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SAMMANFATTNING 
 
Tidigare forskning visar på att skillnader mellan snabbväxande och icke växande företag kan 
bero på entreprenörens psykologiska egenskaper, företagets strategi och företagets 
organisation. Forskningen har sparsamt studerat sambanden mellan entreprenörens 
psykologiska egenskaper och företagets strategi. Syftet med föreliggande studie är därför att 
jämföra ytterligheterna snabbväxande och krympande företag för att finna likheter och 
skillnader i entreprenörernas psykologiska egenskaper och företagens strategier. Med 
entreprenörens psykologiska egenskaper avses individens prestationsbehov, känsla av 
kontroll, riskbenägenhet och situationsspecifika självförtroende. I företagets strategier ingår 
differentiering och kostnadsöverlägsenhet. Den empiriska undersökningen genomfördes med 
en kvantitativ metod i form av en enkätstudie. Studiens totala population uppgick till 72 
entreprenörer varav 48 representerade de snabbväxande företagen och 24 de krympande 
företagen. Populationen bestod av 59 män och 13 kvinnor i åldersintervallet 21-68 år (m=46 
år). Resultaten visade inte på några signifikanta skillnader mellan de två företagsgrupperna i 
de undersökta variablerna. Resultaten överensstämmer delvis med tidigare forskning om vad 
som påverkar tillblivelsen av företag men inte vad som påverkar tillväxten av befintliga 
företag. Få respondenter och få undersökta variabler kan ha påverkat resultaten. Förslag på 
framtida forskning och praktisk tillämpning ges. 
 
Nyckelord: Entreprenörskap, psykologiska egenskaper, strategier, snabbväxande och 
krympande företag. 
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1. INTRODUKTION 
 
Att studera tillväxt i företag är viktigt för att kunna förklara och påverka den ekonomiska 
utvecklingen (Andersson, 2001; Landström, 1999; Storey, 1994). Tillväxten i små och 
medelstora företag är betydelsefull för skapandet av nya arbetstillfällen eftersom de större 
företagen inte verkar kunna skapa den sysselsättning som samhället är i behov av (Andersson, 
2001; Storey, 1994). Ett annat argument till att studera tillväxten i småföretag är att dessa 
småföretag har en mycket skiftande tillväxttakt (Wiklund, Davidsson & Delmar, 2001). 
Avsikten är att jämföra de snabbast växande företagen med de krympande företagen för att 
finna förklaringar till den skiftande tillväxttakten. 
 
 
1.1 Problembakgrund 
 
För att kunna förklara spridningen i företagens tillväxttakt är det viktigt att ta del av de 
faktorer som ytterst  påverkar tillväxten (figur 1:1). De områden som har visats driva på 
tillväxten i företag, t.ex. ökning av antal anställda och omsättning, är entreprenören och 
strategin i företaget samt företagets organisation (Storey, 1994). Med entreprenören menas 
entreprenörens tidigare lednings-, utbildnings-, bransch- och företagserfarenhet samt faktorer 
som entreprenörens kön, ålder, familjebakgrund, motivation, medarbetare och antal grundare i 
företaget. Företagets strategi kan beskrivas som företagets position på marknaden, planering, 
målsättning, produktutveckling, ledningsrekrytering, kundhantering, tävlan med konkurrenter, 
informationshantering och exportstrategier i företaget. Med företagets organisation avses dess 
ålder, branschtillhörighet, bolagsform, geografiska placering, storlek och ägandeförhållande. 
Tillsammans verkar dessa tre områden vara avgörande för tillväxthastigheten. Endast de mest 
snabbväxande företagen antas bestå av alla dessa tre områden medan mindre snabbväxande 
företag och de företag som inte växer alls endast verkar bestå av en eller två av dessa faktorer.  
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1:1 Growth in small firms (Storey, 1994, s. 124). 
 
Att dessa tre perspektiv är viktiga i tillväxtstudier går även att finna i svensk forskning 
(Davidsson, Delmar & Wiklund, 2001). Andra exempel på tillväxtperspektiv är 
omgivningsfaktorer där makroekonomiska faktorer kan ingå (Andersson, 2001), marknadens 
påverkan på entreprenören och på företaget (Delmar, 1996; Wiklund, 1998). Föreliggande 
studie utgår dock ifrån ovanstående tillväxtmodell i fortsättningen. Avgränsningarna görs med 
hänsyn till studiens tidsmässiga begränsning (Mitchell & Jolley, 1996).  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Tillväxtforskningen har vanligen studerat ett av dessa tre områden och mer sällan helheten. 
Ett exempel är undersökningar där entreprenörens egenskaper har studerats (Bellu, 1993; 
Bellu & Sherman, 1995; Davidsson, 1989; Kolvereid & Bullvag, 1996; McClelland, 1961; 
Wiklund et al., 2001). Andra forskare argumenterar för att företagens strategi påverkar 
tillväxten till stor del (Gorton, 2000; Porter, 1991; Wiklund, 1998, 2001) medan andra studier 
använder företagens organisation som förklaring till tillväxt (Barth, 2003; Gorton, 2000; 
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Govindarajan, 1988). Förutom att studera ett av dessa tre områden för sig har även studier 
kombinerat två eller flera områden för att finna samband och öka förklaringsgraden (Barth, 
2003; Gorton, 2000; Govindarajan, 1988; Locke, Frederick, Lee & Bobko, 1984; Wiklund, 
1998). Dessa flerfaktoriella studier har oftast studerat sambanden mellan företagens 
organisation och strategi samt sambanden mellan företagens organisation och entreprenörens 
egenskaper. Få studier har däremot studerat sambanden mellan entreprenörens egenskaper och 
företagens strategi som förklaring till tillväxt. Föreliggande studie kommer därför att 
koncentreras till entreprenörens egenskaper och företagens strategi, medan företagens 
organisation lämnas till framtida forskning.  
 
Trots denna avgränsning kommer föreliggande studie försöka visa på vilka faktorer som kan 
karaktärisera snabbväxande och krympande företag samt vilka eventuella korrelationer som 
går att finna mellan entreprenörens olika psykologiska egenskaper och om företagens 
strategier är beroende av dessa. Ur ett praktiskt perspektiv kan denna studie bidra med en 
utökad förståelse för hur entreprenören kan agera och hur strategin kan utformas i företag som 
strävar efter tillväxt. Denna kunskap kan tillämpas av till exempel konsulter på området i 
företrädesvis företag med en negativ tillväxttrend. 
 
Studien avgränsar sig till entreprenörens egenskaper eftersom han eller hon antas vara den 
individ som genom sitt arbete med att driva och utveckla företaget strävar efter tillväxt och 
konkurrensfördelar gentemot andra företag (Bellu, 1993; Bellu & Sherman, 1995). 
Entreprenör definieras som; 
  

”/…the founder of the firm (s)he manages for the purpose of maintaining and/or gaining competitive 
advantage.” (Bellu, 1993, s. 332). 

 
Några av de mest använda teorierna om entreprenörens beteende grundar sig i 
beteendevetenskapen framförallt inom psykologin och sociologin (Andersson, 2001). 
Föreliggande studie har dock valt det psykologiska perspektivet som förklaring till tillväxt. 
De teorier som används är teorin om prestationsbehov, känsla av kontroll och riskbenägenhet 
(Brockhaus & Horwitz, 1986; Gartner, 1986; McClelland, 1961). På senare tid har studier 
även visat på starka kopplingar mellan känsla av kontroll och teorin om situationsspecifikt 
självförtroende (Bandura, 1997; Silver, Mitchell & Gist, 1995; Weiner, 1985). Samband går 
även att finna mellan motivation (här prestationsbehov) och självförtroende (Bandura, 1997; 
Dweck, 1986; Locke & Yukl, 1975; Locke & Bryan, 1969; Locke et al., 1984). Definitionen 
av entreprenörens psykologiska egenskaper inkluderar prestationsbehov, känsla av kontroll, 
riskbenägenhet och situationsspecifikt självförtroende.  
 
För att ett företag ska kunna konkurrera och överleva på lång sikt är det viktigt med förmågan 
att hantera de marknadskrafter som påverkar verksamheten, därför har forskningen utvecklat 
teorier om så kallade marknadsstrategier (Porter, 1991; 1998). Med marknadskrafter avses 
den påverkan som kunder, leverantörer, konkurrenter, substitut och nyetablerare har på 
företaget. De marknadsstrategier som diskuteras för att kunna hantera dessa marknadskrafter 
är de tre generiska strategierna differentiering, fokus och kostnadsöverlägsenhet. Dessa 
strategier har visat sig kunna särskilja växande företag från snabbväxande företag (Barth, 
2003). Faktorerna som åsyftas är företagets position på marknaden, produktutveckling, 
kundhantering och tävlan med konkurrenter. Andra faktorer är företagets hantering av 
information och ledningsrekrytering (Storey, 1994). Företagets strategi definieras som 

 
”/…there are three potentially successful generic strategic approaches to outperforming other firms in an 
industry: overall cost leadership, differentiation and focus.” (Porter, 1998, s. 35). 
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1.3 Problemformulering 
 
Med bakgrund av ovanstående diskussion avser föreliggande studie att besvara följande 
problemformulering. Vilken betydelse har entreprenörens psykologiska egenskaper och 
företagets strategi för tillväxten i svenska företag? 
 
 
1.4 Syfte 
 
För att besvara studiens problemformulering har ett syfte formulerats. Studiens syfte är att  
jämföra snabbväxande företag och krympande företag för att finna likheter och skillnader i 
entreprenörens psykologiska egenskaper och företagets strategi.  
 
Som stöd för studiens problemformulering och syfte har sju hypoteser formulerats, vilka 
redovisas i kapitel två teori. Definitionen av snabbväxande och krympande företag utgör 
studiens urvalskriterier och går därför att finna i kapitel tre metod. 
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2. TEORI 
 
Den teoretiska utgångspunkten för studien är tillväxtmodellen som diskuterats i det inledande 
kapitlet. I denna modell anses entreprenörers egenskaper, företagens strategier och företagens 
organisation vara avgörande för företagens tillväxthastighet (Storey, 1994). Andra faktorer 
som också verka vara betydelsefulla för tillväxten är makroekonomiska faktorer, vilket kan 
avse lagar, regleringar och skatter (Andersson, 2001; Davidsson et al., 2001), den marknad 
företaget vänder sig till (Delmar, 1996). Liknande faktorer har även påvisats viktiga för 
tillblivelsen av företag (Gartner, 1986). Dessa faktorer är individ-, organisations-, process- 
och miljöperspektivet. Företag föds när dessa faktorer på ett gynnsamt sätt interagerar med 
varandra (figur 2:1). 
 
I individperspektivet fokuseras på entreprenöriella förebilder, entreprenören och dennes 
psykologiska egenskaper som resulterar i beteendet att ta initiativ till start- och utveckling av 
företag (Gartner, 1986). Företagets organisation kan beskrivas utifrån verksamhetsområde, 
bransch och organisationsstruktur, vilket påverkas av entreprenörens psykologiska egenskaper 
samt den externa miljön utanför företaget. Denna externa miljö benämns miljöperspektivet 
där befolkningsattityd, tillgång till markområden, arbetskraft, kunder, leverantörer och 
regeringens påverkan inkluderas. Utvecklingsprocessen av dessa tre perspektiv till det 
verkliga företaget utgör det sista processperspektivet.  
 

