risken att respondenten försökt dölja information eller försökt framstå 
bättre genom att förvränga svaren finns även i denna undersökning. Detta kan delvis bero på 
att enkätsvaren är ur företagsägarens egna perspektiv, vilket gör att de kan definieras på olika 
sätt och påverkas av tolkningar. Dessa risker försökte vi förebygga genom att formulera 
frågorna så specifikt som möjligt med hjälp av en femgradig skala.  
 
Även om studien var menad att omfatta företag med upp till tio anställda, inklusive ägare, 
innefattar studien endast företag mellan en till sex anställda. Detta beror på att det var svårt att 
få tag på de mikroföretagare som driver verksamheter med något fler anställda, att dessa var 
färre till antalet och att de som tillfrågats inte hade tid att fylla i enkäten. 

                                                
42 Körner S & Wahlgren L (2005)	  
43 Lundahl U & Skärvad P-H (1999)	  
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3 Företagarens vilja och val 
Kapitlet börjar med en beskrivning av vem mikroföretagaren är, vidare kategoriseras 
drivkrafter och ekonomistyrning efter teori och tidigare studier. Denna kategorisering ligger 
sedan till grund för utformningen av kandidatarbetets empiriska undersökning. Därefter 
binds drivkrafter och ekonomistyrning samman i form av hypoteser som testas i studien.  

3.1 Vem är mikroföretagaren? 
I litteraturen finns det ingen ensidig och klar definition på vem mikroföretagaren är. Olika 
författare har kommit fram till olika slutsatser vilket speglar den bredd på mikroföretagare 
som finns. Johannisson och Lindmark44 har genom en undersökning sammanställt en tabell 
över vilka egenskapers som dominerar hos småföretagare (se figur 3). Småföretagaren strävar 
efter att kunna ta hand om sig själv och att vara småföretagare blir ett levnadssätt. De arbetar 
efter vana, personlig erfarenhet samt traditioner och arbetet tar upp mycket tid, vilket gör att 
småföretagare lever i nuet och efter självlärda principer. Undersökningen visar också att 
småföretagaren trivs bra på hemmaplan och därmed begränsar de sin verksamhet till en lokal 
marknad. Det är vanligt att de anpassar sig efter marknadens och samhällets olika krav, vilket 
bidrar till att småföretagare får en stabil och säker marknad. En småföretagares 
verksamhetsområde är avgränsat och företagaren söker en jordnära insikt i verksamheten 
eftersom kompetensen i företaget inte ifrågasätts.  
 
 Småföretagande 
Drivkraften Oberoende 
Logiken Vanehandling 
”Fakta” Traditioner 
Tiden Existens 
Rummet Lokalt 
Marknaden Reaktion 
Sikten Inblick 
Tabell 2: En småföretagares egenskaper45 
 
Davidsson har en annan syn och menar att det inte går att visa en speciell personlighet eller 
person hos småföretagare. Han anser att företagande hänger samman med strukturella 
faktorer, som t ex befolkningens sammansättning, arbetsmarknadssituation, inkomstnivå, 
utbildning och hur näringslivet ser ut på den aktuella platsen. Enligt författaren skiljer sig 
mängden nyföretagande åt beroende på geografiskt område och att kulturella och strukturella 
faktorer påverkar kvaliteten på nyföretagandet, t ex startmotivation, överlevnadsförmåga samt 
tillväxtpotential.46  
 
Enligt Elmlund utgör de svenska företagarna den självförverkligande klassen och han menar 
att det är vardagsmiljön och inte jaget som står i fokus. Varannan småföretagare kommer från 
ett hem där fadern varit företagare och 44 procent kommer från ett löntagarhem. 

                                                
44 Johannisson B & Lindmark L (1996) 
45 Johannisson B & Lindmark L (1996) 
46 Davidsson P (1996)  
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Småföretagarna har gjort en uppåtgående resa i sina karriärer och Elmlund menar att både 
arbetarbarn och tjänstemannabarn har samma förutsättningar och lika möjligheter att bli 
småföretagare.47 
 
Vem som är mikroföretagare är utifrån ovanstående studier en definitionsfråga. En person 
som strävar efter att bli oberoende, kommer från en löntagarfamilj och bor i en storstad har 
samma möjlighet att bli företagare som en person som kommer från ett tjänstehem i en 
mindre stad och som vill arbeta på en lokal marknad.   

3.2 Strävan mot personliga mål  
Detta avsnitt börjar med övergripande teori om vad som driver företagaren. Vidare följer en 
sammanställning av de drivkrafter som finns i dagens litteratur och forskning. Dessa 
drivkrafter är kategoriserade utefter tidigare undersökningar, där respektive kategori har 
namngivits och innefattar matchande drivkrafter. 
 
I småföretag är det företagsledaren som oftast är nyckelpersonen och det är dennes 
kompetens, erfarenhet, ledningsförmåga och omvärldsrelationer som avgör hur företaget 
klarar sig på marknaden. Det är företagsledarens drivkraft som ligger bakom ett nystartat 
företag men drivkrafter finns även i ett redan existerande företag.48 Holmqvist49 menar att 
drivkraften bakom ett företag är väsentlig för att förstå hur strategier sätts, hur val görs och 
vilka aktiviteter som genomförs. Hennes definition av drivkraft är de föreställningar om vad 
företagsledaren vill ha ut av företaget och enligt henne strävar företagsledaren efter att 
utvecklas, öka sin marknad, vara teknologidriven eller söka nya affärsmöjligheter.  
 
Figuren nedan visar en sammanställning av en undersökning gjord av Elmlund50 där han har 
delat in motiven hos småföretagare i viktiga respektive avgörande drivkrafter. Kolumnen 
”viktigt” innefattar de tillfrågade som angivit svarsalternativen avgörande, mycket viktigt och 
ganska viktigt. Siffrorna anges i procent av de tillfrågade och i undersökningen var flera 
svarsalternativ möjliga.  
 
  Viktigt Avgörande 
1 Arbeta med något intressant 90 24 
2 Skapa en stimulerande livssituation 90 23 
3 Få utvecklas personligen 82 15 
4 Få förverkliga en idé 79 20 
5 Utnyttja ett specialkunnande 77 19 
6 Ta tillfället i akt 75 24 
7 Tjäna mycket pengar 59 6 
8 Göra en insats inom ett viktigt område 45 5 
Tabell 3: Motiv till företagande51 
 
Efter undersökningens resultat kategoriserar Elmlund drivkrafterna i tre grupper. Den 
viktigaste drivkraften handlar om företagarens livssituation (1-4). Därefter kommer 
                                                
47 Elmlund P (1998) 
48 Johannisson B & Lindmark L (1996) 
49 Holmquist C (2006) 
50 Elmlund P (1998)	  
51 Elmlund P (1998)	  
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strukturella förhållanden (5-6) som drivkraft och det minst viktiga för företagaren är pengar 
samt att göra en insats inom ett viktigt område (7-8). Samma undersökning visar att många 
har startat sin verksamhet för att framförallt slippa en trist anställning.52 

3.2.1 Framgång 

En drivkraft bland mikroföretagare är strävan efter framgång, vilket inkluderar tjäna pengar, 
uppnå status och att starta eller driva företag med ett affärsmässigt mål. Elmlund53 menar att 
det kan vara viktigt för företagare att skapa något stort samt att tjäna pengar även om det inte 
är avgörande. Samtidigt skriver han att det ekonomiska ansvaret kan vara negativt för många 
småföretagare. En företagare kan alltså starta och bedriva sin verksamhet för att tjäna pengar 
medan en annan företagare ser pengarna som en negativ konsekvens av företagandet. I 
slutändan är det företagarens kapitalinsats som står på spel och detta riskerar denne att förlora.  
 
Att ha en verksamhet kan också leda till att drivkraften blir affärsmässig54 då företaget har 
marknaden som fokus. Enligt Johannisson och Lindmark55 är konkurrensen mellan företag 
den viktigaste drivkraften till förnyelse, det vill säga framgång, och att satsa på detta har blivit 
allt viktigare då förnyelse är en förutsättning för ekonomisk utveckling. De skriver också att 
företagare ständigt försöker överträffa sina konkurrenter för att vinna kunder genom att 
framställa nya, förbättrade produkter samt effektivare produktions- och distributionsprocesser. 
Ett företag som inte klarar av marknadens konkurrens förlorar marknadsandelar, enligt 
författarna, vilket kan leda till konkurs.  
 
Beroende på hur en företagare väljer att driva sitt företag påverkas möjligheten att växa. För 
mindre företag är tillväxt ingen avgörande drivkraft då de flesta mikroföretag inte är 
börsnoterade. Ett börsnoterat företag måste däremot hålla aktievärdet uppe och därmed sträva 
efter tillväxt medan andra företagare har en större valmöjlighet. Många företag stannar runt 
tio anställda, vilket kan bero på olika faktorer, bland annat att de inte vill eller inte har 
möjligheten till att växa. Att de inte har möjlighet att växa kan bero på att marknaden är 
begränsad eller att de inte har tillräckligt med finansiella medel. De som inte har drivkraften 
att växa kan ha andra prioriteringar, t ex att arbeta med stabila relationer, då de fokuserar på 
befintliga kunder istället för att söka upp nya. Ett annat alternativ kan vara att företagsledaren 
vill kunna kontrollera marknaden och nöjer sig med ett litet företag som är mer överskådligt 
och lättare att styra. Finns inte drivkraften för tillväxt kan förändringar i verksamheten 
hindras.56 
 
Persson beskriver drivkraften till företagande utifrån två yrkeskategorier, ekonomer och 
psykologer. Ekonomerna menar att drivkraften till företagandet är egenintresset och 
psykologerna beskriver drivkraften som kausala orsaker efter drifter, instinkter och behov. 
När företaget väl är etablerat menar han att de båda yrkeskategorierna är eniga om att 
resultatmotivet är den huvudsakliga drivkraften.57  
 

                                                
52 Elmlund P (1998) 
53 Elmlund P (1998) 
54 Johannisson B (1996) 
55 Johannisson B & Lindmark L (1996) 
56 Gandemo B (1996) 
57 Persson B (1997) 
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Medan somliga författare anser att pengar är en drivkraft menar andra att det inte är det. 
Beckérus och Roos58 nämner pengar och status som två drivkrafter medan Hult59 påstår att 
pengar inte existerar som drivkraft. Hon menar istället att pengar är det som gör företagandet 
möjligt. Eftersom pengar ses som en drivkraft i flera undersökningar (se figur 3) har vi valt att 
ta med det som alternativ i kandidatarbetet.   

3.2.2 Arbetssituation 

Under konjunkturförändringarna på 90-talet ökade antalet mikroföretag. Drivkraften till detta 
var att slippa arbetslöshet då sysselsättningen minskade i samhället60. Lundström61 menar 
däremot att konjunkturen inte har en avgörande roll som drivkraft hos nyföretagande. Han 
benämner arbetslösheten som en pushfaktor, då en person tvingas in i företagsvärlden för att 
få sysselsättning. Tillsammans har Lundström och Löwstedt62 en negativ syn på företag som 
har arbetslöshetsmotivet som drivkraft. De menar att dessa företag endast har hälften så hög 
överlevnadsgrad som företag som startas av andra motiv. Idag befinner vi oss än en gång i en 
lågkonjunktur vilket, enligt Riksbanken, leder till att antalet konkurser ökar bland företagen63. 
Vare sig arbetslöshetsmotivet är bra eller dåligt så har det visat sig existera i flertalet studier 
och vi har därför valt att ta med denna drivkraft som alternativ i vår studie.  

3.2.3 Självförverkligande 

Att förverkliga sig själv är, enligt Lundström64, en av de vanligaste drivkrafterna bland 
mikroföretagare. Nya marknader och affärsmöjligheter kan leda till att en person vill och får 
möjlighet att förverkliga sin dröm. Detta benämner Lundström som en pullfaktor, då 
företagaren dras in i företagsbranschen. Enligt Elmlunds undersökning65 är det många 
småföretagare som bedriver sin verksamhet för att förverkliga en idé samt att ha möjlighet att 
arbeta med sitt specialkunnande. När företagarna svarade fritt i undersökningen framgick det 
att två av de starkaste drivkrafterna var att själv kunna skapa möjligheter och att det var 
stimulerande med nya utmaningar. Längtan efter att få arbeta med sin specialitet menar Hult66 
är en av grundstenarna till att nya företag bildas. Att ha ett specifikt intresse kan leda till 
företagande, då det kan vara svårt att få en vanlig anställning inom området.  