Individual 
 

Environment    Organization 
  

Process 
 
Figur 2:1 A framework for describing new venture creation (Gartner, 1986, s. 698). 
 
Forskningen visar på både likheter och skillnader mellan de teoretiska utgångspunkterna om 
tillblivelsen och tillväxten av företag. Likheterna är främst entreprenörens egenskaper och 
företagens organisation men även delar i Gartners miljöperspektiv går att härleda till Storeys 
strategier. Denna studie har på grund av tidigare uppmärksammade brister i forskningen och 
dessa likheter valt att avgränsa sig till entreprenörers psykologiska egenskaper, företagens 
strategier och förklaringar däremellan (figur 2:2). Övriga faktorer kommer därför inte att 
diskuteras vidare utan lämnas till framtida forskning. 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2:2 Entreprenörers psykologiska egenskaper och företagens strategi. (Modifierad från ”Growth in small 
firms”, Storey, 1994, s. 124). 
 
 
2.1 Entreprenörers psykologiska egenskaper 
 
Detta avsnitt kommer att diskutera teorier inom områdena entreprenörens prestationsbehov, 
riskbenägenhet, känsla av kontroll och situationsspecifikt självförtroende. Dessa områden 
utgör tillsammans entreprenörens psykologiska egenskaper i denna studie. 
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2.1.1 Prestationsbehov 
Motivation har visat sig vara en viktig faktor för att kunna förklara individers beteende i 
arbete (Davidsson, 1989; Locke & Yukl, 1975; Weiner, 1985). Arbetsmotivation kan 
definieras som; 
 

”…the degree to which a person is moved or aroused to expend effort to achieve some purpose. Work 
motivation refers to how much a person tries to work hard and well – to the arousal, direction, and 
persistence of effort in work settings.” (Rainey, 1993, s. 20). 

 
En teori som har påvisats kunna förklara entreprenörers beteende är teorin om individers 
prestationsbehov (McClelland, 1961). Denna teori utgår ifrån att entreprenörer har ett starkare 
prestationsbehov än genomsnittet i ett land, vilket har visat sig betydelsefullt för ett lands 
entreprenöriella aktivitet och samhällets ekonomiska utveckling. Prestationsbehov kan 
definieras som;  
 

”/…continual striving to improve one’s self, to achieve.” (McClelland, 1961, s. 49). 
 

”The need for a sense of mastery over one’s environment and successful accomplishment though one’s 
own abilities and efforts, a preference for challenges involving moderate risk, clear feedback about 
success, and ability to sense personal responsibility for success. Purportedly stimulates and facilitates 
entrepreneurial behavior.” (Rainey, 1993, s. 23). 

 
Definitionen innebär att individer med ett högt prestationsbehov fortsättningsvis kommer att 
sträva vidare med att försöka förbättra sig själva som är det yttersta målet (McClelland, 1961). 
Forskningen har försökt att finna vilka faktorer som särskiljer dessa framgångsrika individer 
från mindre framgångsrika för att kunna finna förklaringar till tillväxten i företag. Några 
generella resultat påvisar att individerna oftast kommer från medelklassen, gärna deltar i 
frivilliga psykologiska tester, är aktiva i olika föreningar, är mindre påverkbara för social 
press och har svårt för att precisera vad deras prestationsbehov består av. 
 
För att förbättra sina färdigheter i arbetet som företagare tenderar entreprenören att hellre vilja 
arbeta med experter än med närstående vänner (McClelland, 1961). Entreprenören är därför 
också hårt arbetande individer med kunskap om vad som krävs i de flesta arbetssituationer. 
Om denna kunskap inte finns skaffar de sig denna samtidigt som de har en positiv bild av sig 
själva om att de lyckas i arbetssituationen. Ett annat viktigt mål är att nå egen 
arbetstillfredsställelse och inte ekonomisk belöning som endast är mått på arbetsresultat. 
Eftersom entreprenörerna verkar ta fullt ansvar för sina arbetsuppgifter innebär de beslut som 
tas en väl avväg risk för att fortsättningsvis kunna känna motivation i form av 
prestationsbehov.  
 
Individer med ett högt prestationsbehov använder hellre uppgiftsorienterade mål än 
resultatmål (McClelland, 1961). Dessa individer känner därmed att de har egen kontroll på 
uppgiften och resultatet samt en hög intern kompetens att klara av sina arbetsuppgifter. De 
individer med ett lågt prestationsbehov känner att externa faktorer, såsom tur eller otur 
påverkar uppgiften och dess resultat i stor utsträckning samt att de känner en låg kompetens 
att klara av sina arbetsuppgifter. 
 
Ett högt prestationsbehov kan beskrivas som måttligt risktagande, energiskt arbete, 
individuellt ansvar, kunskap om vad en uppgift kräver, tillvaratagande av framtida 
affärsmöjligheter och organisatoriska kunskaper (figur 2:3).  
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  Entrepreneurial role behavior 
a. Moderate risk taking as a function of skill not chance;  
Decidedness. 
b. Energetic and/or novel instrumental activity. 
c. Individual responsibility 
d. Knowledge of results of decisions. Money as a measure of results. 
e. Anticipation of future possibilities. 
f. Organizational skills. 

 
Figur 2:3 Possible determinants and characteristics of entrepreneurship (McClelland, 1961, s. 207). 
 
H1: Entreprenörer i snabbväxande företag har ett signifikant högre prestationsbehov än 
entreprenörer i krympande företag. 
 
2.1.2 Riskbenägenhet 
Framgångsrika entreprenörer har alltså påvisats ta väl avvägda risker, vilket kan benämnas 
moderat eller måttlig riskbenägenhet. Riskbenägenhet kan definieras som följer.  
 

”The propensity for risk taking is defined as the perceived probability of receiving the rewards success of 
a proposed situation, which required by an individual before he will subject himself to the consequences 
associated with failure…/.” (Brockhaus, 1980, s. 513). 

 
Forskning har påvisat att entreprenörer inte involverar sig i aktivteter som innebär mer än ett 
moderat risktagande (McClelland, 1961). De uppgifter som skapar prestationsbehovet har 
visat sig vara de uppgifter som entreprenören känner att han eller hon har kompetens och 
erfarenhet av att klara av. Eftersom entreprenörer ofta har en hög kompetens kan deras 
arbetsuppgifter ses som riskfyllda i jämförelse med enklare rutinarbeten som innebär en låg 
risk. Dessa lågrisk uppgifter anses vara för enkla eftersom de inte skapar någon utmaning och 
därför inte heller något prestationsbehov. De uppgifter som kräver en betydligt högre 
kompetens och mer erfarenhet än vad entreprenören anser sig ha kan benämnas högrisk 
uppgifter. Dessa skapar heller inget prestationsbehov eftersom entreprenören inte anser sig 
kunna påverka uppgifterna i tillräcklig utsträckning.  
 
Exempel på sådana svåra uppgifter är att satsa pengar på spel där slumpen eller tur/otur är 
avgörande för att lyckas (McClelland, 1961). Framgångsrika entreprenörer föredrar därmed 
varken enkla eller svåra uppgifter utan hellre uppgifter i förhållande till upplevd kompetens 
med en väl planerad och kalkylerad risk. De entreprenörer som däremot tenderar att 
misslyckas i sitt arbete har däremot visat sig ta antingen för hög eller för låg risk eftersom de 
har svårt att avgöra sin egna kompetens. 
 
H2: Entreprenörer i snabbväxande företag har en moderat riskbenägenhet medan 
entreprenörer i krympande företag har en signifikant lägre eller högre riskbenägenhet. 
 
2.1.3 Känsla av kontroll 
De individer som oftare misslyckas i sitt arbete anser dessutom i högre utsträckning än 
framgångsrika individer att externa faktorer som tur och otur, har större inflytande över deras 
prestationer än interna faktorer som den egna kompetensen (Weiner, 1985). Den teori 
beskriver detta skeende är teorin om individens känsla av kontroll (Rotter, 1966; Weiner, 
1985). Känsla av kontroll kan delas in i intern och extern känsla av kontroll där 
utgångspunkten är att individer reagerar på olika sätt i samma situation. En individ med låg 
känsla av kontroll förväntar sig att externa faktorer såsom tur och otur påverkar händelsens 
utgång medan en individ med en hög känsla av kontroll förväntar sig att kunna påverka 
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händelsens utgång med sin egna/interna kompetens. Känsla av kontroll kan definieras som 
följer. 
 

”One of the determinants of this reaction is the degree to which the individual perceives that the reward 
follows from, or is contingent upon, his own behavior or attributes versus the degree to which he feels the 
reward is controlled by forces outside of himself and may occur independently of his own actions.” 
(Rotter, 1966, s. 1). 

 
När en individ anser sig ha en låg känsla av kontroll (eg. extern känsla av kontroll) har 
forskning visat på att individen blir passiv och visar en mycket liten produktivitet eftersom 
individen ändå inte anser sig kunna påverka situationen (Rotter, 1966). Samtidigt som en 
individ med en hög känsla av kontroll (eg. intern känsla av kontroll) är mycket produktiv 
eftersom arbetsresultaten hela tiden kan påverkas i den riktning som individen själv vill. 
Litteraturen visar att det kan vara svårt att finna skillnader mellan grupper av individer 
eftersom en individ inte är antingen internt eller externt orienterad utan ofta både internt och 
externt betingade beroende på situationen. De individer som är internt orienterade har oftast 
en högre utbildning, tydligare önskningar och mål om framtiden än individer med extern 
orientering.  
 
Med mer erfarenhet har individer påvisats förvänta sig kunna påverka situationer i större 
utsträckning av egen kraft (Rotter, 1966). Detta eftersom händelser som orsakats av tur eller 
otur troligen kommer att inträffa i mindre utsträckning samtidigt som händelser vilka inte 
orsakats av tur eller otur troligen kommer att inträffa igen. Individer med ett högt 
prestationsbehov har en hög känsla av kontroll medan individer med en låg känsla av kontroll 
har ett lågt prestationsbehov. Viktigt att poängtera är en begränsning som nämns i litteraturen. 
 
� De individer med hög känsla av kontroll strävar vidare efter misslyckande trots att de 

menar att misslyckandet ofta beror på externa faktorer. Detta innebär att individernas 
självförtroende inte sjunker eftersom den externa förklaringen är en försvarsmekanism. 

 
H3: Entreprenörer i snabbväxande företag har en signifikant högre känsla av kontroll än 
entreprenörer i krympande företag. 
 
2.1.4 Situationsspecifikt självförtroende 
De individer som har misslyckats flera gånger verkar ha svårt att behålla sin tro på den egna 
förmågan (Bandura, 1997), vilket kan leda till en lägre känsla av kontroll (Rotter, 1966). De 
individer som är internt orienterade har även visat sig mindre riskbenägna än de individer som 
är externt orienterade. Den individ som har en förväntad hög känsla av kontroll har visats sig 
använda målsättning i en högre utsträckning än individer med en förväntad låg känsla av 
kontroll (Weiner, 1985). De individer med hög förväntan att kunna påverka har visat sig ha en 
hög motivation till följd av denna förväntning och målsättningen, vilket i sin tur ofta leder till 
måluppfyllelse. En sämre prestation, att satt mål inte uppfylls resulteras av de individer som 
har en låg förväntan att kunna påverka och därför också en bristande målsättning. Den höga 
förväntningen att lyckas stärks vid måluppfyllelse genom att ett självförtroende i den 
specifika situationen skapas (Bandura, 1982). En tidigare erfarenhet om misslyckande i form 
av bristande måluppfyllelse kan leda till en lägre förväntning att lyckas i liknande situationer i 
framtiden (eg. ett lägre situationsspecifikt självförtroende). Detta kan minska 
förutsättningarna att lyckas om individen inte kan återskapa en hög känsla av kontroll. 
Situationsspecifikt självförtroende kan definieras enligt följande.  
 

”/…how well one can execute courses of action required to deal with prospective situations.” (Bandura, 
1982, s. 122). 
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Förväntningarna om en framtida prestation är inte den enda faktorn som styr prestationen utan 
även den upplevda förmågan i relation till uppgiften (Bandura, 1977). För att kunna prestera 
behövs även ett motiv till prestationen, vilket tidigare benämnts mål. När en individ har 
förväntningar om att förmågan finns hos individen skapas individens beteende. När detta 
beteende samverkar med förväntningar om ett framgångsrikt resultat skapas ett resultat (figur 
2:4). En individ med hög förväntning om egen förmåga att kunna påverka tillsammans med 
hög förväntning om resultatet har större möjlighet att lyckas nå sitt mål än en individ med en 
låg förväntning om egen förmåga tillsammans med en låg förväntning om resultatet.  
 
Förväntningen om resultatet styr hur mycket ansträngning och under hur lång tid som 
individen arbetar (McClelland, 1961; Rotter, 1966). Detta innebär att individer med ett högt 
prestationsbehov och en hög känsla av kontroll (intern känsla av kontroll) även har ett högt 
situationsspecifikt självförtroende (McClelland, 1961; Bandura, 1997). 
 
PERSON   BEHAVIOR   OUTCOME 
 
 
 
 
 
Figur 2:4 Diagrammatic representation of the difference between efficacy expectations and outcome 
expectations. (Bandura, 1977, s. 193). 
 
De faktorer som påverkar den upplevda förmågan är tidigare måluppfyllelse, förebilder som 
har lyckat uppfylla liknande mål, feedback på prestationen, individens egna bedömning om 
emotionell stress och kognitiva processer (Bandura, 1989). Om individen tidigare har 
erfarenhet av måluppfyllelse skapas ett högre situationsspecifikt självförtroende. En förebild 
kan på liknande sätt skapa situationsspecifikt självförtroende hos andra individer om 
förebilden har uppfyllt liknande mål. Individen erfar då att andra kan nå det mål som satts 
upp. Den verbala kommunikationen har också visat sig vara viktig genom att individen får 
kontinuerlig feedback på prestationen. Emotionell stress kan uppkomma när individen känner 
sig motiverad att utföra en specifik uppgift eller när en situation känns hotande. För att ha en 
positiv förväntning är det därför viktigt att individen kan skilja mellan positiva och negativa 
emotioner för att på så vis undvika att ta förhastade beslut. Ett exempel på detta kan vara om 
en entreprenör tro sig kunna utföra en uppgift som egentligen är för svår i förhållande till 
entreprenörens förmåga, överpositiva emotioner. Detta kan leda till lägre prestationsbehov, 
känsla av kontroll och ett lägre situationsspecifikt självförtroende, om uppgiften misslyckas.  
 
H4: Entreprenörer i snabbväxande företag har ett signifikant högre situationsspecifikt 
självförtroende än entreprenörer i krympande företag. 
 
 
2.2 Företagens strategier  
 
I detta avsnitt kommer företagens strategier, kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokus 
att diskuteras. Företagens strategi kan definieras enligt följande. 
 

”/…there are three potentially successful generic strategic approaches to outperforming other firms in an 
industry: overall cost leadership, differentiation and focus.” (Porter, 1998, s. 35). 

 
Teorin om de generiska strategierna grundar sig i antagandet att ett företag tar en offensiv 
eller defensiv position i förhållande till de krafter som påverkar företaget (Porter, 1998). De 
krafter som avses är konkurrensen med andra företag inom branschen, leverantörer, kunder, 

EFFICACY 
EXPECTATIONS 

OUTCOME 
EXPECTATIONS 
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nyetablerare och substitut till företagets produkter eller tjänster. Företagets strategi (positiv 
eller negativ) tas företrädesvis med avsikt att företaget ska kunna bevara sin egna position på 
marknaden eller för att ta marknadsandelar från sina konkurrenter i syfte att överleva på lång 
sikt. Porter (1998) argumenterar för att företag kan anta någon av de tre olika generiska 
strategierna differentiering, kostnadsöverlägsenhet eller fokus för att nå nämnda effekter. 
 
2.2.1 Differentiering 
Differentiering innebär när ett företags produkter eller tjänster uppfattas unikt (se figur 2:5) i 
jämförelse med branschen som helhet (Porter, 1998). Differentierade strategier kan skapas 
med hjälp av produktens eller tjänsten design, varumärke, tekniska egenskaper, kundservice 
eller samarbete mellan olika aktörer. Att kombinera dessa olika faktorer verkar vara den mest 
framgångsrika strategin för att nå bästa möjliga differentiering. Vid tillämpningen av denna 
strategi förbises inte företagets kostnader men det primära målet är inte att sänka kostnaderna 
utan att skapa unika produkter/tjänster i förhållande till branschen som helhet. Att hålla låga 
kostnader är däremot ett sekundärt mål. Ett företag som framgångsrikt arbetar med 
differentiering har kunder som är minimalt priskänsliga eftersom få konkurrenter och substitut 
finns att tillgå och för att produktens/tjänstens säregenskap är viktigare än ett lågt pris. 
Kostnader för design, forskning & utveckling och marknadsföring är betydande i företag med 
differentiering. 
 
2.2.2 Kostnadsöverlägsenhet 
För att nå kostnadsöverlägsenhet menar Porter (1998) att kostnadsreducering är avgörande, 
eftersom målet är att nå lägsta möjliga pris till kunderna i förhållande till konkurrenterna 
(figur 2:5). Detta innebär bland annat att företaget försöker nå skalfördelar, undvika kunder 
som kostar pengar i form av service och att kostnaderna hålls ner på områdena forskning & 
utveckling, försäljning samt marknadsföring. Detta innebär att produktens/tjänstens 
varumärke kan karaktäriseras som ett lågprismärke där kvaliteten är låg i förhållande till priset 
på differentierade produkter. För att kunna genomföra kostnadsreducering är ett aktivt 
kontrollarbete av företagsledaren mycket viktigt.  
 
2.2.3 Fokus 
Fokus är den tredje generiska strategin som utgår ifrån att ett företag riktar sig till en viss typ 
av kunder, målgrupper, segment eller geografisk avgränsning (Porter, 1998). Grunden i denna 
strategi är att kunna ge kunderna oberoende av strategisk utgångspunkt en mycket bra service, 
vilket innebär att tillhandahålla de produkter/tjänster kunderna efterfrågar. För att kunna 
genomföra detta tillämpas antingen differentiering eller kostnadsöverlägsenhet eller en 
kombination av dessa, beroende på kundernas efterfrågan. Med hänsyn till att strategin fokus 
kan vara en kombination av differentiering och kostnadsöverlägsenhet avser inte denna studie 
att vidare undersöka strategin fokus.  
 
 STRATEGIC ADVANTAGE 
  
 Uniqueness Perceived 
 by the Customer Low cost position 
  
 Industrywide 
 
 
 
 Particular 
 Segment Only 
 
Figur 2:5 Three Generic Strategies (Porter, 1998, s. 39). 
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Litteraturen betonar vikten av att hålla fast vid en vald strategi för att kunna nå önskad effekt 
och att det finns olikheter mellan branscher (Porter, 1998). Dessutom argumenterar Porter för 
att små företag tillämpar antingen fokuserings- eller differentieringsstrategin medan 
medelstora och stora företag oftast tillämpar kostnadsöverlägsenhet eftersom dessa strategier 
har visat sig vara mest lönsamma för respektive företag. Barth (2003) visar att de mest 
snabbväxande företagen i databranschen verkar växla mellan differentiering och 
kostnadsöverlägsenhet, flest snabbväxande företag tillämpar dock differentiering vid 
tidpunkten för undersökningen. Motsatsen till dessa företag i studien, med långsam tillväxt 
tenderar att tillämpa kostnadsöverlägsenhet framför differentiering.  
 
H5: Snabbväxande företag har en signifikant tydligare strategi mot differentiering än 
krympande företag. 
 
 
2.3 Sammanfattande modell 
 
De samband som föreliggande studie har för avsikt att undersöka återfinns i figuren nedan 
(figur 2:6). De psykologiska egenskaper som forskningen påvisat kan särskilja framgångsrika 
entreprenörer från mindre framgångsrika entreprenörer (här snabbväxande och krympande 
företag) är prestationsbehov, känsla av kontroll, riskbenägenhet och situationsspecifikt 
självförtroende, hypoteserna 1-4 (pil 1). Tydligt utformade strategier mot differentiering eller 
kostnadsöverlägsenhet kan påverka tillväxten, hypotes 5 (pil 2). Entreprenörens psykologiska 
egenskaper (förutom riskbenägenhet) verkar korrelera positivt med varandra oavsett om 
företaget är snabbväxande eller krympande, hypotes 6 (pil 3). De korrelationer som avses är 
mellan entreprenörens prestationsbehov, känsla av kontroll och situationsspecifika 
självförtroende. Riskbenägenhet inkluderas inte i denna korrelation då en framgångsrik 
individ verkar karaktäriseras av en moderat (varken hög eller låg) riskbenägenhet. 
Entreprenörer i de snabbväxande företagen antas ha ett högt prestationsbehov, känsla av 
kontroll och situationsspecifikt självförtroende medan entreprenörer i de krympande företagen 
antas ha ett lågt prestationsbehov, känsla av kontroll och situationsspecifikt självförtroende. 
Oavsett snabbväxande eller krympande företag verkar entreprenörens psykologiska 
egenskaper kunna förklara företagets val av strategi, hypotes 7 (pil 4). Entreprenörerna i de 
snabbväxande företagen antas driva företagen med en tydligt differentierad eller 
kostnadsöverlägsen strategi medan entreprenörerna i de krympande företagen antas driva 
företagen med en blandning mellan differentiering och kostnadsöverlägsenhet. 
 
 
 
 1. 
 
 
 4. 2. 
 
 
 
Figur 2:6 Studiens undersökningsmodell. 
 
H6: Entreprenörens psykologiska egenskaper (exklusive riskbenägenhet) korrelerar 
signifikant positiv med varandra i snabbväxande och krympande företag. 
 