3.2.4 Livssituation 

Att ha livssituationen som drivkraft handlar om att bli oberoende och enligt Lundström67 är 
viljan att bli oberoende en vanlig drivkraft bland mikroföretagare. Birley och Westhead68 
separerar självständighet och personlig utveckling som två olika drivkrafter. Andra författare 
som exempelvis Elmlund, har valt att inte separera dessa båda och då vi anser att oberoende 
skiljer sig allt för mycket från personlig utveckling har vi valt att ta efter Birley och 
Westheads idé om att separera dem.  
 

                                                
58 Beckérus Å & Roos B (1985) 
59 Hult E (1996) 
60 NUTEK (1995) 
61 Lundström A (1996) 
62 Lundström A (1996) 
63www.riksbank.se/ 2009-05-22 
64 Lundström A (1996) 
65 Elmlund P (1998) 
66 Hult E (1996) 
67 Lundström A (1996) 
68 Beaver G (2002) 
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Elmlund69 anser att det vanligaste motivet till företagande är viljan att vara oberoende och 
detta sker genom att skapa ett värdefullare liv och för att slippa livet som anställd. En av 
drivkrafterna som Beckérus och Roos70 tar upp är att känna frihet vilket företagaren känner 
när denne startar egen verksamhet, blir sin egen chef och därmed känner oberoende. Även 
Hult71 talar om självständighetsperspektivet då hon anser att många har företag för att kunna 
arbeta mer flexibelt och kunna anpassa sitt arbete efter familjesituationen. Hon menar att det 
är längtan efter frihet som lockar människor till företagande. Bergqvist72 skriver i sin 
doktorsavhandling att det är självständighetens livsform som driver mikroföretagaren. 
Företagaren vill vara sin egen producent och gå till väga på sitt sätt. Hon menar också att 
självständigheten som drivkraft är tidslös och att det är den äldsta drivkraften till företagande 
då det var denne som låg till grund för dåtidens bondesamhälle. 
 
Vi har valt att gruppera drivkrafterna som handlar om viljan att vara oberoende och 
självständighet under samlingsnamnet livssituation. I kategorin ingår även drivkrafterna att 
vara sin egen chef, arbeta mer flexibelt, känna frihet och att skapa en stimulerande 
livssituation som passar den enskilda individen. 

3.3 Ekonomistyrning i teori & praktik 
Ekonomistyrningen finns till som ett hjälpmedel för verksamheter, som både kan möjliggöra 
och begränsa. Utefter studerad litteratur är ekonomistyrningen kategoriserad i fyra grupper, 
som representerar de olika stadierna. Dessa beskrivs längre ner i avsnittet.  
 
Det finns ingen ensidig definition av ekonomistyrning, den varierar både tidsmässigt och 
beroende på författare. En välkänd teoretiker inom ekonomistyrningen är Robert N Anthony 
och hans definition av ekonomistyrning är ”...the process by which managers influence other 
members of the organization to implement the organization’s strategies.”73 Ax, Johansson 
och Kullvén74 menar däremot att den traditionella definitionen av ekonomistyrning är: “…all 
den planering och uppföljning som bedrivs i ett företag där måttenheten är pengar”. 
Definitionerna skiljer sig beroende på tiden och om definitionen är modern eller traditionell. 
Den moderna definitionen fokuserar på hur ekonomistyrningen ska påverka medlemmarna i 
verksamheten medan den traditionella är mer begränsad. Ekonomistyrning har fått en större 
roll i verksamheter, vilket till stor del beror på att företag lever i en värld där det har blivit allt 
viktigare att vara kundinriktad, flexibel och effektiv.75 Olika företag har olika strategier och 
fokus och enligt Lind76 ska ekonomistyrningen formas utefter företagets strategi. Detta bidrar 
till att ekonomistyrning och strategierna påverkar varandra.  
 
Företag har olika ekonomiska mål och ekonomistyrningen är ett hjälpmedel för att företagen 
ska nå sina mål. Dessa kan exempelvis handla om att förbättra företagets lönsamhet eller öka 
dess omslutning och att vara lönsam är ett måste för överlevnad, då utgifterna inte kan vara 
större än inkomsterna under allt för lång tid. Ekonomistyrning handlar om att företaget ska få 

                                                
69 Elmlund P (1998) 
70 Beckérus Å & Roos B (1985) 
71 Hult E (1996) 
72 Bergqvist T (2004) 
73 Anthony R N & Govindarajan V (2003) sid. 7 
74 Ax C, Johansson C & Kullvén H (2005) sid. 57 
75 Sjöholm, G (2005) 
76 Lind J (2005) 
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ordning på sin framtid genom att studera var de befinner sig idag och vad de vill uppnå. Då ett 
företag vill nå ett lönsamhetsmål tjänar de på att arbeta mer effektivt vilket bidrar till att de får 
utrymme för åtgärder som ökar måluppfyllelsen. För att undersöka om effektiviteten har ökat 
behöver företaget kontrollera att gjorda förändringar har lett till högre effektivitet och för att 
kunna kontrollera effektiviteten krävs bra information som går att jämföra med annan 
information.77  
 
Ett ekonomiskt styrmedel som mikroföretagare kan använda sig av är direktstyrning. I 
styrmodellen styr företagsledaren verksamheten med hjälp av löpande anvisningar och 
noggranna kontroller över kvaliteten. Denna sorts ekonomistyrning fungerar då 
företagsledaren är accepterad och har mest kunskap inom verksamheten. Företagsledaren i ett 
mikroföretag har en bra översikt över hela verksamheten, till skillnad från större verksamheter 
där ansvaret måste delas ut för att styrningen ska fungera. Han har oftast en bra 
detaljkännedom om vilka arbetsuppgifter som krävs och vilka de anställda är, eftersom det 
oftast är grundaren för en verksamhet som också är företagsledaren.78  
 
Ekonomistyrningen har alltmer inriktat sig mot icke-finansiella mål och dessa mål har nästan 
blivit lika centrala som de finansiella målen i en organisation. Dessa icke-finansiella mål kan 
innefatta kund- och marknadsorientering samt kvalitet- och servicekontroll. Företagets 
uttalade mål, både finansiella och icke-finansiella, behöver inte vara desamma som 
företagarens drivkraft och privata mål.79 Detta kan leda till att ekonomistyrningen blir svår att 
utforma, då målen och drivkrafterna skiljer sig åt i företaget. Enligt Ax, Johansson och 
Kullvén80 är ekonomistyrningens utgångspunkter planering, samordning, uppföljning och 
kontroll i verksamheten. Det är dessa komponenter som tillsammans ska nå företagets 
strategiska mål och arbetet ska innefatta planering, genomförande, uppföljning, utvärdering 
och anpassning. Enligt författarna finns det ett gap mellan teori och praktik då kunskapen 
bland företagen är begränsad, vilket gör att teorin blir svår att förstå. De menar även att 
existerande teori inte fångar upp hur ekonomistyrningen fungerar i verkligenheten eftersom 
de praktiska problemen inte tas upp. Forskningen stödjs inte av verkliga situationer och 
problem, vilket gör att praktikerna inte kan känna igen sig i teorin. Författarna skriver att de 
flesta företag använder sig av en enkel ekonomistyrning och undviker avancerade och nya 
metoder. En annan uppfattning har Sjöholm81 som menar att många företag anammar nya 
metoder inom ekonomistyrning utan att göra en noggrannare analys om systemet matchar 
verksamhetens behov. Detta leder till att företag använder sig av mer komplicerade system än 
nödvändigt och förståelsen för ekonomistyrningen minskar genom hela verksamheten. 
Författaren menar också att det är viktigt att återgå till enklare modeller och mätningar så att 
företag mäter det som behövs mätas och att medarbetarna får en förståelse för 
arbetsprocessen. Sjöholm skriver att det är viktigt att de ansvariga har en bra överblick över 
verksamheten och dess styrsystem, vilket de får genom att se över verksamhetens behov och 
välja de modeller som matchar. Det finns delade meningar om hur företagen använder sig av 
ekonomistyrningens olika modeller, mätverktyg och system. Däremot är en enad syn mellan 
författarna att förståelsen för det som mäts är viktigare än att ha många och invecklade 
metoder och mätvariabler som inte kan utnyttjas till fullo.  
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Bergström och Lumsden har genomfört en undersökning som visade att cirka 36 procent av 
mikroföretagen använder redovisning, strax över 30 procent av budgetering och cirka 28 
procent av kalkylering. De skriver att anledningen till att dessa små företag inte använder sig 
av redovisning när det kommer till att styra verksamheten kan bero på att den inte är utformad 
efter företagets behov eller att redovisningen helt enkelt inte behövs för att styra 
verksamheten.82  
 

3.3.1 Planering 

Planering är den första fasen i ekonomistyrningen och handlar om vad organisationen ska 
göra.83 Enligt Holmblad84 är planering ett sätt för företaget att undersöka vad de kan 
åstadkomma med sina funktioner och resurser. Planerar inte en verksamhet finns risken att de 
dagliga, kortsiktiga problemen blir ett hinder vilket kan förebyggas om verksamheten har 
framtidsplaner att tänka på. Framtidsplanerna leder till att företaget skapar kontroll då de 
skaffar sig information om sin omgivning och därefter kan riktlinjer skapas i det dagliga 
arbetet. Hon menar också att planering bidrar till att företaget kan fatta bättre beslut eftersom 
de tvingas reflektera över besluten vilket gör att de kommer agera förnuftigare.  
 
Planeringsfasen domineras av den finansiella budgetprocessen85. Budgetprocessen är en plan 
för verksamheten som ger en finansiell överblick över företaget. Enligt Bergstrand86 bidrar 
budgetprocessen till samordning och kommunikation, dessutom ökar den motivationen. Han 
menar också att budgeten kan föra med sig nackdelar, som t ex låsning vid beslutsfattande och 
att det krävs mycket arbete för att fastställa den. I mikroföretag kan tiden vara en knapp resurs 
vilket kan leda till att planering bortprioriteras och bli mindre omfattande, enligt Lind87. Att 
planering bortprioriteras kan även bero på andra faktorer som att företaget är geografiskt 
begränsat, har äldre inventarier samt har anställda i företaget som har arbetat under en längre 
tid, vilket underlättar för kontroll och överblick över verksamheten. Han menar också att 
mindre företag inte behöver stora administrativa planeringsprocesser. Grimlund88 anser 
däremot att planeringsfasen är viktig för framtiden, för att uppmärksamma hot och 
möjligheter i förväg. När verksamheten använder sig av planer så syftar dessa på sådant som 
de själva kan påverka, men externa faktorer går inte att påverka i samma utsträckning som 
interna.   
 
Företag kan göra en strategisk planering, vars fokus ligger långt fram i tiden. Den strategiska 
planeringen är bra för företaget av flera anledningar; den är en ram för hur den årliga 
budgeten ska utformas, ett styrningsverktyg, den tvingar de anställda att tänka långsiktigt och 
den är ett medel för att få ett samarbete inom verksamheten, så att alla strävar åt samma mål.89 
Oberoende av företagets storlek kan det vara en fördel att ha en plan för att veta vad företaget 
strävar efter men enligt Gandemo90 kan det vara svårt för en företagare att själv fatta viktiga 
strategiska beslut, vilka kan påverka hur företaget utvecklas. 
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3.3.2 Genomförande 

Företagets planer ska genomföras i det dagliga arbetet. Detta kan ske med exempelvis 
redovisningssystem. Redovisningssystemen har förändrats med tiden och idag är de väldigt 
teknikbaserade och kan vara svårhanterliga, vilket ofta ställer till med problem i 
verksamheter. Styrmodellerna kan lätt bli alltför komplicerade och svårtolkade. En viktig del 
när ett företag väljer ett redovisningssystem är att användarna förstår systemet och kan tolka 
informationen som framkommer.91 Bergström och Lumsden92 skriver att det främst är större 
företag som har och använder sig av ekonomisystem. De skriver också att de företag som har 
funnits i två till fem år använder sig mer av ekonomisystem än yngre företag och en anledning 
till detta kan vara att företaget har kommit över nyetableringsfasen. De företag som har 
funnits längre har inte ett lika utvecklat ekonomisystem. Detta tror författarna beror på att 
dessa äldre företag ser styrning med ekonomisystem som något osäkert eftersom dessa företag 
startade när ekonomisystemen inte var lika utvecklade som de är idag.  
  
En annan viktig del i genomförandet är att ha tillgång till god och välsorterad information. 
Informationen kan exempelvis ge ett bra underlag för försäljningen och företag kan välja att 
använda sig av olika konton eller benämningar för olika varugrupper inom verksamheten. 
Detta underlättar när företaget senare vill ha möjlighet att följa upp hur exempelvis 
verksamhetsåret har varit.93 Holmblad94 skriver att det finns samband mellan hur företag 
väljer att organisera sig och hur de väljer att systematisera och sammanställa sin information. 
Hon menar också att individen i ett företag är en resurs som är lika viktig som t ex pengar och 
kvalitet men att den ofta glöms bort. Därmed är det viktigt att involvera individen i företaget 
då det är de som tillsammans ska genomföra verksamhetens planer. 
 
I det dagliga arbetet kan det uppkomma situationer då priser måste sättas för olika order, varor 
eller tjänster. För att få fram ett lämpligt pris kan företag använda sig av självkostnadskalkyler 
som t ex orderkalkyler, påläggskalkyl och processkalkyler. Kalkylerna är viktiga för 
företagets effektivitet och för att bilda sig en förståelse över verksamheten. Det är också 
nödvändigt att få fram rätt priser för att förebygga negativa konsekvenser.95  

3.3.3 Uppföljning & utvärdering 

Beslutsfattarna ska inte bara styra verksamheten, de ska även hålla koll på hur det har gått för 
företaget. Detta kan göras med hjälp av uppföljningar och utvärderingar. Att följa upp sina 
fattade beslut ger värdefull information som kan användas till grund för vidare styrning. 
Många tycker att uppföljning är tidsfördriv då de menar att gjort är gjort, men enligt 
Holmblad är det ett värdefullt underlag som är guld värt för framtiden.96 Att använda sig av 
uppföljning inom ett företag kan vara bra för flera anledningar. Två exempel på detta är att en 
uppföljning ger underlag för prissättning, så att företaget inte säljer varan eller tjänsten till ett 
pris som inte överrensstämmer med marknaden, och att den ger en överblick för vad som är 
lönsamt respektive olönsamt för verksamheten.97 
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Företaget bör ta fram rapporter för att få ett bra underlag innan uppföljningsarbetet startar. 
Rapporterna ska vara lättolkade, innehålla relevant och begriplig information och vara 
anpassade för verksamheten, så att de går att använda på ett lönsamt och effektivt sätt. Under 
uppföljningsarbetet krävs det att företaget gör någon form av bedömning av verksamhetens 
framgångar för att se om uppsatta mål är nådda. Detta kan ske med hjälp av nyckeltal som 
exempelvis soliditet och räntabilitet på eget kapital.98  
 
För att se hur budgetplanerna har gått görs budgetuppföljningar. Dessa uppföljningar kan 
stoppa en ogynnsam utveckling, öka företagets effektivitet samt ligga till grund för nästa års 
budget. Även verksamheter som inte använder sig av någon budget kan göra uppföljningar. 
Ett sätt är med hjälp av stapeldiagram som visar utfallet under en period. Diagrammet kan 
jämföras med en tidigare period för att upptäcka eventuella förändringar.99  
 
Ett annat sätt att följa upp verksamheten är med hjälp av kalkyler, där budget jämförs med 
utfall. Vid kalkylering kan det vara behövligt att räkna om intäkter och kostnader och att 
använda sig av bland annat standard- eller kalkylmässiga kostnader istället. Det är vanligt att 
mindre företag inte beräknar räntan på det egna kapitalet. Detta kan bero på att det är oklart 
hur mycket kapital som egentligen är bundet i verksamheten och leda till att företagets reala 
kostnader inte blir korrekt bedömda.100  
 
Uppföljningsarbetet kan genomföras med en utomstående part med hjälp av t ex en rådgivare. 
Rådgivningen kan bestå av att ta ställning till skatteproblem, redovisningssystem eller göra 
årsredovisning101. De kan också hjälpa till med ekonomisk planering samt bokslut och enligt 
Stensson102 bör en företagare som inte själv innehar den här kunskapen, anlita en ekonomisk 
rådgivare fortlöpande. Som kontrast till detta anser FAR103 att ägaren i ett litet enmansföretag 
ofta har en god överblick över verksamheten och det är lätt att själv ha kontroll på 
informationen.  
  
Stensson menar att det är viktigt för företag att studera sin redovisning och dess resultat, 
ställning och utveckling eftersom det kan bidra med stor nytta. Hon anser också att det är 
företagets ägare som har störst nytta av denna kontroll men att många småföretagare inte inser 
detta. Enligt Stensson måste småföretagare genomföra uppföljningar kontinuerligt under året 
om de vill driva sina företag med kontroll och målmedvetenhet.104 

3.3.4 Åtgärd 

Det är vanligt att företag planerar mer än de följer upp och de har därmed inte möjlighet att 
åtgärda uppkomna avvikelser. Detta leder till att planeringen blir meningslös. Lindvall menar 
att företagen bör stärka sin uppföljnings- och åtgärdsorientering då planeringen inte blir 
stödjande och vägledande när en åtgärd ska genomföras.105 Att analysera orsakerna till 
uppkomna avvikelser ifrån planen är en av arbetsuppgifterna bakom en fungerande 
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ekonomistyrning. Detta innebär att ekonomistyraren måste föreslå åtgärder för att göra det 
bästa möjliga av situationen.106   

3.4 Hypoteser 
Avsnittet behandlar de hypoteser som ligger till grund för analysen. Dessa hypoteser grundar 
sig på det teoretiska materialet ovan och till respektive hypotes finns en förklaring varför den 
valts. 
 
Hypotes 1: Mikroföretag använder sig inte av ekonomistyrning i stor utsträckning. 
Hypotesen grundar sig på att praktik och teori ofta skiljer sig åt då kunskapen är begränsad i 
mikroföretag. Den begränsade kunskapen gör att de inte använder sig av ekonomistyrning i 
stor utsträckning. I ekonomistyrningen berörs budgetering, användandet sig av statisktik vid 
försäljning och uppföljning av verksamheten.  
 
Hypotes 2: De företagare som strävar efter kategorin ”framgång” är engagerade i 
ekonomistyrningen och dess funktioner. 
För att nå framgång krävs att företaget är effektivt. Ett sätt att effektivisera verksamheten är 
med hjälp av ekonomistyrning. Ekonomistyrningen kan mätas med hjälp av dess olika delar; 
planering, genomförande, uppföljning och åtgärd.  
 
Hypotes 3: De företagare som driver sin verksamhet med arbetssituationen som 
drivkraft har ingen välutformad ekonomistyrning.  
Drivkraftskategorin är en pushfaktor och som därmed bidrar till att företagaren tvingas in i 
företagsvärlden för att få arbete. Detta kan göra att företagaren inte är redo för en egen 
verksamhet och inte har den kunskapen som krävs för att klara av att driva företaget effektivt 
med hjälp av ekonomistyrning. En annan observation är att arbetslöshetsmotivet har en lägre 
chans till överlevnad, vilket brist på ekonomistyrning kan vara en orsak till.  
 
Hypotes 4: De företagare som driver sin verksamhet för att förverkliga sig själv 
engagerar sig inte för ekonomistyrning.  
Hypotesen grundar sig i att företagaren som drivs av att förverkliga sig själv, en dröm eller en 
idé, arbetar med det de brinner för och andra delar i företaget kan bortprioriteras, som 
exempelvis ekonomistyrning.  
 
Hypotes 5: Det finns ett samband mellan drivkraftskategorin livssituation och hur 
företagaren väljer att använda sig av ekonomistyrning.  
Hypotesen grundar sig på att livssituationen har funnits med under en längre tid medan 
ekonomistyrning är ett relativt nytt verktyg. Då kandidatarbetets syfte är att studera eventuella 
samband mellan variablerna har även denna hypotes formats.  
 
 
 
 
 
 

                                                
106 Ax C, Johansson C & Kullvén H (2005) 
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4 Resultatet av enkätundersökningen 
Nedan följer en sammanställning av resultaten från enkätundersökningen. Kapitlet börjar 
med en övergripande beskrivning av mikroföretagarnas bakgrund och därefter beskrivs 
studiens tre delar. De första två delarna behandlar ekonomistyrningen och den sista delen 
berör drivkrafterna bakom företagandet.  
 
För att få en uppfattning om mikroföretagarnas bakgrunder ställdes en fråga angående deras 
utbildningsnivå (se figur 5). Sammanställningen visar att en tredjedel av företagarna har en 
inriktad utbildning inom det aktuella verksamhetsområdet. Den näst vanligaste 
utbildningsnivån bland respondenterna är avklarad grund- och gymnasieskola och ungefär en 
fjärdedel av respondenterna har en ekonomisk utbildning.   
 

 
Figur 2: Företagarnas utbildningsnivå 
 
Den första delen av enkätundersökningen (se figur 6) visade att mikroföretagen använder sig 
av ekonomistyrningens delar i varierad utsträckning. Majoriteten av företagen för statistik 
över försäljningen månadsvis eller oftare, vilket även gäller för användandet av rapporter, 
kalkyler samt uppföljning av verksamheten. Nyckeltal används mindre frekvent i de flesta 
företag. Budget och budgetuppföljning används i de flesta företagen, men bredden varierar 
kraftigt. Undersökningen visade också att många av företagen använder sig av extern hjälp 
och att omfattningen av detta varierade mellan veckovis och årligen. 
 

 

Mycket 
sällan/ 
aldrig Årligen Halvårsvis Månadsvis 

Veckovis/ 
oftare 

1. Hur ofta budgeterar ni er verksamhet? 9 5 4 10 2 
2. Hur ofta för ni statistik över 
försäljningen? 3 4 1 11 11 
3. Hur ofta använder ni er av rapporter ur 
ert redovisnings-/ affärssystem?  5 3 2 12 8 
4. Hur ofta genomför ni en kalkyl för att 
beräkna en varas/tjänsts kostnad, en så 
kallad självkostnadskalkyl? 5 4 1 9 11 
5. Hur ofta följer ni upp er verksamhet? 1 1 2 17 9 
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Tabell 4: Ekonomistyrning del 1 
 
Den andra delen av frågorna om ekonomistyrning beskriver företagarnas egna uppfattningar 
av dess verksamhet (se figur 7). De flesta påståenden stämmer bra överens med hur 
företagarna uppfattar sina egna verksamheter. Detta gäller för frågorna nio till fjorton, samt 
fråga sexton till arton. På frågan som handlar om ifall besluten som tas i företagen grundas på 
information ur affärssystemet, var svaren spridda och merparten av företagen besvarade 
frågan med en trea, detsamma gäller för fråga 20. Enligt denna del om ekonomistyrning 
diskuterar de flesta företag inte verksamhetens utfall med en extern part, även om de enligt 
ovanstående del använder sig av extern hjälp i högre grad.     
 