H7: Företagens strategi beror signifikant på entreprenörens psykologiska egenskaper i 
snabbväxande och krympande företag. 

Entreprenörens psykologiska egenskaper 
 
 
 
    3. Generiska strategier 
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Kostnadsöverlägsenhet 
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3. METOD 
 
Undersökningsmetoden var kvantitativ med hänsyn till ställd problemformulering och syfte. 
Syftet med en kvantitativ metod är att finna mönster, likheter och skillnader som kan gälla för 
stora populationer (Trost, 1994). En alternativ undersökningsmetod var den kvalitativa 
metoden till exempel intervju (Kvale, 1997), vilken avser att gå på djupet för att finna 
kvaliteter och egenskaper hos några få respondenter. Eftersom detta inte ingick i föreliggande 
studies problemställning eller syfte valdes inte denna metod. 
 
 
3.1 Urval 
 
För att finna representativa respondenter gjordes ett riktat urval. Respondenterna som valdes 
var entreprenörer från snabbväxande och krympande företag. Urvalet gjordes på affärsdatas 
hemsida [1]. För att höja validiteten bestämdes de gemensamma urvalskriterierna till 
aktiebolag med en tillväxtperiod och ålder på fyra år (Delmar, 2000). Samtliga företag 
registrerades 19980101-19981231 [1]. På grund av redovisningsskyldighet till Patent och 
Registreringsverket valdes endast aktiebolag och inte enskild firma, handelsbolag eller 
kommanditbolag. Med ett bredare urval kunde även dessa företag varit intressanta att studera 
och kan därför ingå i framtida studier. Den tillväxtperiod som tidigare använts var 5 år, 1 år, 3 
år, 2 år, 4 år och fler än 5 år (Delmar, 2000). Tillväxt över fyra år valdes eftersom data över 
fyra år fanns tillgängligt [1], fyra år ger säkrare tendenser till tillväxt än t.ex. 3 år och för att 
yngre företag tenderar att växa snabbare än äldre företag (Storey, 1994). Antal anställda 
användes inte som tillväxtmått eftersom en ökning av anställda inte automatiskt innebär en 
ökad omsättning (Delmar, 2000). Andra tillväxtmått som kunde använts var t.ex. ekonomiskt 
resultat, marknadsandelar, storleken på företagets tillgångar och en kombination av mått. Fler 
eller andra kriterier hade komplicerat urvalsprocessen då databasens urvalsfunktioner var 
begränsade. Då urvalskriterierna gav låg extern validitet, kan resultaten endast generaliseras 
till tidpunkten för studien och respondenterna men också för framtida forskningsuppslag.  
 
För att särskilja snabbväxande företag från krympande företag valdes omsättningsförändring 
och nettovinstmarginal. Nettovinstmarginal användes för att säkerställa att tillväxtmåttet 
omsättning inte endast beror på ett tillfälligt ökat eller minskat antal order (Svensson & 
Svensson, 1995). Nettovinstmarginal mäter lönsamhet och ställer resultatet efter finansiella 
intäkter och kostnader i relation till företagets omsättning (Andersson, 1997). De företag som 
definierades som snabbväxande hade ökat sin omsättning och nettovinstmarginal över fyra år 
och de företag som definierades som krympande hade minskat sin omsättning och 
nettovinstmarginal över samma tidsperiod. 
 
Urvalet resulterade i 3187 snabbväxande och 1387 krympande företag, vilka förändrat 
omsättning och nettovinstmarginal under det senaste året [1]. För att välja företag över hela 
perioden studerades dessa företag manuellt. Totalt erhölls 638 snabbväxande företag och 76 
krympande företag. För att minska de ekonomiska kostnaderna exkluderades 83 
snabbväxande respektive 28 krympande företag med mobiltelefonnummer. De 555 
snabbväxande företagen respektive 48 krympande företagen rangordnades efter (1) 
omsättningsförändring och (2) nettovinstmarginal. De företag som förändrats mest 
kontaktades först, för att få med ytterligheterna i varje grupp och då de snabbväxande 
företagen har visat sig betyda mest för den samhällsekonomiska utvecklingen (Storey, 1994). 
Totalt kontaktades samtliga 48 krympande företag men endast 78 snabbväxande företagen då 
urvalsprocessen tog mer tid än planerat.  
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3.2 Respondenter 
 
Enkäten besvarades av 48 entreprenörer från snabbväxande företag och 24 entreprenörer från 
krympande företag. Totalt ingick 59 män respektive 13 kvinnor mellan 21-68 år (m = 46 år) i 
studien. De snabbväxande företagen representerades av 39 män och 9 kvinnor mellan 21-68 år 
(m = 44 år) medan 20 män och 4 kvinnor mellan 33-65 år (m = 50 år) representerade de 
krympande företagen. Svarsfrekvensen var 62% för de snabbväxande respektive 50% för de 
krympande företagen. Bortfallet orsakades enligt de entreprenörer som tackade nej till 
deltagandet av tidsbrist, semester, tjänsteresor, kundbesök, bristande intresse, konkurs, 
sjukfrånvaro, stress, vilande verksamhet, sålt företag och att ingen ersättning utgick för 
deltagande. Kontaktade företag som inte svarade benämns också bortfall. De snabbväxande 
företagen ökade sin omsättning med 163% i genomsnitt medan de krympande företagen 
minskade sin omsättning med 32% över tillväxtperioden 4 år [1]. 
 
 
3.3 Mätinstrument 
 
Den kvantitativa undersökningsmetoden bestod av en enkät med bundna svarsalternativ, 
vilket kan anses lämpligt vid statistiska analysmetoder (Ejlertsson, 1996; Trost, 1994). För att 
höja studiens reliabilitet användes riktlinjer för enkätutformning och vedertagen forskning 
som stöd för frågeformuleringarna. I mätinstrumentet ingick bakgrundsvariablerna kön, ålder, 
familjeförhållanden, högsta utbildning och om någon av respondentens föräldrar har varit 
egen företagare (bilaga 2). För att kontrollera respondenternas representativitet gavs tre 
alternativ (alt 1) endast delägare, (alt 2) delägare och driva och utveckla företaget samt (alt 3) 
inte delägare men driva och utveckla företaget (Masters & Meier, 1988). Alternativ två och 
tre ansågs visa en hög entreprenöriell representativitet (bilaga 2). Enkäten bestod av 34 frågor. 
 
Prestationsbehov definierades som entreprenörens strävan efter personlig utveckling 
(McClelland, 1961). Med personlig utveckling avsågs viljan att lära sig nya saker framför 
ekonomiska intressen, att sällan vara nöjd med sitt arbete, alltid ha kunskap om vad arbetet 
kräver, alltid arbeta hårt och energiskt, hellre arbeta med experter än med närstående vänner 
samt att utvärdera sig själv och företaget (bilaga 2). Frågorna som avsåg att mäta 
prestationsbehov var 7-14 och 25-27. En fem gradig lickertskala formulerades där 1=stämmer 
inte alls, 2=stämmer ganska dåligt, 3=stämmer delvis, 4=stämmer ganska väl och 5=stämmer 
precis. Denna skala användes för samtliga följande frågor. Höga svarsvärden innebar högt 
prestationsbehov, riskbenägenhet, känsla av kontroll och situationsspecifikt självförtroende 
medan låga svarsvärden innebar lågt prestationsbehov, riskbenägenhet, känsla av kontroll och 
situationsspecifikt självförtroende. Några frågor reverserades på varje variabel för att 
respondenten inte skulle svara automatiskt på frågorna.  
 
Riskbenägenhet definierades som entreprenörens medvetna val att utsätta sig för situationer 
med hög risk framför situationer med låg risk (Brockhaus, 1980). Med hög risk avsågs ett 
medvetet val att hellre placera sina pengar i aktier än i fonder, att inte veta vad som händer i 
framtiden är spänningen i livet, att planering inte är till för att minimera framtidens osäkerhet 
och att pengar bör satsas på spel t.ex. travet eller oddset (McClelland, 1961). Studier har 
tidigare ställt tre påståenden som innebar medvetet risktagande mot en möjlig ekonomisk 
vinst (Krueger & Dickson, 1994). Efter pilotstudier ansågs dessa frågor för komplicerade att 
besvara i telefonintervju. Frågorna 15-18 avsåg mäta riskbenägenhet (bilaga 2). 
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Känsla av kontroll definierades som entreprenörens upplevda förmåga att kunna kontrollera 
händelser i arbetet (Rotter, 1966). De påståenden som användes valdes från det ursprungliga 
mätinstrumentet och översattes fritt av författaren. Hänsyn togs till entreprenöryrket eftersom 
flera av frågorna handlade om livet i allmänhet. Frågorna 19-24 avsåg att mäta 
entreprenörernas känsla av kontroll (bilaga 2).  
 
Situationsspecifikt självförtroende definierades som entreprenörens känsla av kompetens i 
arbetet (Bandura, 1977). Variablerna att skapa trivsel på arbetsplatsen, tillfredsställa 
kundernas behov, förhandla med leverantörer och utmana konkurrenter, visade litteraturen 
vara viktiga konkurrensmedel (Porter, 1998). Övriga variabler att hantera en hög 
arbetsbelastning, ta viktiga beslut och lösa svåra uppgifter valdes eftersom de kan 
karaktärisera framgångsrika entreprenörer (McClelland, 1961). Frågorna 28-34 avsåg mäta 
entreprenörernas situationsspecifika självförtroende (bilaga 2).  
 
Generisk strategi definierades som företagets position i förhållande till konkurrenterna inom 
branschen (Govindarajan, 1988; Porter, 1998) med avseende på produktens/tjänstens kvalitet, 
försäljningspris, företagets kundservice och satsning på forskning och marknadsföring samt 
varumärkets styrka (Barth, 2003). En femgradig lickertskala från ett till fem användes, 
1=mycket lägre, 2=något lägre, 3=samma, 4=något högre och 5=mycket högre än branschens 
ledande konkurrenter. Höga värden innebar differentiering medan låga värden tolkades som 
kostnadsöverlägsenhet. Frågorna 1-6 avsåg mäta företagets strategier (bilaga 2).  
 
Frågorna som avsåg att mäta prestationsbehov, riskbenägenhet och situationsspecifikt 
självförtroende kan ha sänkt reliabiliteten då frågorna konstruerats av författaren och inte har 
verifierats tidigare studier. Däremot avsåg frågorna för känsla av kontroll och företagens 
strategier att höja reliabiliteten eftersom dessa använts i tidigare studier. 
 
För att öka reliabiliteten genomfördes pilotstudier med fyra studenter som var ägare till 
enskild firma. Respondenterna ansåg att enkäten tog något lång tid att besvara, cirka 10 
minuter. Frågorna om riskbenägenhet (Krueger & Dickson, 1994) var svåra att besvara per 
telefon då svarsalternativen var snarlika varandra, frågorna togs därför bort och ersattes av de 
ovan nämnda. För att öka studiens validitet, svarsfrekvens och förebygga felkällor lästes ett 
följebrev upp före intervjun, som innehöll studiens syfte och ändamål (bilaga 1). Efter 
telefonintervjun tackade författaren respondenten för medverkan. 
 