Tabell 5: Ekonomistyrning del 2 
 
Den tredje och sista delen av undersökningen behandlar drivkrafterna bakom företagandet (se 
figur 8). Påståendena är uppdelade efter de valda kategorierna; livssituation, 
självförverkligande, arbetssituation och framgång. Livssituationen visar ett spritt resultat 
medan övriga kategorier visar tendenser på ett mer samlat, då flertalet respondenter valt 
antingen högt eller lågt inom samtliga kategorier. De drivkrafter som ingår i kategorierna 
självförverkligande och framgång, stämmer i majoriteten av fallen bra överrens med vad som 
driver företagarna. Som kontrast till dessa kategorier finns arbetssituationen, där viljan att ha 

6. Hur ofta använder ni er av nyckeltal 
som t ex räntabilitet och soliditet? 13 7 3 7 0 
7. Hur ofta jämför ni budget med utfall 
dvs gör budgetuppföljningar? 9 4 4 11 2 
8. Hur ofta använder ni er av extern 
hjälp, t ex vid rådgivning och 
redovisning? 7 9 4 8 2 

Hur väl stämmer följande överens med er 
verksamhet?  Inte alls    Väldigt bra 
  1 2 3 4 5 
9.   Vi har en klar strategi som vi arbetar efter 1 1 7 11 10 
10. Vi sätter upp mål för verksamheten 2 1 6 16 5 
11. Vi är väl medvetna om vilka våra konkurrenter är, 
deras priser och produkter/tjänster 0 2 3 14 11 
12. Vi har god överblick över vår verksamhet 0 1 3 12 14 
13. Vi förstår och kan tolka informationen i vårt 
redovisningssystem 2 1 5 11 11 
14. I vårt redovisningssystem använder vi oss av 
varugrupper  7 1 3 10 9 
15. Vi grundar våra beslut på information ur vårt 
redovisningssystem 6 4 10 6 4 
16. Vi följer upp våra priser utifrån tidigare försäljning 
och omgivning 3 0 8 12 7 
17. Våra rapporter är väl anpassade efter verksamheten  2 1 5 13 9 
18. Vi når upp till våra verksamhetsmål 2 0 8 14 6 
19. Vi diskuterar verksamhetens utfall med en extern part 8 8 4 5 5 
20. Utvärdering och uppföljning leder alltid till att vi 
skapar åtgärder 4 2 10 10 4 
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mer arbete ligger på en högre nivå än resterande drivkrafter inom kategorin. Majoriteten av 
respondenterna har svarat att dessa drivkrafter inte stämmer med vad företagarna drivs av, 
även om de strävar efter att få mer arbete. De separata drivkrafterna som sticker ut i 
undersökningen är att göra bra affärer, att tjäna pengar samt att arbeta på sitt eget sätt.  
 
 

Jag driver mitt företag för att… 
Stämmer 
inte alls       

Stämmer 
väldigt 

bra 
  1 2 3 4 5 
Livssituation      
… känna mig oberoende  3 1 11 4 11 
… få bekväma och egna arbetstider 12 2 5 6 5 
… få arbeta på mitt sätt 1 1 4 10 14 
… företagandet passar min familjesituation 4 1 11 7 7 
 Självförverkligande           
… förverkliga mig själv  2 4 9 7 8 
… göra det jag alltid har drömt om 1 5 6 9 9 
… företaget är mitt intresse och/eller mitt 
specialkunnande  0 0 9 9 12 
… förverkliga min idé 0 2 8 11 9 
 Arbetssituation           
… jag vill ha mer arbete  8 5 4 11 2 
… jag hittar inget annat jobb som passar mig 22 4 1 2 1 
… jag hittar inget jobb lokalt 22 3 2 2 1 
… jag vill öka min sysselsättning 11 5 8 3 3 
 Framgång           
… jag vill nå framgång  3 1 9 9 8 
… jag vill utveckla mitt företag 1 0 5 12 12 
… jag vill arbeta med stabila relationer/en 
fast kundkrets 0 2 9 10 9 
… jag vill bli större än mina konkurrenter  7 1 9 9 4 
… jag vill utöka företagets marknadsandelar 4 0 6 13 7 
… jag vill tjäna pengar  0 2 6 7 15 
… jag vill göra bra affärer 1 0 3 6 20 
… jag vill få en bra inkomst och status 2 0 7 11 10 

Tabell 6: Drivkrafter 
 
Även om den teoretiska bakgrunden visar på att ”tjäna pengar” inte är den vanligaste 
drivkraften bland mikroföretagare visade alltså studien att detta är en av de vanligare 
drivkrafterna hos de undersökta mikroföretagarna. Nästan ¾ av respondenterna värdesatte 
påståendet ”jag driver mitt företag för att tjäna pengar” till fyra eller fem och dessutom 
värderades flera andra drivkrafter inom kategorin framgång högt.  
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Figur 3: Pengar som drivkraft hos företagarna 
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5 Analys 
I kapitlet analyseras studien och de hypoteser som framställts med hjälp av grupperingar i 
form av kluster. Avsnittet innehåller delkapitel, varav de som testar hypoteserna börjar med 
en beskrivning av vad som ska studeras. Vidare följer en sammanställningen av de testade 
variablerna som mynnar ut i en djupare analys. De hypoteser som testas med hjälp av flera 
olika samband analyseras tillsammans i slutet av respektive delkapitel. 
 
Sammanställningen av kandidatarbetets empiriska undersökning var spretigt bland de olika 
variablerna (frågorna), vilket visade sig då det inte fanns klara kluster när samtliga variabler 
sattes samman. Därför valdes enskilda variabler ut, alltså en drivkraft, ihop med 
ekonomistyrningens olika funktioner och utefter detta formades analysen. Sammanställningen 
i samtliga hypoteser har testats med alla variabler där de som visat på tydligast samband eller 
ansetts vara mest väsentliga har valts ut i analysen. Detta har bidragit till att många samband 
som har hittats inte finns med i analysen då vi ansett att de diagram som valts är tillräckliga 
för att stödja eller förkasta hypoteserna.   

5.1 Analys av olika drivkrafter 
Vid närmare studie av drivkrafterna inom respektive kategori finns det främst två drivkrafter 
som har ett resultat som skiljer sig från övriga. Inom drivkrafterna livssituation avviker ”att få 
bekväma och egna arbetstider” då svarsalternativ nummer ett har angivits av flest 
mikroföretagare medan övriga drivkrafter ligger mellan tre och fem på skalan. Detta kan bero 
på att egenföretagandet tar upp mycket tid107, vilket innebär obekväma arbetstider, som är en 
motsats till drivkraften. Dessutom påpekade flertalet respondenter att företagandet inte är 
bekvämt då det går ut över både familj och fritid samt att kunderna styr över arbetstiderna. 
Hult108 påstår att många företagare har startat sin verksamhet för att kunna anpassa arbetet 
efter sin familjesituation men detta visade sig alltså inte stämma i vår undersökning då 
drivkraften inte var bland de starkaste. Den andra drivkraften som sticker ut är viljan att ha 
mer arbete inom kategorin arbetssituation. Medan de övriga drivkrafterna inom kategorin 
visar på ett lågt typvärde har denna drivkraft ett värde på fyra. En anledning till de högre 
svaren kan vara att dessa mikroföretag vill ha mer arbete då de anser att de har för få kunder, 
men frågan är om detta är drivkraften till företagandet? En orsak till att de andra drivkrafterna 
inom kategorin är värderat lågt kan vara att företag har startats på grund av arbetslöshet, men 
att företagarna inte själva anser att det är arbetslösheten som driver dem. Sammanfattningsvis 
har vi valt att inte använda dessa båda utstickare i analysen nedan då drivkrafterna skiljer sig 
från de övriga i kategorierna. Dessutom gör de svaga drivkrafterna inom arbetssituation att 
sambanden med ekonomistyrningen inte går att studera.   
 
Enligt undersökningen drivs många mikroföretagare av självförverkligande, men i olika grad. 
Sammanställningen visar på ett samlat resultat där majoriteten av mikroföretagarna har angett 
tre, fyra eller fem på skalan. Även om drivkrafterna inom kategorin är vanliga visar det inte 
att de är avgörande. Enligt Elmlund109 utgör de svenska företagarna den självförverkligande 

                                                
107 Johannisson B & Lindmark L (1996)	  
108 Hult E (1996) 
109 Elmlund P (1998) 
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klassen och att det därmed är en vanlig drivkraft, vilket många teoretiker är eniga om. De 
företagare som i studien har angett att de inte drivs av att förverkliga sig själva har istället 
angett att de främst vill nå framgång. Självförverkligande kan vara något som tillkommer i 
alla drivkraftskategorier eftersom de företagare som exempelvis vill tjäna pengar också 
förverkligar sig om de uppnår detta mål.      
 
På framgångsperspektivets drivkrafter har de flesta respondenter svarat fyra eller fem på 
skalan. Undantaget är ”viljan att bli större än konkurrenterna”, då denna drivkrafts median 
istället ligger i mitten av skalan. Detta kan bero på att kulturella och strukturella faktorer 
påverkar tillväxtpotentialen hos mikroföretag110 eftersom det geografiska området kan vara 
begränsat. Vidare kan företagarna sakna drivkraften att växa då den lokala marknaden utgör 
ett hinder och de väljer istället en annan drivkraft som passar situationen bättre. Tidigare 
undersökningar har visat att viljan att tjäna pengar inte är avgörande och vissa författare anser 
till och med att detta i sig inte är en drivkraft. Till skillnad från Elmlunds undersökning111, 
som visade att 59 procent ansåg att det var viktigt att tjäna mycket pengar, visade vår studie 
att hela 73 procent112 drev sitt företag av denna anledning. Det är alltså en stor del av 
mikroföretagarna som anser att pengar har en stor betydelse när de väljer att driva eget 
företag. Hult113 menar att pengar inte är en drivkraft men att det möjliggör företagande och 
detta kan vara en anledning till att framgångsperspektivet värderades högt i undersökningen.  
 
Sammanfattningsvis visar studien att den drivkraft som driver flest mikroföretagare är att göra 
bra affärer, tätt efter kommer viljan att tjäna pengar och att få arbeta på sitt eget sätt. 
Framgångsperspektivet är därmed det som har värderats högt av flest respondenter. 
Anledningen till detta kan bero på flera olika anledningar bland annat att pengar är en viktig 
del som även påverkar den privata situationen. Går det dåligt för företaget påverkas 
företagarens framtid och därför satsar de på att förbättra och utveckla verksamheten. Av de 
respondenter som har ekonomisk bakgrund har samtliga angett att de strävar efter att göra bra 
affärer, vilket kan bero på att de har kunskap om vad som krävs för att driva ett företag.     

5.2 Ekonomistyrningen i mikroföretag   
Den första hypotesen, att mikroföretag inte använder ekonomistyrning i stor utsträckning, 
testas nedan. Vi har valt att studera planering, genomförande och uppföljning med variablerna 
hur ofta mikroföretagen budgeterar, använder sig av statisktik över försäljningen samt följer 
upp sin verksamhet. Däremot är kategorin åtgärd inte representerad då det inte fanns något 
samband mellan den och de övriga kategorierna. Sammanställningen av resultatet visar att det 
går att urskilja tre kluster (se figur 10) som använder sig av ekonomistyrning i olika grad där 
det första klustret representerar 47 procent av företagen och de övriga två representeras av 27 
procent vardera.                
                       

                                                
110 Davidsson P (1996)  
111 Elmlund P (1998) 
112 Då Elmlunds undersökning innefattar de företagare som angav svarsalternativen ”avgörande”, ”viktigt” och 
”ganska viktigt” är jämförelsen gjord med de som svarat 4 och 5 i denna studie för att få ett jämförbart resultat. 
113 Hult E (1996)	  
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Figur 4: Dendogram över ekonomistyrning i mikroföretag 
 
Gemensamt för det första klustret är att de budgeterar månadsvis (se figur 11). Detta kluster 
skiljer sig mycket från kluster nummer två, som budgeterar mycket sällan/aldrig eller årligen. 
Det tredje klustret är mer utspritt, men visar ett genomsnittsvärde på mycket sällan/aldrig. 
Även om budgetprocessen är det som dominerar i planeringsfasen behöver inte mindre 
frekvent budgetering betyda att ekonomistyrningen sköts sämre i de företag där budgetering 
sker mer sällan. Enligt Lind114 kan en mikroföretagare ha bra kontroll och överblick över sin 
verksamhet och han menar att mikroföretag inte behöver omfattande planeringsprocesser, 
vilket budget är ett exempel på. Detta kan vara en anledning till att några av mikroföretagarna 
väljer att budgetera mer sällan. När studien genomfördes framkom det att några av 
respondenterna ansåg budget vara överskattat, och valde därför att inte använda sig av 
planeringsverktyget alls. 

 
Figur 5: Hur ofta budgeterar ni? 
 