 
3.4 Analysmetod 
 
Resultaten analyserades med statistikprogrammet SPSS 10.0. Analyserna var oberoende t-test, 
Pearsons chi2 test, Pearsons korrelationstest och multipel regressionsanalys. Ett oberoende T-
test och Pearsons chi2 test användes för att besvara studiens syfte och hypoteserna H1-H5. T-
testet analyserade variablerna entreprenörens psykologiska egenskaper och företagets strategi 
medan Pearsons chi2 test analyserade variablerna kön, ålder, familjeförhållande, utbildning, 
förebild och entreprenörernas position i företaget. Pearsons korrelationstest analyserade 
sambanden mellan variablerna entreprenörens psykologiska egenskaper (exklusive 
riskbenägenhet) i enlighet med den sjätte hypotesen (H6). En multipel regressionsanalys 
utfördes med entreprenörens psykologiska egenskaper som oberoende variabel och företagens 
strategier som beroende variabel för att besvara den sjunde hypotesen (H7). Vid det 
oberoende T-testet analyserades företagen tillsammans för att kunna finna eventuella 
skillnader och i övriga analyser studerades företagsgrupperna var för sig. 
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4. RESULTAT  

 
För att överskådligt presentera studiens resultat delas detta kapitel upp enligt syftet och de 
ställda hypoteserna. Först beskrivs de snabbväxande företagen och de krympande företagen i 
undersökta dimensioner. Här presenteras även de eventuella likheter och skillnader som 
tendera förekomma mellan grupperna (H1-H5). Därefter analyseras förhållandena mellan 
entreprenörernas olika psykologiska egenskaper och dess eventuella påverkan på företagens 
strategier (H6-H7). Hypoteserna finns presenterade i teorikapitlet, kapitel två. 
 
 
4.1 Jämförelser mellan de snabbväxande och de krympande företagen 
 
Sammantaget visar resultaten inte på några signifikanta skillnader mellan de snabbväxande 
företagen och de krympande företagen i någon av de studerade variablerna (tabell 4:1). Vidare 
visar de ingående resultaten inte heller på några signifikanta skillnader mellan de två 
grupperna i variablerna entreprenörens psykologiska egenskaper (t=-.317, p=.752) och 
företagens strategier (t=1.515, p=.134). Resultaten visade följande t-värden och p-värden för 
de enskilda psykologiska egenskaperna, prestationsbehov (t=.678, p=.500), känsla av kontroll 
(t=-1.861, p=.067), riskbenägenhet (t=1.102, p=274) och situationsspecifik självförtroende 
(t=-804, p=.424). Hypoteserna 1-5 går därmed att förkasta. Entreprenörerna i snabbväxande 
företag har således inte ett signifikant högre prestationsbehov, känsla av kontroll eller 
situationsspecifikt självförtroende än entreprenörerna i krympande företag. Entreprenörerna i 
krympande företag har därmed inte heller en signifikant lägre eller högre riskbenägenhet 
jämfört med entreprenörerna i de snabbväxande företagen. Med avseende på hypotesen om 
företagens strategier (H5) visar resultaten inte heller på att de snabbväxande företagen har 
strategier som är riktade mer åt differentiering (t=1.515, p=.134). 
 
Av dessa resultat går dock vissa svaga tendenser till signifikanta skillnader att finna mellan 
grupperna. Dessa förekommer i variablerna känsla av kontroll (t=-1.861, p=.067) och 
företagens strategier (t=1.515, p=.134). Resultaten bör dock beaktas med försiktighet eftersom 
slumpen påverkar resultaten till 6.7% respektive 13.4%. Det första resultatet pekar på att 
entreprenörerna i de snabbväxande företagen tenderar att ha en något lägre känsla av kontroll 
(m=2.89, sd=.39) än vad respondenterna i de krympande företagen har (m=3.07, sd=.41). 
Detta visar på en motsatt tendens till signifikant resultat i förhållande till studiens tredje 
ställda hypotes. Det andra resultatet visar att respondenterna i de snabbväxande företagen 
tenderar att ha något mer utpräglade strategier mot differentiering (m=3.30, sd=.71) än 
respondenterna i de krympande företagen (m=3.02, sd=.80), vilket är i enlighet med studiens 
femte hypotes (H5). I övriga dimensioner går inte några svaga tendenser till signifikanta 
skillnader att finna mellan de två företagsgrupperna. De två företagsgrupperna är enligt 
resultaten mer lika än olika varandra i de studerade variablerna. 
 
De likheter som resultaten visar redovisas för båda grupperna. Först presenteras resultaten för 
entreprenörerna i de snabbväxande företagen och sedan resultaten för entreprenörerna i de 
krympande företagen. Samtliga respondenter visar på ett mycket starkt självförtroende 
(m=4.15, sd=.45) respektive (m=4.24, sd=.43) medan känsla av kontroll var den dimension 
som visade lägst resultat (m=2.89, sd=.39) respektive (m=3.07, sd=.41). Detta innebär att 
respondenterna inte känner varken hög intern kontroll (högt värde) eller hög extern kontroll 
(lågt värde). Respondenternas riskbenägenhet visade sig vara den näst lägst värderade 
dimensionen och närmast medianen tre (m=3.02, sd=.38) respektive (m=2.91, sd=.43), vilket 
visar på moderat riskbenägenhet, varken låg eller hög riskbenägenhet, hos respondenterna.  
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Resultaten i övriga dimensioner befinner sig mellan de ytterligheter som nämnts, 
entreprenörens psykologiska egenskaper (m=3.36, sd=.26) respektive (m=3.38, sd=.20), 
prestationsbehov (m=3.25, sd=.44) respektive (m=3.18, sd=.32) och företagens strategier 
(m=3.30, sd=.71) respektive (m=3.02, sd=.80). Standardavvikelsen (sd) mellan grupperna för 
de olika variablerna låg mycket nära varandra förutom för företagens strategier (sd=.71) 
respektive (sd=80). Detta innebär att entreprenörerna i de krympande företagen har givit 
något mer spridda svar än entreprenörerna i de snabbväxande företagen. Som tidigare 
diskuterats är de två företagsgrupperna mer lika än olika varandra i undersökta variabler. 
 
Tabell 4:1 Beskrivning av entreprenörernas psykologiska egenskaper och företagens 
strategier i snabbväxande företag (n=48) och krympande företag (n=24). 
 
 Snabbväxande företag Krympande företag 
 (n=48) (n=24)  
 m sd m sd 
Entreprenörernas psykologiska egenskaper 3.36 .26 3.38 .20 
Prestationsbehov 3.25 .44 3.18 .32 
Känsla av kontroll 2.89 .39 3.07 .41 
Riskbenägenhet 3.02 .38 2.91 .43 
Situationsspecifikt självförtroende 4.15 .45 4.24 .43 
Företagens strategier 3.30 .71 3.02 .80 
 
 
4.2 Demografiska faktorer 
 
Resultaten visar inte på några signifikanta skillnader med avseende på fördelningen män och 
kvinnor mellan de två företagsgrupperna (Pearson chi2=.047, p=.828). Fördelningen mellan 
män och kvinnor är likvärdig mellan de snabbväxande och de krympande företagen. I de 
snabbväxande företagen finns 39 män och 9 kvinnor medan de krympande företagen 
representerades av 20 män och 4 kvinnor. Hur framgångsrikt företaget är verkar alltså inte 
bero på entreprenörernas kön. I likhet med dessa resultat går inga signifikanta åldersskillnader 
att finna mellan de båda företagsgrupperna (Pearson chi2=9.102, p=.059). En tendens till 
signifikant resultat finns dock, vilket visar på att entreprenörerna i de krympande företagen (m 
= 50 år) är äldre jämfört med entreprenörerna i de snabbväxande företagen (m = 44 år). Detta 
resultat bör dock ses med försiktigt eftersom det inte är statistiskt signifikant. Inga 
signifikanta skillnader går heller att finna i variabeln familjeförhållanden (Pearson 
chi2=1.226, p=.747). Singel, sambo, gift eller ensamstående förälder verkar inte påverka om 
företaget blir ett snabbväxande eller ett krympande företag. 
 
Däremot påvisar resultaten signifikanta skillnader mellan de två företagsgrupperna i variabeln 
utbildning (Pearson chi2=13.538, p=.009). De entreprenörer som representerar de 
snabbväxande företagen tenderar att ha en högre utbildning än de entreprenörer som 
representerar de krympande företagen. Att ha en högre utbildning verkar leda till 
framgångsrika företag medan frånvaron av högre utbildning verkar leda till misslyckande i 
större utsträckning. Att ha en entreprenöriell förebild i form av någon förälder eller båda 
föräldrarna som egna företagare verkar inte påverka om företaget blir ett snabbväxande 
företag eller ett krympande företag (Pearson chi2=.556, p=.753). Fördelningen mellan de 
entreprenörer som har en förälder med eget företag och de entreprenörer som inte har en 
förälder med eget företag är likvärdig mellan de båda grupperna.  
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På kontrollfrågan angående entreprenörernas funktion i företaget svarade samtliga 
entreprenörer att de antingen är delägare och att de driver och utvecklar verksamheten eller att 
de inte är delägare men att de driver och utvecklar verksamheten. Resultaten visar inte på 
några signifikanta skillnader mellan företagsgrupperna med avseende på entreprenörernas 
funktion i företaget (Chi2=2.845, p=.092). Däremot finns tendensen att entreprenörerna i de 
snabbväxande företagen inte är delägare men att de driver och utvecklar verksamheten i större 
utsträckning än entreprenörerna i de krympande företagen. Att entreprenörerna är delägare 
och att de driver och utvecklar verksamheten är jämnt fördelade mellan företagsgrupperna. 
 
 
4.3 Korrelationer mellan entreprenörernas psykologiska egenskaper 
 
Analysen av entreprenörernas egenskaper i de snabbväxande företagens framkom en 
signifikant och positiv korrelation (tabell 4:2). Denna gick att finna mellan egenskaperna 
prestationsbehov och situationsspecifikt självförtroende (R=.401, P=.005). Det innebär att när 
det situationsspecifika självförtroendet ökar, så ökar även entreprenörernas prestationsbehov 
och när det situationsspecifika självförtroendet sjunker så sjunker prestationsbehovet. Inga 
övriga signifikanta korrelationer gick att finna. De korrelationer som studerades ytterligare 
var mellan prestationsbehov och känsla av kontroll (R=-.067, p=.650) samt mellan känsla av 
kontroll och situationsspecifikt självförtroende (R=-.005, p=.975). Dessa resultat visar 
förutom på frånvaro av signifikanser på negativa samband. Detta innebär att när den ena 
variabeln ökar så minska värdet på den andra variabeln och vice versa. Enligt dessa resultat 
kan hypotes sex (H6) delvis förkastas eftersom endast en signifikant positiv korrelation gick 
att finna mellan prestationsbehov och situationsspecifikt självförtroende. 
 
Tabell 4:2 Pearsons korrelationstest mellan prestationsbehov, känsla av kontroll och 
situationsspecifikt självförtroende i snabbväxande företag (n=48). 
 
  Prestations- Känsla av Situationsspecifikt
  behov kontroll självförtroende 
Prestationsbehov Pearson korr. 1.000   
 sign.     -   
Känsla av kontroll Pearson korr. -.067 1.000  
 sign. .650     -  
Situationsspecifikt Pearson korr.  .401** -.005 1.000 
självförtroende sign. .005 .975     - 
** Korrelationen är signifikant på .01 nivå. 
 
Enligt korrelationsanalysen av entreprenörernas psykologiska egenskaper i de krympande 
företagen gick en signifikant och positiv korrelation att finna (tabell 4:3). Den finns mellan 
prestationsbehov och känsla av kontroll (R=.419, p=.042). När entreprenörernas känsla av 
kontroll ökar så ökar prestationsbehovet och när känslan av kontroll minskar så minskar 
prestationsbehovet. Korrelationen mellan prestationsbehov och situationsspecifikt 
självförtroende var alltså inte en signifikant (R=-.094, p=.662). Korrelationen var negativ 
vilket innebär att när prestationsbehovet ökar så minskar det situationsspecifika 
självförtroende, om resultatet varit signifikant. Resultaten visar inte på någon signifikant 
korrelation mellan känsla av kontroll och situationsspecifikt självförtroende (R=.202, p=.345). 
När entreprenörens känsla av kontroll ökar så skulle (om signifikant) det situationsspecifika 
självförtroendet också öka,. Hypotes sex (H6) kan därmed delvis förkastas med hänsyn till 
den enda signifikant positiva korrelationen mellan prestationsbehov och känsla av kontroll. 
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Tabell 4:3 Pearsons korrelationstest mellan prestationsbehov, känsla av kontroll och 
situationsspecifikt självförtroende i krympande företag (n=24). 
 
  Prestations- Känsla av Situationsspecifikt
  behov kontroll självförtroende 
Prestationsbehov Pearson korr. 1.000   
 sign.     -   
Känsla av kontroll Pearson korr. .419* 1.000  
 sign. .042     -  
Situationsspecifikt Pearson korr.  -.094 .202 1.000 
självförtroende sign. .662 .345         - 
** Korrelationen är signifikant på .01 nivå. 
* Korrelationen är signifikant på .05 nivå. 
 
Vid en jämförelse mellan de båda företagsgrupperna och de båda analyserna enligt ovan går 
en likhet och två skillnader att finna. Likheten som åsyftas är den icke signifikanta 
korrelationen mellan känsla av kontroll och situationsspecifikt självförtroende i de två 
företagsgrupperna. De skillnader som avses är de två signifikanta och positiva korrelationer 
som resultaten visar. Den ena mellan prestationsbehov och situationsspecifikt självförtroende 
(R=.401, P=.005) i de snabbväxande företagen och den andra mellan prestationsbehov och 
känsla av kontroll (R=.419, p=.042) i de krympande företagen. Hypotes sex (H6) kan som 
diskuterats, förkastas till förmån för den alternativa hypotesen (H0) som visar på likheter.  
 
 
4.4 De psykologiska egenskapernas påverkan på företagens strategier 
 
För att testa hypotes sju (H7) om företagens strategier beror på entreprenörens psykologiska 
egenskaper genomfördes en korrelationsanalys mellan dessa variabler (tabell 4:4). Endast två 
statistiskt signifikanta resultat erhölls i denna analys. Det var för gruppen de snabbväxande 
företagen där företagens strategier korrelerade signifikant positivt med entreprenörens 
psykologiska egenskaper generellt (R=.376, p=.008) och mellan företagens strategier och 
egenskapen prestationsbehov (R=.340, p=.018). Sambanden mellan företagens strategier och 
de övriga psykologiska egenskaper för de snabbväxande företagen var som följer. För känsla 
av kontroll (R=.021, p=.887), riskbenägenhet (R=.208, p=.156) och för situationsspecifikt 
självförtroende (R=.240, p=.100). Det sistnämnda resultatet var närmast signifikant. Detta 
innebär att när värdet på företagets strategier, det vill säga mot differentiering ökar så ökar 
värdet på entreprenörens känsla av intern kontroll och situationsspecifikt självförtroende.  
 
Korrelationerna för de krympande företagen var samtliga inte statistiskt signifikanta, vilket 
delvis skiljer sig från de snabbväxande företagen (tabell 4:4). Resultaten visar följande 
samband mellan företagens strategi och entreprenörens psykologiska egenskaper generellt 
(R=.000, p=.999), prestationsbehov (R=.181, p=.397), känsla av kontroll (R=.160, p=.454), 
riskbenägenhet (R=-.331, p=.114) och situationsspecifikt självförtroende (R=-.156, p=.465). 
Det resultat som var i det närmaste signifikant var korrelationen mellan företagets strategier 
och entreprenörens riskbenägenhet. Detta resultat tenderar att visa att när värdet på företagens 
strategier ökar, mot differentiering så minskar entreprenörens riskbenägenhet och när värdet 
på företagens strategier minskar, mot kostnadsöverlägsenhet så ökar entreprenörens 
riskbenägenhet. Detta resultat bör dock beaktas med försiktighet eftersom hela 11.4% av 
resultatet påverkas av slumpen. För övriga resultat gick inga tendenser till statistiska 
signifikanser att finna varför dessa inte kommenteras. 
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Tabell 4:4 Pearsons korrelationstest mellan entreprenörens psykologiska egenskaper och 
företagens strategier i snabbväxande (n=48) och i krympande företag (n=24). 
 
 Företagens strategier 
 Snabbväxande företag Krympande företag 
 (n=48) (n=24) 
Entreprenörens psykologiska  Pearson korr. .376** .000 
egenskaper sign. .008 .999 
Prestationsbehov Pearson korr. .340* .181 
 sign. .018 .397 
Känsla av kontroll Pearson korr. .021 .160 
 sign. .887 .454 
Riskbenägenhet Pearson korr. .208 -.331 
 sign. .156 .114 
Situationsspecifikt  Pearson korr. .240 -.156 
självförtroende sign. .100 .465 
** Korrelationen är signifikant på .01 nivå. 
* Korrelationen är signifikant på .05 nivå. 
 
Den sista analysen som genomförts i föreliggande studie är om entreprenörernas psykologiska 
egenskaper sammantaget och enskilt signifikant tenderar att påverka företagens val av 
strategi. Resultaten visar inte på att entreprenörernas psykologiska egenskaper sammantaget 
signifikant påverkar företagens val av strategier i de snabbväxande företagen (R2=.084, 
F=2.083, p=.100). Resultaten visar vidare inte på att företagens strategier är beroende av 
varken prestationsbehov (B=.457, t=1.828, p=.074), känsla av kontroll (B=0.026, t=.100, 
p=.921), riskbenägenhet (B=.339, t=1.279, p=.208) eller situationsspecifikt självförtroende 
(B=.191, t=.793, p=.432) i de snabbväxande företagen. Däremot finns en tendens till 
signifikant resultat som bör beaktas. När värdet på de psykologiska egenskaperna generellt 
och prestationsbehov specifikt ökar tenderar företagen att inta en mer differentierad strategi. 
Hypotes sju (H7) kan ändå förkastas med hänsyn till de snabbväxande företagen. 
 
Inte heller för de krympande företagen visar resultaten på några signifikanta tendenser att 
entreprenörernas psykologiska egenskaper sammantaget på något sätt verkar påverka 
företagens val av strategier (R2=.017, F=1.102, p=.384). De krympande företagens val av 
strategier verkar inte heller bero på entreprenörernas psykologiska egenskaper enskilt. 
Resultaten påvisade följande resultat för prestationsbehov (B=.013, t=.021, p=.983), känsla av 
kontroll (B=.302, t=.656, p=.520), riskbenägenhet (B=-.682, t=-1.659, p=.114) och 
situationsspecifikt självförtroende (B=-.500, t=.-1.204, p=.243). En ytterligare tendens till 
signifikant resultat går att finna. Resultat visar att när riskbenägenheten hos en entreprenör 
ökar så tenderar strategin att rikta in sig mer mot kostnadsöverlägsenhet och när 
riskbenägenheten minskar så tenderar strategin att bli mer differentierad. Detta resultat bör 
diskuteras med försiktighet eftersom det endast är en signifikant tendens. Hypotes sju (H7) 
kan förkastas till förmån för den alternativa hypotesen (H0) även för de krympande företagen 
och därmed sammantaget för de båda företagsgrupperna. Den alternativa hypotesen visar att 
entreprenörernas psykologiska egenskaper inte kan förklara företagens val av strategi i varken 
de snabbväxande eller i de krympande företagen. 
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5. ANALYS 
 
För att överskådligt analysera resultaten har även detta kapitel delats in som kapitlet resultat. 
Först analyseras jämförelserna mellan de snabbväxande och de krympande företagen. Därefter 
analyseras sambanden mellan entreprenörernas psykologiska egenskaper och sedan 
förhållandet mellan entreprenörernas psykologiska egenskaper och företagens strategier. 
 
 
5.1 Jämförelser mellan de snabbväxande och de krympande företagen  
 
Storey (1994) argumenterar för att endast de mest snabbväxande företagen består av 
entreprenörens egenskaper och företagets strategi men också företagets organisation som inte 
undersöks i denna studie. Eftersom de krympande företagen i litteraturen antas endast bestå av 
en av dessa tre variabler medan de växande företagen antas bestå av flera av dessa variabler så 
ställdes hypoteser upp som visade på skillnader mellan dessa två företagsgrupper. Att 
resultaten inte visade på några signifikanta skillnader mellan de snabbväxande och de 
krympande företagen skiljer vid jämförelser med litteraturen. Istället för nämnda skillnader 
som Storey (1994) argumenterar för visar grupperna på likheter i medelvärdet med avseende 
på entreprenörernas psykologiska egenskaper och företaget strategier generellt. Gartner 
(1986) visar däremot att de individer som startar företag har liknande psykologiska 
egenskaper och strategier som snabbväxande företag. Detta innebär att de krympande 
företagens entreprenörer kan definieras som entreprenörer vilka startar företag (Gartner, 
1986). Dessa entreprenörer har visats sig i föreliggande studie mer likna de framgångsrika 
entreprenörerna (entreprenörerna i de snabbväxande företagen) än vad de framgångsrika 
entreprenörerna liknar de icke framgångsrika entreprenörerna (entreprenörerna i de 
krympande företagen). De skillnaderna som refereras till (Storey, 1994) innebär att företagens 
strategier, entreprenörernas egenskaper och företagens organisation karaktäriserar som 
framgångsrika företag. Eftersom alla dessa tre variabler inte studerats, borde entreprenörerna i 
de snabbväxande företagen mer likna de krympande företagens entreprenörer. 
  