Både det första och andra klustret för statistik över försäljningen månadsvis eller oftare (se 
figur 12). Detta underlag leder, enligt Grimlund115, till att de får god och välsorterad 
information och gör det enklare för dessa företag att följa upp sin verksamhet. Det tredje 
klustret för statistik årligen eller mer sällan vilket kan göra att dessa företagare får det svårare 

                                                
114 Lind J (2005) 
115 Grimlund B (2006) 
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att följa upp sin verksamhet. Enligt Holmblad116 har företag som inte systematiserar och 
sammanställer sin information inte heller en bra organisering. Utefter denna uppfattning har 
företagen i det tredje klustret ingen bra organisering av det dagliga arbetet, då de inte för 
statistik över sin försäljning, vilket kan leda till att informationen inte sammanställs korrekt.     
 

 
Figur 6: Statistik över försäljning 
 
Det andra klustret  följer upp sin verksamhet oftast av de tre klustren (se figur 13). Kluster 
nummer ett och tre har samma genomsnittsvärde, då de följer upp sin verksamhet månadsvis, 
medan kluster två följer upp verksamheten veckovis eller oftare. Bredden på svar är större i 
kluster tre då några av företagen följer upp sin verksamhet mer sällan. Enligt Holmblad117 är 
det många som inte följer upp sin verksamhet då de anser att uppföljning är tidsfördriv, men 
studien visar att de allra flesta företagen följer upp sin verksamhet frekvent. Eftersom 
uppföljning kan ge en bra överblick över vad som är lönsamt eller olönsamt för 
verksamheten118 har dessa företag en god förutsättning för att se över verksamhetens behov. 
 

 
Figur 7: Uppföljning av verksamheten 
 
 

                                                
116 Holmblad Brunsson K (2005) 
117 Holmblad Brunsson K (2005) 
118 Grimlund B (2006) 
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Sammanfattningsvis visade studien att de mikroföretag som befinner sig i kluster ett 
budgeterar månadsvis, för statistik över försäljningen i genomsnitt två gånger per månad samt 
följer upp verksamheten varje månad. Dessa företag bör vara medvetna om den ekonomiska 
situationen och visar tendenser på ett användande av ekonomistyrning. Företagen som 
befinner sig i kluster två budgeterar mer sällan än årligen men däremot för de statistik över sin 
försäljning i genomsnitt varannan vecka och följer upp verksamheten veckovis eller oftare. 
Även dessa företag visar på att de använder ekonomistyrning i sin verksamhet, fast de inte 
budgeterar ofta. Även om planeringsfasen domineras av budgetprocessen finns möjligheten 
att de företagare som inte använder sig av budget planerar sin verksamhet på andra sätt. En 
anledning till att företagen inte använder sig av budget kan vara att de anser att verktyget är 
till nackdel och enligt Bergstrand119 kan det också bero på att budgeten tar tid att fastställa 
samt att den kan skapa låsning vid exempelvis beslutsfattande. Även Lind120 menar att det kan 
finnas flera olika faktorer varför mikroföretagare väljer att inte budgetera, bland annat för att 
ägaren anses sig ha kontroll över verksamheten utan budget. Det tredje klustret visar ett spritt 
resultat där majoriteten av företagen budgeterar mycket sällan/aldrig och endast för statistik 
över försäljningen årligen. Däremot är de bra på att följa upp sin verksamhet. Då dessa 
företag endast engagerar sig i uppföljningsprocessen dras slutsatsen att de inte använder sig 
av ekonomistyrning i verksamheterna, då arbetet förutom uppföljning ska innefatta planering, 
genomförande, utvärdering och anpassning121. Vid en djupare studie av företagen i respektive 
kluster visade det sig att 64 procent av företagen i det första klustret drivs mest av att nå 
framgång och resterande företag drivs av livssituationen eller att förverkliga sig själv. Kluster 
nummer två drivs främst av livssituationen, men även av att förverkliga sig själv. Företagen i 
kluster nummer tre har blandade drivkrafter, där livssituationen värderades högst, och denna 
blandning kan vara en av anledningarna till det spridda resultatet i diagrammen ovan. Dessa 
företag är utstickare i undersökningen då de har svarat väldigt olikt de andra företagen vilket 
gör dem svårplacerade.   
 
Sammanfattad analys av hypotes 1 
Hypotesen visar en avvikelse från det förväntade resultatet då företagen visade en större 
medvetenhet angående sin ekonomistyrning än väntat, när det gäller planering, genomförande 
och uppföljning. Även om ekonomistyrningen endast till viss del kan definieras med hjälp av 
dessa tre delar, som representerar olika delar av arbetet, visar resultatet att de flesta 
mikroföretagen arbetar med ekonomistyrning. Intresset och viljan att använda sig av 
ekonomistyrning i mikroföretagen kan bero på flera faktorer och en anledning kan vara att 
konkurrenssituationen tvingar dem att bli medvetna om verksamheten och dess ställning. 
Enligt Johannisson och Lindmark122 anpassar sig mikroföretagare efter krav i samhället och 
efter marknadens behov. Författarna menar också att om företagen inte klarar av 
konkurrensen på marknaden riskerar de att förlora marknadsandelar. Eftersom 
mikroföretagare ofta har en begränsad marknad krävs det att företagen har en större koll på 
sina konkurrenter och anpassar sig därefter för att undvika risken för konkurs. En annan 
anledning till ekonomistyrningens utbredning i verksamheter kan vara dagens finansiella 
situation eftersom lågkonjunktur medför tuffare tider för många företag och att de då anser sig 
behöva ha bättre koll på den finansiella situationen. En kommentar som framkom i 
enkätundersökningen var att företagare drabbas dubbelt i dagens finansiella läge, då de har 
högre kostnader privat samtidigt som deras löner minskar på grund av lägre intäkter och högre 
                                                
119 Bergstrand J (2003) 
120  Lind J (2005)	  
121 Ax C, Johansson C & Kullvén H (2005)	  
122 Johannisson B & Lindmark L (1996) 
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kostnader i sitt företag. Även utbildningsnivån hos respondenterna kan påverka hur 
ekonomiskt medvetna de är i sina verksamheter, då 23 procent har en ekonomisk bakgrund 
och ytterligare 33 procent har en inriktad bakgrund inom verksamhetsområdet (se figur 5). 
Johansson123 menar att bland annat utbildning och kunskap utgör en viktig grund för 
mikroföretagandet och dess utveckling. Detta kan påverka hur företagandet och arbetssättet 
ser ut i verksamheten och därmed hur de utformar sin ekonomistyrning. En fjärde faktor som 
kan ligga bakom studiens resultat är att drivkrafterna pengar och att göra bra affärer låg högt 
bland företagen. Dessa företagare drivs av att vara lönsamma, vilket kan påverka ett ökat 
användande av ekonomistyrning.  

5.3 Sambandet mellan drivkrafter & ekonomistyrning 
5.3.1 Framgång som drivkraft och ekonomistyrning 

För att studera sambandet mellan drivkrafterna i framgångsperspektivet och 
ekonomistyrningen (hypotes 2) har vissa delar valts ut i respektive kategori. Först studeras 
sambandet mellan drivkraften ”att utveckla företaget” och om företaget använder sig av 
varugrupper samt följer upp sina priser. Dessa delar valdes för att användandet av 
varugrupper och uppföljning av priser kan ge värdefull information för företaget när de ska 
fatta beslut124. För att utveckla företaget och driva det med kontroll och målmedvetenhet, är 
relevant information till stor hjälp då beslut ska fattas. Vidare studeras sambandet mellan 
drivkraften “att tjäna pengar” och hur ofta företagen använder sig av nyckeltal, då nyckeltal 
underlättar bedömningen av verksamhetens framgångar125. Studien avslutas med en 
sambandsanalys mellan att göra bra affärer, ha koll på konkurrenterna samt om 
mikroföretagarna sätter upp mål för verksamheten. Dessa variabler studeras då de företag som 
har marknaden som fokus försöker överträffa sina konkurrenter126.   
   
I figur 14 visas en två-klusterlösning på utveckling av företaget, användandet av varugrupper 
samt uppföljning av priser. 43 procent av företagen befinner sig i första klustret medan övriga 
57 procent är representerade i andra klustret.  
 

                                                
123 Johansson W A (1997) 
124 Grimlund B (2006) 
125 Bergstrand J (2003) 
126 Johannisson B & Lindmark L (1996)	  
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Figur 8: Dendogram över att vilja utveckla företaget, användandet av varugrupper och uppföljning av priser 
 
I figur 15 går det att utläsa att det finns två olika sorters mikroföretagare. Den ena sorten, som 
finns representerade i kluster två, drivs mer av att utveckla företaget än företagen i kluster ett. 
 

 
Figur 9: Jag vill utveckla mitt företag 
 
Representanterna i kluster ett använder sig inte av varugrupper i sina redovisningssystem till 
skillnad från kluster två, som anses sig göra detta i väldigt stor utsträckning (se figur 16). Det 
är förvånansvärt stor skillnad mellan klustrens genomsnittsvärde, då det första klustret ligger 
på ett medan det andra ligger på fem. Detta kan bero på att mikroföretagarna i kluster ett inte 
anser sig behöva varugrupper i verksamheten då den inte är omfattande eller att de inte inser 
vad det kan användas till. 
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Figur 10: Användandet av varugrupper 
 
Genomsnittsvärdet i kluster ett visar att dessa företag följer upp sina priser utifrån tidigare 
försäljning och dess omgivning något sämre än företagen i kluster två, som anses göra detta 
väldigt bra (se figur 17). 

 
Figur 11: Uppföljning av priser 
 
Studien visar att de som drivs mest av att utveckla sitt företag använder sig av varugrupper i 
sitt redovisningssystem och följer upp sina priser utifrån sin tidigare försäljning och 
omgivning. Grimlund127 menar att varugrupper med olika konton och benämningar bidrar till 
välsorterad information i företaget. Denna information kan användas som ett verktyg för att 
förbättra och utveckla verksamheten. De företagare som strävar efter utveckling har en bättre 
möjlighet att uppnå sitt personliga mål när de använder sig av varugrupper och därmed kan 
detta vara ett strategiskt val de gjort. Grimlund128 menar också att uppföljning av priser ger ett 
bra underlag så att företaget matchar marknaden och dess konkurrenter. De företagare som 
strävar efter att utveckla sin verksamhet bör studera vad som är lönsamt och olönsamt för sitt 
företag och ett alternativ kan då vara att följa upp priserna. Prisuppföljningen kan också ligga 
till grund när företag genomför kalkyler och enligt Kullvén129 är det bra att använda 
självkostnadskalkyler i verksamheten för att beräkna priser, vid exempelvis 
orderbeställningar. Även företagen i kluster ett vill utveckla sina företag, fast i mindre 
                                                
127 Grimlund B (2006) 
128 Grimlund B (2006) 
129 Kullvén H (2001)	  
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utsträckning. De flesta väljer att inte använda sig av varugrupper medan uppföljning av priser 
prioriteras i större utsträckning inom klustret. En anledning till att användandet av 
varugrupper är lågt i dessa företag kan vara att verksamhet är så pass liten och att de därmed 
inte anser detta som nödvändigt. Samtidigt kan varugrupper ge möjligheter till förbättrad 
kontroll över varulager, inköp etc.  
     
I figur 18 visas en två-klusterlösning av sambandet mellan att tjäna pengar och 
mikroföretagens användande av nyckeltal. 60 procent av företagen befinner sig i kluster två 
och övriga 40 procent i kluster ett. 
 
 

 
Figur 12: Dendogram över att tjäna pengar och användandet av nyckeltal 
 
Att tjäna pengar är som sagt en drivkraft som är hög i de flesta av företagen (se figur 19). Det 
som skiljer klustren åt är att kluster ett har ett högre genomsnittsvärde än kluster två och att 
spridningen är större i det sistnämnda.  
 

 
Figur 13: Tjäna pengar 
 
Användandet av nyckeltal skiljer sig mycket åt i de båda klustren (se figur 20). Medan kluster 
ett använder sig av nyckeltal månadsvis använder sig kluster två av nyckeltal mycket 
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sällan/aldrig. De mikroföretagare som har en ekonomisk bakgrund befinner sig främst i det 
första klustret medan företagen i det andra klustret har andra utbildningsbakgrunder. En 
anledning till att nyckeltal inte används i dessa företag kan alltså bero på företagarens 
utbildningsbakgrund då de inte har samma kunskap och teori om användandet av nyckeltal. 
 

 
Figur 14: Användandet av nyckeltal 
 
Diagrammen visar ett samband på att de som drivs av att tjäna pengar använder sig av 
nyckeltal månadsvis. Bergstrand130 menar att nyckeltal, som exempelvis räntabilitet och 
soliditet, användas för att göra en bedömning av företagets framgångar och för att se om 
uppsatta mål är nådda. Att nyckeltal används mer frekvent bidrar alltså till en bättre finansiell 
överblick och för att tjäna pengar krävs ett lönsamt och vinstdrivande företag. Det är därmed 
förståeligt att nyckeltal används ofta i de företag där ägaren har drivkraften tjäna pengar. Det 
andra klustret är förhållandevis utspritt och även detta innefattar ett antal företag som strävar 
efter att tjäna pengar, men som inte använder sig av nyckeltal. Dessa företag bör sakna 
förståelse över vad som krävs för att driva ett företag som genererar vinst. De har inte heller 
samma möjlighet att förutse en ogynnsam utveckling som företagen i kluster ett. 
 
Hypotesen avslutas med en tre-klusterlösning av sambandet mellan drivkraften ”att göra bra 
affärer”, hur medvetna mikroföretagarna anser sig vara om sina konkurrenter och i hur stor 
utsträckning de sätter upp mål för verksamheten. Det första klustret består av 56 procent av 
företagen, det andra 27 procent och det tredje endast 17 procent. 
 

                                                
130 Bergstrand J (2003) 



Emma Johansson               Drivkraftens samband med ekonomistyrning i mikroföretag 
Maria Carlsson    
 
  

41 
 

 
Figur 15: Dendogram över att göra bra affärer, medvetenhet om konkurrenterna och mål för verksamheten 
 
Diagrammet nedan visar att det första klustret drivs av att göra bra affärer medan det tredje 
klustret har en annan drivkraft. Det andra klustret drivs till viss del av att göra bra affärer. 

 
Figur 16: Göra bra affärer 
 
De som anser sig vara mest medvetna om sina konkurrenter är företagen i det första klustret 
(se figur 23). Det andra klustret anser sig vara något mindre medvetna, men har ändå ganska 
bra koll på omvärlden medan företagen i det sista klustret inte anser sig vara medvetna om 
dess konkurrenter. 
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Figur 17: Medvetenhet om konkurrenterna 
 
Både det första och det tredje klustret sätter upp mål för verksamheten (se figur 24). Det som 
skiljer klustren åt är att det första klustret sträcker sig uppåt i skalan när det gäller att sätta upp 
mål för verksamheten medan det tredje klustret sträcker sig neråt. Även det andra klustret 
sätter upp mål för verksamheten men i mindre omfattning än de övriga.  

 
Figur 18: Mål för verksamheten 
 
De företagare som drivs av att göra bra affärer anser sig ha bra koll på sina konkurrenter samt 
konkurrenternas priser och produkter. Dessa sätter också upp mål för sin verksamhet i stor 
utsträckning. Enligt Birley och Westhead131 påverkar företagarens drivkraft verksamhetens 
mål. Att de som drivs av att göra bra affärer sätter upp mål, vare sig de är finansiella eller 
icke-finansiella, kan bero på att de är affärs- och konkurrensorienterade. Att sätta upp mål för 
verksamheten handlar om strategisk planering, vilket Anthony och Govindarajan132 anser är 
bra för företaget då de anställda tvingas att tänka långsiktigt och detta leder till samarbete. 
Detta blir ett värdefullt styrningsverktyg för företaget vilket underlättar för ett bättre och mer 
koordinerat arbete inom verksamheten. De företagare som inte strävar efter att göra bra 
affärer är inte heller medvetna om sina konkurrenter, dess produkter och priser. Resultatet kan 
te sig naturligt då dessa företag inte behöver informationen från sina konkurrenter för att 

                                                
131 Beaver G (2002) 
132 Anthony R N & Govindarajan V (2003) 
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förbättra sina affärer eftersom detta inte driver dem. Däremot sätter dessa företag upp mål för 
verksamheten, men dessa mål kan ha annan fokus.  
 
Sammanfattad analys av hypotes 2 
Utefter de analyser som genomförts går det att visa ett samband mellan drivkrafterna inom 
kategorin framgång och hur dessa företag använder sig av ekonomistyrning. Detta syns i 
samtliga diagram, även om de skiljer sig åt när det gäller hur väl de styrks. De som vill nå 
framgång genom att utveckla sitt företag, tjäna pengar eller göra bra affärer använder sig till 
stor del av ekonomistyrning. Anledningen till att dessa mikroföretagare använder sig av 
ekonomistyrning kan bero på deras strävan efter framgång. För att nå de ekonomiska mål som 
framgångsperspektivet medför, är ekonomistyrning ett bra hjälpmedel då det kan bidra till ett 
effektivare företag133. Mikroföretagen som vill nå framgång gör rätt i att använda sig av 
ekonomistyrning då den, enligt Holmblad134, hjälper företaget att få ordning på sin framtid. 
Detta kan ske med hjälp av planering, genomförande, uppföljning och åtgärd som i 
kandidatarbetet är ekonomistyrningens kategorier. Att ha koll på sina konkurrenters produkter 
kan utnyttjas för att kontrollera och jämföra den egna kvaliteten, vilket kan användas för att 
förbättra kundnöjdheten vid affärer. Att vara kundinriktad blir allt viktigare i 
företagsvärlden135 och därmed bör framgångsdrivna företag fokusera på kunderna, marknaden 
och konkurrenterna. Även om företagen inte är grupperade i samma kluster, går det att utläsa 
ett samband mellan de separata drivkrafterna inom kategorin ”framgång” och hur 
ekonomistyrningen används. Detta samband säger att framgångsdrivna företagare använder 
sig av ekonomistyrning.  

5.3.2 Arbetssituation och ekonomistyrning 

Den tredje hypotesen har studerats genom att undersöka ett eventuellt samband mellan 
drivkrafterna ”hittar inget jobb lokalt” samt ”hittar inget annat jobb som passar mig” och 
ekonomistyrningen. Enkätundersökningen visade att dessa drivkrafter var ovanliga, vilket gör 
att det ger ett dåligt statistiskt underlag för att hitta samband. Även tidigare studier har visat 
att arbetssituationsmotivet som drivkraft är lågt procentuellt sett. Det låga antalet kan bero på 
att denna drivkraft främst har visat sig vid konjunkturnedgången på 90-talet136 och att 
drivkraften hos dessa företagare har ändrats med tiden. I och med dagens konjunkturnedgång 
borde drivkraften bli vanligare igen, dock omfattas inte dessa företag i studien, då de 
undersökta företagen har bedrivit sin verksamhet i minst ett år. Lundström och Löwstedt137 
menar att företag som startas med ett arbetslöshetsmotiv inte har samma möjlighet till 
överlevnad som andra motiv till företagande. Detta kan också vara en av anledningarna till att 
drivkraften blev låg i studien, då dessa företag möjligtvis har gått i konkurs.  
 
På grund av det låga antalet respondenter som angett arbetssituationen som drivkraft går det 
inte att studera deras användande av ekonomistyrning. Risken för att bli arbetslös igen kan 
vara en anledning till att dessa företag använder sig av ekonomistyrning genom att 
exempelvis ha en bra överblick, budgetera, ha klara mål och följa upp sin verksamhet. En 
annan möjlighet är att mikroföretagaren tvingas in i företagsvärlden för att få 
sysselsättning138, utan att denne är beredd på vad företagandet innebär och kräver, vilket gör 
                                                
133 Holmblad Brunsson K (2005) 
134 Holmblad Brunsson K (2005)	  
135 Sjöholm G (2005) 
136 NUTEK (1995) 
137 Lundström A (1996) 
138 Lundström A (1996) 
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att de inte använder sig av ekonomistyrning. Enligt Ax, Johansson och Kullvén139 är den 
teoretiska kunskapen om ekonomistyrning begränsad bland företagen. Detta kan försvåra 
användandet av styrmetoden, för om företagaren inte har läst något inom området kan det 
vara svårt att förstå hur och varför ekonomistyrning används.  

5.3.3 Självförverkligande och ekonomistyrning 

Den fjärde hypotesen undersöks med hjälp av två olika dendogram. Det första visar hur väl 
företagarna som drivs av självförverkligande kan tolka och förstå informationen i sitt 
redovisningssystem. Dessa variabler valdes eftersom strävan efter självförverkligande är en 
av de vanligare drivkrafterna i tidigare studier, och att förstå och tolka det egna 
redovisningssystemet är en viktig del i genomförandeprocessen140. Det andra visar sambandet 
mellan drivkraften ”att göra det man alltid har drömt om” och om mikroföretagarna har klara 
strategier och mål för verksamheten. Denna kombination valdes då drivkraften beskriver en 
personlig dröm som funnits under en längre tid som borde ha lett till att klara mål och 
strategier har skapats. 
 
I figur 25 nedan visas en tre-klusterlösning mellan drivkraften självförverkligande och 
förståelsen för redovisningssystemet. 26 procent av företagen finns i kluster ett, 37 procent 
befinner sig i kluster två och resterande 37 procent i kluster tre.  
 

 
Figur 19: Dendogram över självförverkligande och förståelsen för redovisningssystemet 
 
De som drivs av att förverkliga sig själv befinner sig i det andra klustret (se figur 26). 
Företagen i kluster tre drivs av detta till viss del medan de i kluster ett har andra drivkrafter. 

                                                
139 Ax C, Johansson C och Kullvén H (2005) 
140 Sjöholm G (2005)	  
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Figur 20: Förverkliga sig själv 
 
De företag som befinner sig i kluster ett och två kan förstå och tolka informationen i dess 
redovisningssystem, medan de företag som finns i kluster tre inte kan det lika bra (se figur 
27).   

 
Figur 21: Förstå/ tolka redovisningssystemet 
 
Diagramen visar att de som driver sitt företag med självförverkligande som drivkraft kan 
tolka och förstå informationen i sitt redovisningssystem. Enligt Sjöholm141 är denna kunskap 
en viktig del när företag väljer redovisningssystem för att arbetet ska kunna skötas på ett 
smidigt sätt. De företagare som befinner sig i kluster tre drivs till viss del av att förverkliga sig 
själv, men de är sämre på att tolka och förstå den information de får fram än de andra 
klustren. Enligt Sjöholm142 är det vanligt att redovisningssystemen i dagens samhälle är för 
svårhanterliga och komplicerade vilket leder till att förståelsen för verksamheten minskar. Det 
kan bli svårt att genomföra den ekonomiska styrningen om inte informationen som kommer in 
i företaget kan förstås och tolkas av företagaren. Systemet blir då inte ett hjälpmedel för 
företagen i kluster tre och bör av denna anledning ses över så att systemet matchar företagets 
behov. En annan anledning till att några av mikroföretagarna i det tredje klustret inte kan 
förstå och tolka information kan också bero på att de inte använder sig av redovisningssystem 
och därmed inte har någon information att tolka.   

                                                
141 Sjöholm G (2005) 
142 Sjöholm G (2005)	  
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Dendogrammet nedan (se figur 28) visar en tre-klusterlösning av sambandet mellan 
drivkraften “att göra det man alltid har drömt om”, om företaget anser sig ha en klar strategi 
och om de har mål för verksamheten. I kluster ett finns 37 procent av företagen, 53 procent 
befinner sig i kluster två och 10 procent i kluster tre.  

 
Figur 22: Dendogram över att göra det man drömt om och ha en klar strategi och mål för verksamheten 
 
De företagare som till störst del gör det de alltid har drömt om befinner sig i kluster två (se 
figur 29). De övriga klustren har inte denna drivkraft i samma utsträckning. 

 
Figur 23: Gör det man drömt om 
 
Kluster ett och två anser sig ha en ganska klar strategi medan kluster tre inte har det för sin 
verksamhet (se figur 30). 
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Figur 24: Klar strategi 
 
Kluster ett och två anser sig ha mål för verksamheten medan kluster tre inte har några mål (se 
figur 31).  
 