Analysen av entreprenörens prestationsbehov som visats sig vara moderat för de två 
företagsgrupperna, alltså varken högt eller lågt, stödjer resonemanget ovan. Framgångsrika 
entreprenörer har påvisats ha ett starkt prestationsbehov bestående av till exempel strävan 
efter personlig utveckling där framgång med ekonomiska belöning endast är ett mått på 
arbetsresultat (McClelland, 1961). Icke framgångsrika entreprenörer har visats sig ha ett lägre 
prestationsbehov karaktäriserat av till exempel en känsla av otillräcklig kompetens. De 
skillnader som framgår är att de framgångsrika entreprenörerna i föreliggande studie inte har 
ett högt prestationsbehov samtidigt som de mindre framgångsrika individerna inte heller har 
ett tydligt lågt prestationsbehov som McClelland argumenterar för. De framgångsrika 
entreprenörerna liknar mer de icke framgångsrika entreprenörerna med till exempel ett lågt 
behov att utveckla sig själva. Detta kan vara orsakat av att entreprenörens värderingar och 
inflytande i företaget har förändrats i takt med att företaget växt och fler individer är 
involverade i besluts- och utvecklingsprocessen. 
 
På variabeln känsla av kontroll föreligger inte heller några statistiskt signifikanta skillnader 
vilket också innebär likheter mellan de två grupperna entreprenörer. Teorierna visar att 
framgångsrika individer anser att deras prestationer till stor del kan påverkas av dem själva 
(Weiner, 1985) medan resultaten visar på att respondenterna i de snabbväxande företagen är 
tydligt tveksamma till detta. Denna reaktion kan vara en följd av expansionen av företaget 
som nämns ovan, att entreprenörens inflytande har minskat och därmed också entreprenörens 
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känsla av att kunna kontrollera verksamheten. Eftersom entreprenörerna i de krympande 
företagen också tenderar att ha en låg känsla av kontroll, stämmer detta resultat överens med 
forskningen (Weiner, 1985; Rotter, 1966). Dessa icke framgångsrika entreprenörer antas ha 
en låg känsla av (intern) kontroll enligt litteraturen. Denna känsla kan ge uttryck för att 
företaget har visat på dåliga ekonomiska resultat under lång tid (4 år), vilket skapar känslan 
att det kan vara svårt att på egen hand påverka företagets situation och den ekonomiska 
trenden. Resultaten stödjer till viss del detta resonemang eftersom de icke framgångsrika 
individerna visade på lägre utbildning i jämförelse med de framgångsrika entreprenörerna.  
 
Entreprenörernas riskbenägenhet, för de båda företagsgrupperna, visade sig mer moderat, än 
tydligt lågt eller högt. Innebörden av resultatet kan vara att entreprenörer oavsett framgång 
eller motgång inte är några spelare som tar några tydligt höga eller låga risker (Brockhaus, 
1980; McClelland, 1961). Detta kan tyda på att entreprenörerna är representativa för studien, 
vilket även frågan angående deras representativitet indikerade. Resultaten kan också peka på 
att entreprenörerna vet vad de gör, trots att de inte värderar sin egna kontroll som låg. På 
denna variabel liknar de icke framgångsrika entreprenörer mer de framgångsrika 
entreprenörerna (McClelland, 1961) till skillnad från variabeln prestationsbehov och känsla 
av kontroll. 
 
Resultaten på variabeln situationsspecifikt självförtroende visar att respondenterna i de 
snabbväxande företagen har ett högt självförtroende vilket är i enlighet med Bandura (1977) 
som menar att framgångsrika individer delvis har blivit framgångsrika på grund av sin starka 
tro på sig själv. De icke framgångsrika entreprenörerna har därmed också ett lägre 
självförtroende efter upprepade misslyckanden. Banduras (1977) teori passar väl in på de icke 
framgångsrika entreprenörerna eftersom de har misslyckats övertid i sina företag. Det låga 
prestationsbehovet, känslan av kontroll kan vara en följd av misslyckande enligt tidigare 
resonemang, vilket borde orsaka ett lågt självförtroende. Analysen visar dock på skillnader 
mellan teorin och resultaten med avseende på entreprenörerna i de krympande företagen. 
Dessa entreprenörer visar nämligen också ett högt situationsspecifikt självförtroende, trots att 
de med ekonomiska mått mätt har misslyckats i sina företag och därmed borde ha ett lågt 
situationsspecifikt självförtroende (Bandura, 1997). På denna variabel visar entreprenörerna i 
de krympande företagen återigen på egenskaper som kan liknas med framgångsrika 
entreprenörer. Dessa entreprenörer har ett högre, även om det inte är statistiskt signifikant, 
situationsspecifikt självförtroende än de framgångsrika entreprenörerna. Dessa icke 
framgångsrika entreprenörer kan möjligen hålla självförtroendet uppe ytterligare en period, 
trots upprepade år av ekonomisk nedgång. En relevant fråga i sammanhanget kan vara var 
brytpunkten för ett dåligt självförtroende finns. Fyra år av nedgång kanske inte skapar ett 
dåligt självförtroende hos en entreprenör. 
 
Med avseende på företagens strategier och frånvaron av signifikant skillnad mellan de två 
företagsgrupperna går få likheter att finna med litteraturen. Medelvärdet för företagens 
strategier var i närhet till medianen. De företag som misslyckats (krympande företag) har 
kanske inte kompetens att ställa upp en strategi för företaget medan de framgångsrika 
företagen har växt för snabbt för att hinna se över sin strategi. En påvisad skillnad är Barth 
(2003) som argumenterar för att snabbväxande företag växlar mellan differentiering och 
kostnadsöverlägsenhet medan företag med lägre tillväxt verkar tillämpa strategin 
kostnadsöverlägsenhet. De snabbväxande företagen verkar även om empirin inte visar på 
några signifikanta skillnader att tillämpa mer differentierade strategier än strategier som visar 
på kostnadsöverlägsenhet, vilket kan visa åt vilket håll företagen vid grundandet strävade 
efter. Denna strategi kan vara en bidragande orsak till företagens framgång. De krympande 
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företagen tillämpar varken en tydligt differentierad strategi eller en strategi mot 
kostnadsöverlägsenhet eftersom medelvärdet ligger på medianen. Detta resultat skiljer sig 
från Porter (1990) som påpekar att små företag är benägna att tillämpa strategin 
differentiering. Däremot vore det intressant att studera strategin fokus som Porter nämner att 
små företag också verkar kunna inta, eftersom resultaten inte tydligt visar på varken 
differentiering eller kostnadsöverlägsenhet, utan kanske mer ett mått på fokus. 
 
 
5.2 Korrelationer mellan entreprenörernas psykologiska egenskaper 
 
Den enda positiva korrelation som gick att finna för de snabbväxande företagen, den mellan 
situationsspecifikt självförtroende och prestationsbehov stämmer bra överens med litteraturen. 
Bandura (1977; 1989; 1997) argumenterar för att det situationsspecifika självförtroendet 
skapar ett prestationsbehov, vilket alltså stämmer bra överens med resultaten i studien. När 
viljan att förbättras finns så ökar även självförtroendet att det går att lyckas. När 
entreprenörerna i de snabbväxande har ett starkt självförtroende kan det höja behovet att 
prestera, viljan att lyckas kan vara större än förmågan. Självförtroendet visade tydligt högre 
värden än prestationsbehovet, varför entreprenörerna verkar ha en övertro på sin egna 
förmåga. För de krympande företagen går motsatta men icke signifikanta resultat att finna.  
 
Den enda positiva korrelationen, för de krympande företagen, syftar till relationen mellan 
känsla av kontroll och prestationsbehov som också är i enlighet med den teoretiska 
argumentationen. Rotter (1966) visar att individer med ett lågt prestationsbehov också har en 
låg känsla av kontroll som även påverkar arbetet i negativ riktning. Entreprenörerna i de 
krympande företagen kan känna en känsla av låg intern kontroll samtidigt som de känner ett 
lågt prestationsbehov. Resonemanget kan uttryckas som följer, när känslan av att inte kunna 
kontrollera företaget i önskad utsträckning så minskar också motivation att försöka påverka 
företaget. När känslan att kompetens och den egna kontrollen infinner sig så ökar också 
behovet av att prestera. Det kan vara en känsla av hjälplöshet eftersom värdet var relativ lågt. 
Däremot går inte denna likhet att finna mellan resultaten och litteraturen för entreprenörerna i 
de snabbväxande företagen. Resultaten visar att det istället för ett positivt samband mellan 
dessa egenskaper visar resultaten på ett negativt samband, ej statistiskt signifikant. När 
entreprenörerna i de snabbväxande företagen visar drag som kan härledas till prestationsbehov 
så verkar de ha en låg känsla av intern kontroll. Detta resultat är motsatsen till vedertagen 
teori på området (McClelland, 1961; Rotter, 1966). Dessa entreprenörer antas ha ett starkt 
prestationsbehov samtidigt som de visar en stark känsla av kontroll, även om empirin inte 
visar detta.  
 
Den tredje korrelationen, frånvaron av statistiskt signifikanta resultat för båda 
företagsgrupperna, mellan situationsspecifikt självförtroende och känsla av kontroll, skiljer 
sig från litteraturen. Entreprenörerna i de krympande företagen tenderar dock att likna 
litteraturen som visar på att när prestationsbehovet ökar så ökar också känslan av kontroll 
(Rotter, 1966; McClelland, 1961). Även om resultatet inte kan fastställas statistiskt så visar 
korrelationen på ett positivt samband som litteraturen tidigare beskrivit. Denna korrelation är 
negativ hos entreprenörerna i de snabbväxande företagen, vilket innebär att dessa 
entreprenörers känsla av kontroll minskar när det situationsspecifika självförtroendet ökar.  
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5.3 De psykologiska egenskapernas påverkan på företagens strategier 
 
Framgångsrika entreprenörer  med ett högt prestationsbehov (McClelland, 1961), känsla av 
kontroll (Rotter, 1966), självförtroende (Bandura, 1997) och moderat riskbenägenhet 
(Brockhaus, 1980) verkar kunna kopplas till differentiering enligt litteraturen. Snabbväxande 
företag verkar nämligen anta strategin differentiering (Barth, 2003). Entreprenörernas 
psykologiska egenskaper generellt var enligt resultaten signifikant positivt korrelerade till 
företagens strategier. Den statistiskt signifikant positiva korrelationen mellan företagens 
strategier och entreprenörens prestationsbehov stämmer därmed också överens med 
forskningen. Tillväxt kan möjligen som tidigare diskuterats nås med en differentierad strategi. 
 
Likheten med litteraturen innebär, för de snabbväxande företagen, att när entreprenörens 
egenskaper är positiva det vill säga högt prestationsbehov, hög känsla av kontroll och ett högt 
situationsspecifikt självförtroende så tenderar företagen att rikta in sig mot differentiering 
Barths (2003) resonemang verifierar detta resultat om att de snabbväxande företagen verkar 
rikta in sig mot differentiering. Kopplingen entreprenörens prestationsbehov och företagens 
strategi innebär i likhet med McClelland (1961) att motivationen att prestera och utveckla sig 
själv har stor betydelse för att företaget ska växa i snabb takt. Däremot verkar det som om 
prestationsbehovet sjunker vid en viss storlek eller tillväxttakt när omgivande faktorer 
påverkar företaget i allt större utsträckning såsom till exempel anställda (Storey, 1994) och 
marknaden (Andersson, 2001). 
 