 
Figur 25: Mål för verksamheten 
 
Sammanfattningsvis visar diagrammen att de företagare som mest drivs av att göra det de 
alltid har drömt om har en tämligen klar strategi och klara mål med verksamheten, dessa 
återfinns i kluster två. Att dessa mikroföretag har en klar strategi skiljer sig från Ylinenpääs143 
åsikt om att små företag ofta saknar strategisk planering. Kluster ett har också en klar strategi 
och klara mål men de har andra drivkrafter än att göra det de alltid drömt om. Det tredje 
klustret består endast av tre företag, vilket gör det svårt att utläsa statistiken. Det som binder 
samman dessa företag är att de varken har klara mål eller någon klar strategi, medan vikten av 
drivkraften är spridd. Enligt Anthony och Govindarajan144 är strategier viktigt för det 
långsiktiga tänkandet i verksamheten då detta är ett bra styrningsverktyg som tvingar de 
anställda att tänka långsiktigt. Det är bra att mikroföretagarna i det andra klustret har mål och 
strategier för verksamheten för att överleva så att de kan fortsätta att arbeta med det de 
drömmer om, det vill säga drivkraften bakom företagandet.  
 

                                                
143 Ylinenpää H (2006) 
144 Anthony R N & Govindarajan V (2003) 
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Sammanfattad analys av hypotes 4 
Enligt Lind145 ska ekonomistyrningen formas utefter företagets strategi och dessa variabler 
påverkar därmed varandra. Det är svårt för ett företag att forma en fungerande 
ekonomistyrning utan att ha en klar strategi. Då genomsnittsvärdet för en klar strategi visade 
en fyra har företagen också en god möjlighet att forma en bra ekonomistyrning, men utefter 
Linds påstående kan företagen få en effektivare ekonomistyrning om de arbetar fram en ännu 
klarare strategi. För att kunna effektivisera ett företag krävs det att information inom 
verksamheten kan jämföras146. Detta underlättas om företagaren kan förstå och tolka 
informationen i sitt redovisningssystem, vilket företagen inom drivkraftskategorin kan. 
Informationen kan användas till att planera verksamheten och dess framtid och därefter skapa 
riktlinjer för det dagliga arbetet147. Dessa riktlinjerna kan sedan bilda nya strategier och mål 
för verksamheten. De företagare som drivs av att förverkliga sig själva kan ha getts en 
möjlighet till detta genom att de har dragits in i företagsvälden148. Detta kan ha bidragit till att 
målen och strategierna ännu inte utvecklats, då företaget har startats spontant. Den hypotes 
som sattes upp avvek när resultatet studerades, då det visade sig att företagarna som drivs av 
självförverkligande använder sig av ekonomistyrning, även om denna kan förbättras och 
satsas mer på. En anledning till att de använder ekonomistyrning i dessa företag kan vara att 
självförverkligande skapar en nytändning som gör att företagaren engagerar sig och blir 
ambitiös.  

5.3.4 Livssituation och ekonomistyrning 

För att undersöka sambandet mellan livssituationen och ekonomistyrningen (hypotes 5) har 
drivkraften oberoende studerats närmare. Denna drivkraft studeras tillsammans med hur god 
överblick mikroföretagarna anses sig ha över verksamheten och hur väl de når upp till sina 
verksamhetsmål. Oberoende valdes då detta är den största drivkraften enligt många teoretiker, 
däribland Johannisson och Lindmark149, som menar att mikroföretagare strävar efter att ta 
hand om sig själva. Ekonomistyrningens funktioner valdes då Bergstrand150 menar att 
mikroföretagare har en bra översikt över hela sin verksamhet och dessutom är det företagarna 
som sätter upp målen för sin verksamhet. I dendogrammet nedan finns en två-klusterlösning 
där kluster ett innehåller 57 procent av företagen och kluster två besitter de övriga 43 
procenten.   
 

                                                
145 Lind J (2005) 
146 Holmblad Brunsson K (2005) 
147 Holmblad Brunsson K (2005) 
148 Lundström A (1996) 
149 Johannisson B & Lindmark L (1996) 
150 Bergstrand J (2003)	  
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Figur 26: Dendogram över oberoende, överblick över verksamheten samt når upp till verksamhetsmålen  
 
Diagrammet nedan visar att det finns två olika grupperingar inom drivkraften ”att känna sig 
oberoende”, där det första klustret drivs av detta medan det andra har andra drivkrafter till 
företagandet. 

 
Figur 27: Känna sig oberoende 
 
Kluster ett anser sig ha en väldigt god överblick över sin verksamhet (se figur 34). Detta 
skiljer sig från det andra klustret som visar att dessa företag anser sig ha en sämre överblick. 
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Figur 28: Överblick över verksamheten 
 
Det första klustret når upp till sina verksamhetsmål i förhållandevis stor utsträckning medan 
kluster två visar på en något lägre måluppfyllelse (se figur 35). Dock befinner sig de båda 
klustren nära varandra.  
 
 

 
Figur 29: Når upp till verksamhetsmålen 
 
De som drivs av att känna sig oberoende är företagen som innefattas i det första klustret. 
Diagrammen visar att dessa företag har en god överblick över den egna verksamheten och når 
upp till sina verksamhetsmål i hög grad. Enligt Bergqvist151 är det självständigheten som 
driver mikroföretagaren, vilket till viss del stämmer överens med undersökningen som visar 
att 43 procent av företagarna har oberoende som drivkraft. Anledningen till att mer än hälften 
av mikroföretagarna inte har denna drivkraft kan bero på att andra drivkrafter väger tyngre 
och att oberoende endast ses som en fördel med företagandet. Bergstrands påstående om att 
mikroföretagaren har en god överblick över sin verksamhet visar sig stämma i 
undersökningen. En god överblick kan göra att det blir naturligt att företaget når upp till sina 
uppsatta mål. Andra sökningar och samband som studerats inom kategorin livssituation visade 
på ett spritt resultat, där det inte gick att finna ett tydligt samband för att studera hur 
ekonomistyrningen används. Därmed blir hypotesen svår att kartlägga då sambanden ovan 

                                                
151 Bergqvist T (2004) 
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kan bero på slumpen även om resultaten i diagrammen är tydliga. Det kan också bero på att de 
som drivs av oberoende har bra koll på den egna verksamheten och når upp till sina mål 
medan de andra drivkrafterna inom kategorin inte har något specifikt samband med dessa 
variabler. Inom livssituationsperspektivet går det inte att finna samband med 
ekonomistyrningen i övrigt då vissa respondenter har mer ekonomistyrning än andra. Detta 
kan även bero på att flertalet respondenter har svarat det mittersta alternativet på skalan vilket 
medför att klustren blir utspridda och sambandet blir svårtolkat. För att nå uppsatta mål krävs 
planer, då planering handlar om vad organisationen ska göra152. En djupare studie av kluster 
ett visar att de flesta i klustret budgeterar halvårsvis eller årligen vilket kan vara tillräckligt för 
mikroföretagarna för att få den överblick de önskar över verksamheten. Dessutom kan de 
använda andra verktyg för att få en god överblick och nå uppsatta mål. Eftersom icke-
finansiella mål har blivit allt viktigare och lika centrala som de finansiella målen i ett 
företag153 behöver inte planeringsprocessen domineras av budget. 
 
 
 
 
 

                                                
152 Anthony R N & Govindarajan V (2003) 
153 Ax C, Johansson C & Kullvén H (2005) 
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6 Slutsats 
Uppsatsens syfte var att kartlägga drivkrafter och ekonomistyrning i mikroföretag. Därefter 
skulle sambandet mellan mikroföretagarnas drivkrafter och deras användande av 
ekonomistyrning undersökas. Nedan redovisas resultatet av den studie som genomförts. 
 
Tidigare studier har visat att ekonomistyrning inte används i stor utsträckning hos små 
företag154. Vi har funnit att detta inte är fallet då majoriteten av mikroföretagarna använder sig 
av ekonomistyrning i sin verksamhet och även om studien har undersökts på en övergripande 
nivå är ekonomistyrningens alla delar representerade. Resultatet visade att det finns tre 
grupperingar av mikroföretag vars användande av ekonomistyrning skiljer sig åt. Den första 
gruppen budgeterar, för statistik över försäljningen och följer upp sin verksamhet ofta. Det 
som skiljer denna grupp från den andra är att de sistnämnda budgeterar väldigt sällan. 
Eftersom budgetering kan medföra nackdelar för mikroföretagare155 behöver detta inte betyda 
att dessa mikroföretagare är sämre på ekonomistyrning än företagarna i det första klustret, det 
kan istället betyda att företagen helt enkelt har andra behov. Den tredje gruppen 
mikroföretagare använder sig av ekonomistyrning i mindre utsträckning men är ändå noga 
med att följa upp verksamheten, då detta sker månadsvis.  
 
Studien visade också att de två drivkrafterna som driver flest mikroföretagare är att göra bra 
affärer och att tjäna pengar, vilka ingår i framgångskategorin. Till skillnad från andra 
undersökningar, som visat att endast tio procent drivs av att tjäna pengar156, visade studien att 
73 procent av mikroföretagarna drivs av denna anledning. Även om studien inte kan visa om 
drivkraften är avgörande, då detta inte var syftet, visar den att pengar är en vanlig drivkraft 
hos mikroföretagare. Resultatet visade att det finns ett samband mellan drivkraften nå 
framgång och användandet av ekonomistyrning. Sambandet visar att de framgångsdrivna 
företagarna använder sig av ekonomistyrning. Det visar också att dessa mikroföretagare 
använder sig av ekonomistyrning i större utsträckning än dem som har andra drivkrafter. 
Företagen lever idag i en värld där det blivit allt viktigare att vara kundinriktad, flexibel och 
effektiv157, vilket kan vara anledningen till sambandet i studien. Även de företagare som 
strävar efter självförverkligande använder sig av ekonomistyrning men detta samband är inte 
lika tydligt som föregående, vilket beror på att genomsnittsvärdet bland dessa mikroföretagare 
varierar mellan fyra och fem.  
 
Studien visade inget klart samband mellan drivkraften livssituation och användandet av 
ekonomistyrning men den visade däremot att drivkraften att få arbeta på mitt sätt, som ingår i 
drivkraftskategorin, var den tredje vanligaste hon mikroföretagarna. Att det inte gick att hitta 
ett samband beror på att dessa företagares fokus skiljer sig åt då de fokuserar på olika delar 
inom ekonomistyrning. Medan somliga inte alls använder sig av ekonomistyrningens delar, 
använder sig andra av dem till stor del. Dessa båda orsaker bidrog till ett spritt resultat inom 
kategorin och därmed går det inte att bevisa ett statistiskt samband. 
 

                                                
154 Bergström I & Lumsden M (1993) 
155 Lind J (2005) 
156 Lundström A (1996) 
157 Sjöholm G (2005) 



Emma Johansson               Drivkraftens samband med ekonomistyrning i mikroföretag 
Maria Carlsson    
 
  

53 
 

Enligt tidigare undersökningar är det få företagare som driver sin verksamhet med ett 
arbetslöshetsperspektiv158. I enighet med dessa visade studien att arbetssituationen som 
drivkraft var lågt representerad, vilket medförde att det inte gick att dra några slutsatser om 
användandet av ekonomistyrning. Litteraturen behandlar inte denna drivkraft som övriga 
drivkrafter, vilket kan bero på att den inte är utbredd i samhället. En möjlighet är att 
företagare startas på grund av arbetslöshet men att de inte anser att detta är den verkliga 
drivkraften bakom företagandet. Eftersom vi idag är inne i en lågkonjunktur då arbetslösheten 
ökar kan en senare studie visa andra resultat där sambanden kan studeras med större säkerhet.   
 
Den litteratur som studerats inom drivkrafter bakom företagande skrevs främst på nittiotalet. 
Även om litteraturen är något äldre anser vi att den fortfarande är relevant, då dessa studier 
har visat ett liknande resultat som studier dessförinnan. Eftersom pengar och att göra bra 
affärer ligger betydligt högre i denna studie än i andra, kan drivkrafterna ha förändrats sedan 
nittiotalet, då pengar och framgång inte låg i fokus. Samhällets förändringar, med ökad 
konkurrens, tuffare klimat och högre krav på den privata ekonomin kan vara en bidragande 
faktor till dagens framgångstänkande hos mikroföretagarna. Detta kandidatarbete har därmed 
bidragit med ny teoretisk kunskap. Litteraturen som använts inom ekonomistyrning är främst 
skriven under 2000-talet. Ekonomistyrning är relativt nytt då det ständigt förändras och 
förnyas, vilket gör att denna teori är aktuell för studien. Litteraturen behandlar främst större 
verksamheter, vilket har lett till vissa bortprioriteringar, då mindre företag inte arbetar under 
samma förutsättningar som större verksamheter. Då vi valt att studera ekonomistyrning i 
svenska mikroföretag valdes främst svensk litteratur, eftersom ekonomistyrningen kan skilja 
sig åt mellan olika länder. 
 
Tanken bakom enkätundersökningen var att lämna ut den personligen för att kunna närvara då 
den besvarandes. Flertalet respondenter valde att besvara den senare på grund av tidsbrist, 
vilket medförde att den sista frågan missförstods och den fick därmed bortses under 
sammanställningen. Denna fråga påverkade inte studien nämnvärt men den hade underlättat 
kartläggningen av drivkrafter om den inte misstolkats av respondenterna. Svaren i 
undersökningen kan ha påverkats av tolkningar men oavsett tillvägagångssätt medförs denna 
risk. Den metod som valdes gav det underlag som krävdes för att uppnå kandidatarbetets 
syfte.  
 
Vi anser att kandidatarbetets syfte är uppnått då studien har kartlagt drivkrafter och 
ekonomistyrning i mikroföretag samt att samband har påträffats. I de drivkraftskategorier där 
klara samband inte fanns kan ekonomistyrningens användande istället påverkas av andra 
faktorer. Personlighet, motivationspsykologier och kunskap är tre exempel på vad som kan 
påverka hur ekonomistyrningen används i mikroföretag, vilket inte har undersökts i denna 
studie.  
 

                                                
158 http://www.itps.se/ 2009-04-30 
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Bilaga 1 Beskrivning av mikroföretagen 
Nedan följer en sammanställning av de mikroföretag som deltagit i studien. I 
sammanställningen har vi valt att benämna företagen med siffror, då några av företagarna 
önskade vara anonyma.  
 
Företag 1: Bedriver service av bilar och cyklar samt en mindre cykelbutik i Kristianstad. 
Företaget har fyra anställda och har funnits i sju år. Ägaren har en högskoleutbildning. 
 
Företag 2: Bedriver pantbankshandel i Kristianstad. Företaget har två anställda och har funnits 
i sex år. Ägaren har en högskoleutbildning inom ekonomi. 
 
Företag 3: Bedriver detaljhandel samt service inom marin i Karlshamn. Företaget har fyra 
anställda och har funnits i 21 år. Ägaren har en grundskoleutbildning med kompletterande 
utbildning inom process- och teleteknik. 
 
Företag 4: Bedriver optik samt försäljning av glasögon och linser i Kristianstad. Företaget har 
fyra anställda och har funnits i 17 år. Ägaren är legitimerad optiker med 
kontaktlinsbehörighet. 
 
Företag 5: Bedriver campingplats i Karlshamn. Företaget har fyra anställda och har drivits av 
den nuvarande ägaren i sju år. Ägaren har förutom att ha genomfört en gymnasieutbildning, 
även gått på postskola. 
 
Företag 6: Bedriver en konfektyrbutik i Kristianstad. Företaget har en anställd och har funnits 
i 13 år. Ägaren har en gymnasieutbildning med kompletterande utbildning inom försäljning 
samt marknadsföring.  
 
Företag 7: Bedriver detaljhandel inom barnkläder i Karlshamn. Företaget har två anställda och 
har funnits i ett år. Ägaren har en handelsutbildning. 
 
Företag 8: Bedriver gatukök i Karlshamn. Företaget har fyra anställda. Ägaren har en 
grundskoleutbildning. 
 
Företag 9: Bedriver detaljhandel/konfektion i Kristianstad. Företaget har tre anställda och har 
funnits i ett år. Ägaren har en gymnasieutbildning. 
 
Företag 10: Bedriver försäljning och service av grafiktillbehör i Kristianstad. Företaget har 
sex anställda och har funnits i 35 år. Ägaren har en ekonomiutbildning. 
 
Företag 11: Bedriver textil- och garnaffär i Karlshamn. Företaget har sex anställda och har 
funnits i 53 år. Ägaren har en gymnasieutbildning. 
 
Företag 12: Bedriver guldsmedsverksamhet i Kristianstad. Företaget har tre anställda och har 
funnits i 40 år. Ägaren har en guldsmedsutbildning. 
 
Företag 13: Bedriver tatueringsverksamhet i Karlshamn. Företaget har en anställd och har 
funnits i 16 år. Ägaren har grundskoleutbildning. 
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Företag 14: Bedriver detaljhandel av smycken och presenter i Kristianstad. Företaget har två 
anställda och har funnits i 16 år. Ägaren har handels- och ekonomiutbildning. 
 
Företag 15: Bedriver spel- och tobaksbutik i Kristianstad. Företaget har två anställda och har 
funnits i sex år. Ägaren har en ekonomiutbildning. 
 
Företag 16: Bedriver livsmedelsbutik i Kristianstad. Företaget har tre anställda och har funnits 
i 77 år. Ägaren har en ekonomiutbildning. 
 
Företag 17: Bedriver möbelsnickeri och möbellackering i Kristianstad. Företaget har fem 
anställda och har funnits i 23 år. Ägaren har en grundskoleutbildning. 
 
Företag 18: Bedriver frisörverksamhet i Kristianstad. Företaget har två anställda samt två 
hyrstolar och har funnits i 26 år. Ägaren har en frisör- och gymnasieutbildning. 
 
Företag 19: Bedriver en zoologisk affär i Karlshamn. Företaget har fyra anställda och har 
funnits i 37 år. Ägaren har utbildning inom verksamhetsområdet. 
 
Företag 20: Bedriver detaljhandel inom konfektion i Karlshamn. Företaget har två anställda 
och har funnits i ett år. Ägaren har en ekonomi- samt läkarsekreterarutbildning. 
 
Företag 21: Bedriver trafikskola i Karlshamn. Företaget har sex anställda och har funnits i två 
år. Ägaren har en gymnasieutbildning. 
 
Företag 22: Bedriver en blomsterhandel i Karlshamn. Företaget har två anställda och har 
funnits i ett år. Ägaren har en floristutbildning. 
 
Företag 23: Bedriver ett bageri/konditori i Karlshamn. Företaget har tre anställda och har 
funnits i två år. Ägaren har en bageriutbildning. 
 
Företag 24: Bedriver detaljhandel inom konfektion i Karlshamn. Företaget har tre anställda 
och har funnits i 72 år. Ägaren har en gymnasieutbildning. 
 
Företag 25: Bedriver uraffär med verkstad i Karlshamn. Företaget har två anställda och har 
funnits i 63 år. Ägaren har en gesällurmakarutbildning. 
 
Företag 26: Bedriver blomsterhandel i Karlshamn. Företaget har två anställda och har funnits i 
ett år. Ägaren har en florist- och ledarskapsutbildning. 
 
Företag 27: Bedriver tobaks- och spelaffär i Karlshamn. Företaget har två anställda och har 
funnits i 21 år. Ägaren har en gymnasieutbildning. 
 
Företag 28: Bedriver detaljhandel inom sytillbehör i Karlshamn. Företaget har en anställd och 
har funnits i åtta år. Ägaren har en grundskoleutbildning. 
 
Företag 29: Bedriver en secondhandaffär i Karlshamn. Företaget har en anställd och har 
funnits i ett år. Ägaren har en kockutbildning. 
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Företag 30: Bedriver detaljhandel inom färg i Karlshamn. Företaget har en anställd och har 
funnits i 25 år. Ägaren har en elektro- och maskinteknisk utbildning. 
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Bilaga 2 Enkätundersökning hos mikroföretag  
Övergripande frågor: 
Inom vilken bransch bedriver ni er verksamhet?  
Hur många anställda har ni (inkl. ägare)? 
Hur länge har företaget funnits? 
Vad har Ni för utbildning? 
 
Ekonomistyrning  
 
                           Mycket sällan/aldrig, årligen, halvårsvis, månadsvis, veckovis eller oftare 
 
1. Hur ofta budgeterar ni er verksamhet?    
2. Hur ofta för ni statistik över försäljningen?   
3. Hur ofta använder ni er av rapporter ur ert  
redovisnings-/affärssystem?     
4. Hur ofta genomför ni en kalkyl för att beräkna en  
varas/tjänsts kostnad, en så kallad självkostnadskalkyl?  
5. Hur ofta följer ni upp er verksamhet?    
6. Hur ofta använder ni er av nyckeltal som t ex  
räntabilitet och soliditet?     
7. Hur ofta jämför ni budget med utfall dvs gör  
budgetuppföljningar?     
8. Hur ofta använder ni er av extern hjälp, t ex vid  
rådgivning och redovisning? 
 
Hur väl stämmer följande överens med er verksamhet?  
  Inte alls    Väldigt bra 
  1 2 3 4 5 
9.  Vi har en klar strategi som vi arbetar efter   
10. Vi sätter upp mål för verksamheten    
11. Vi är väl medvetna om vilka våra konkurrenter är,   
deras priser och produkter/tjänster    
12. Vi har god överblick över vår verksamhet   
13. Vi förstår och kan tolka informationen i  
vårt redovisningssystem     
14. I vårt redovisningssystem använder vi oss av varugrupper   
15. Vi grundar våra beslut på information ur vårt  
redovisningssystem     
16. Vi följer upp våra priser utifrån tidigare försäljning och  
omgivning      
17. Våra rapporter är väl anpassade efter verksamheten   
18. Vi når upp till våra verksamhetsmål    
19. Vi diskuterar verksamhetens utfall med en extern part  
20. Utvärdering och uppföljning leder alltid till att vi skapar  
åtgärder   
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Frågor om drivkrafter 
Följande påståenden besvaras på en skala mellan 1-5, där 1 betyder ”stämmer inte alls” och 5 
betyder ”stämmer väldigt bra”. 
 
Jag driver mitt företag för att…  

Stämmer inte alls  Stämmer väldigt bra 
  1 2 3 4 5 

• … känna mig oberoende     
• … få bekväma och egna arbetstider   
• … få arbeta på mitt sätt    
• … företagandet passar min familjesituation 

  
• … förverkliga mig själv     
• … göra det jag alltid har drömt om   
• … företaget är mitt intresse och/eller mitt specialkunnande   
• … förverkliga min idé 

  
• … jag vill ha mer arbete     
• … jag hittar inget annat jobb som passar mig   
• … jag hittar inget jobb lokalt    
• … jag vill öka min sysselsättning 

  
• … jag vill nå framgång     
• … jag vill utveckla mitt företag  
• … jag vill arbeta med stabila relationer/en fast kundkrets   
• … jag vill bli större än mina konkurrenter    
• … jag vill utöka företagets marknadsandelar   
• … jag vill tjäna pengar     
• … jag vill göra bra affärer    
• … jag vill få en bra inkomst och status 

 
Vad är viktigast för dig när du driver ditt företag. Rangordna mellan 1-4, där 1 betyder 
stämmer bäst och 4 betyder stämmer sämst.  
 
_____ Jag driver mitt företag för att känna mig oberoende (t ex jag får bekväma och 

egna arbetstider, jag får arbeta på mitt sätt, företagandet passar min 
familjesituation) 

 
_____ Jag driver mitt företag för att förverkliga mig själv (t ex jag gör det jag alltid 

drömt om, företaget är mitt intresse och/eller mitt specialkunnande, jag 
förverkligar en idé) 

 
_____ Jag driver mitt företag för att jag vill ha mer arbete (t ex jag hittar inget annat 

jobb som passar mig, jag hittar inget jobb lokalt, jag vill öka min sysselsättning) 
 
_____ Jag driver mitt företag för att nå framgång (t ex jag strävar efter att utveckla mitt 

företag, jag satsar på att bli större än mina konkurrenter och att utöka företagets 
marknadsandelar, jag vill tjäna pengar och göra bra affärer, jag vill får en bra 
inkomst och status) 