De entreprenörer som verkar i de krympande företagen antas enligt litteraturen ha ett lågt 
prestationsbehov (McClelland, 1961), känsla av kontroll (Rotter, 1966), självförtroende 
(Bandura, 1997) och en hög eller låg riskbenägenhet (Brockhaus, 1980) kopplat till strategin 
kostnadsöverlägsenhet (Porter, 1998). Eftersom undersökningen inte visade på några 
statistiskt säkerställda resultat är det svårt att dra likheter och skillnader till forskningen. Detta 
är något som skiljer sig i jämförelse med de snabbväxande företagen som visade på två 
signifikanta resultat enligt ovanstående diskussion. I teorin om företagens tillblivelse 
(Gartner, 1986) finns en likhet med resultaten. Likheten är för de snabbväxande företagen 
eftersom det finns en koppling mellan entreprenören och företagens strategi. Gartner (1986) 
argumenterar för att det finns korrelationer mellan entreprenörernas psykologiska egenskaper 
och företagens val av strategi. Däremot så verkar det svårt att uttala sig om vilken faktor som 
påverkar en annan faktor mer specifikt. Några alternativ är (1) att entreprenörernas 
psykologiska egenskaper påverkar företagens val av strategi eller (2) företagens strategi 
påverkar entreprenörens psykologiska egenskaper eller (3) att entreprenörens psykologiska 
egenskaper och företagens strategi påverkar varandra. Föreliggande studie har utgått ifrån det 
första av dessa tre alternativ vilket resulterat i nedanstående modell (figur 6:1). 
 
 t=-.317, p=.752 
 
  
 *R2=.084, F=2.083, p=.100 t=1.515, p=.134 
 **R 2=.017, F=1.102, p=.384 
 
Figur 6:1 Skillnaderna mellan företagsgrupperna samt sambanden entreprenörernas psykologiska egenskaper 
och företagens strategier. *=Snabbväxande företag, **=Krympande företag. 
 
Ett fjärde (4) alternativ finns, vilket innebär att det kan vara svårt att finna kopplingar mellan 
en enskild individs egenskaper och organisationens prestation samt mellan egenskaperna. 
Denna studies resultat visar tydligt på problem att avgöra orsaks- och relationssamband. Där 
frågan är vilka faktorer korrelerar och vilken faktor som påverkar en annan? 
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6. SLUTSATSER 
 
Studien utgick ifrån en modell som visar att entreprenörens psykologiska egenskaper, 
företagens strategi och företagets organisation kan påverka tillväxten i företag. Studiens 
problemformulering var följande. Vilken betydelse har entreprenörens psykologiska 
egenskaper och företagets strategi för tillväxten i svenska företag? Syftet med studien var att  
jämföra snabbväxande företag och krympande företag för att finna likheter och skillnader i 
entreprenörens psykologiska egenskaper och företagets strategi. Istället för hypotiserade 
skillnader mellan snabbväxande och krympande företag på variablerna entreprenörens 
psykologiska egenskaper och företagens strategi gick endast signifikanta likheter att finna. De 
snabbväxande företagen visade sig mer likna de krympande företagen med ett i förhållande 
till litteraturen relativt moderat prestationsbehov och känsla av kontroll. Däremot visade båda 
företagsgrupperna på en moderat riskbenägenhet och ett högt situationsspecifikt 
självförtroende i enlighet med framgångsrika entreprenörer. Med hänsyn till de likheter som 
påvisats kan det vara intressant att ställa följande fråga. Vilka skillnader går att finna mellan 
snabbväxande och krympande företag om inte med entreprenörens psykologiska egenskaper 
eller företagens strategi? Ett sätt att studera tillväxtmodeller kan vara att testa hela modeller 
istället för delar av modeller. Av den modell som studien baserades på undersöktes två av tre 
delar som påvisats gynna tillväxten i företag. Dessa delar var entreprenörens psykologiska 
egenskaper och företagens strategier. Andra faktorer som till exempel företagens organisation, 
kontext, finansiering och makroekonomiska faktorer bör därför tas hänsyn till i större 
utsträckning för att kunna försöka förklara skillnader i tillväxt mellan olika företag. En annan 
slutsats som dras utifrån studien är att det finns tydliga svårigheter med att finna orsaker och 
samband till ett företags ekonomiska framgång eller motgång.  
 
Föreliggande studie har påvisat att entreprenörens psykologiska egenskaper och företagens 
strategier har liten betydelse för tillväxten men kanske större betydelse för tillblivelsen av 
dessa relativt unga företag. Andra faktorer som marknadens efterfrågan, kompetens och 
finansiella faktorer har troligen en större betydelse för tillväxten. Troligen finns fler svar hos 
de entreprenörer som inte deltog i studien på grund av till exempel avregistrerat bolag. Hur 
stor betydelse olika variabler har på tillväxten verkar vara svårt att avgöra. Viktigt att fundera 
över kan vara på vilket sätt, direkt eller indirekt, som variablerna antas påverka ett företagets 
omsättning och lönsamhet. I resonemanget är det viktigt att vara medveten om och diskutera 
om entreprenören påverkar eller påverkas av företagets omsättning och om omsättningen 
påverkar eller påverkas av företagets strategier. Vilket kommer först hönan eller ägget? 
Storleken på företaget med avseende på antal anställda kan vara en nyckelkomponent i 
diskussionen om egenskaperna. I till exempel ett bolag med få antal anställda kan troligen 
entreprenören till stor del direkt påverka både företagets verksamhet som till exempel strategi, 
omsättning och lönsamhet i önskvärd riktning. Entreprenörens psykologiska egenskaper kan 
tänkas ha stor betydelse i små företag, definierat med få antal anställda. Däremot kan troligen 
entreprenören i ett bolag med flera hundra anställda i betydligt mindre utsträckning direkt 
påverka företagets strategi, omsättning och lönsamhet. I dessa större företag finns betydligt 
fler individer och intressen att ta hänsyn till varför entreprenörens psykologiska egenskaper 
troligen har mindre betydelse för verksamheten. I detta exempel kan det vara så att företaget 
påverkar entreprenören i större utsträckning än entreprenören som påverkar företaget. Antal 
anställda kan utgöra urvalskriterium eller grupperings variabel i framtida forskning.  
 
Båda dessa typer av företag kan ha kommit med i föreliggande studie. I gruppen med de 
snabbväxande företagen kan nystartade dotterbolaget inom koncerner med flera hundra 
anställda ingå medan det i gruppen med krympande företag troligen finns betydligt färre antal 
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anställda. Med hänsyn till tillväxtperioden kan de snabbväxande företagen tänkas ha betydligt 
fler anställda eftersom de har växt kraftigt i omsättning i hela fyra år och därför troligen 
behövt nyanställa personal. Entreprenörens psykologiska egenskaper kan därför antas ha en 
mindre betydelse i dessa företag vid tillfället för studien än för de krympande företagen. 
Storleken med antal anställda för de krympande företagen kan liknas vid tillblivelsen av nya 
företag där entreprenören har stort inflytande, som sedan minskar om företaget växer och fler 
individer anställs som tar del av det totala inflytandet. Entreprenörens psykologiska 
egenskaper har till viss del betydelse för tillväxten. Entreprenörerna i de krympande företagen 
kan nämligen inte karaktäriseras som framgångsrika enligt litteraturen förutom att de har ett 
relativt högt självförtroende. Deras företag brister också i tillväxt vilket bekräftar antagandet. 
Entreprenörens betydelse har troligen minskat i de snabbväxande företagen, i takt med att 
företagen har växt och troligen nyanställt personal. Frågan är vid vilken eller vilka tidpunkter 
som entreprenörens psykologiska egenskaper har betydelse för tillväxten? För att kunna 
besvara denna fråga behövs longitudinella studier som mäter förändringar över tid. De 
snabbväxande företagen kan ha växt bland annat beroende på att deras strategier verkar vara 
mer inriktade mot differentiering. Dessa företag intar en tydligare strategi mot differentiering 
än de krympande företagen. Denna variabel verkar också enligt resultaten vara en stark 
signifikant tendens till att påvisa skillnad mellan företagen. Företagens strategier kan därför 
antas ha något större betydelse för tillväxten jämfört med entreprenörens psykologiska 
egenskaper.  
 
Förutom valet av teoretiskt perspektiv kan metodvalet ha påverkat studiens resultat. Det 
statistiska underlaget var mycket begränsat särskilt för de krympande företagen. Att även 
välja de företag som minskat med ett visst antal procent och att utöka urvalet till enskilda 
firmor, handelsbolag och kommanditbolag kunde ha resulterat i att eventuella skillnader 
mellan grupperna uppdagas genom fler statistiskt signifikanta resultat. Några orsaker till den 
låga svarsfrekvensen är sålda företag, konkurs och bristande intresse för studien. Ett förslag 
till framtida forskning är därför att utvidga eller begränsa urvalet till företag i konkurs. 
Databasens konstruktion försvårade urvalsprocessen betydligt, eftersom ett manuellt urval 
gjordes, vilket kan innebär att några företag inte har upptäckts. Även operationaliseringen av 
valda variabler kan ha bidragit till minskad reliabilitet. Frågorna behöver till viss del 
omformuleras för att öka reliabiliteten. Frågorna som avses är om riskbenägenhet, eftersom de 
ansågs svåra att besvara i en telefonintervju, vilket bidrog till minskad reliabilitet. En liknande 
studie med postenkäter kan bidra till ökad validitet eftersom dessa frågor då kan användas och 
risken för feltolkningar per telefon minskar. Frågor som i tidigare forskning har visat på hög 
reliabilitet kan därför behövas i större utsträckning i framtiden. Att samtliga respondenter kan 
karaktäriseras som entreprenörer enligt kontrollfrågan och därför anses representativa, kan 
förklara varför resultaten generellt pekar på ett delvis entreprenöriellt beteende. Att studien 
genomfördes som en ögonblicksstudie, kan ha begränsat förklaringsvärdet. eftersom tillväxt 
rekommenderas att studeras över tiden som en pågående process. Detta för att företagets 
riktning och påverkande faktorer ska kunna preciseras med en större säkerhet. Fördelen med 
en ögonblicksstudie är att den kan ge preliminära resultat om vilka faktorer som bör beaktas i 
en longitudinell studie. Ett förslag som kan förändra nämnda problem är att använda 
kvalitativa studier, vilka kan bidra till utveckling av mätinstrument specifikt för entreprenörer.  
 
Nedan ges förslag till framtida forskning. Vad är det som skiljer en framgångsrik entreprenör 
från en mindre framgångsrik entreprenör med avseende på psykologiska egenskaper? Hur 
förändras betydelsen av entreprenörens psykologiska egenskaper när företaget växer? Hur 
förändras organisationsstrukturen när tillväxten ökar i företag? Hur kopplas 
organisationsförändring till ekonomiska mått? 
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7. IMPLIKATIONER 
 
Det som föreliggande studie kan tillföra forskningen är att entreprenörernas psykologiska 
egenskaper inte har kunnat påvisats förutsäga företagens val av strategi. Ytterligare studier 
behövs för att eventuellt kunna finna skillnader mellan framgångsrika företag och mindre 
framgångsrika företag för att företagen själva ska kunna arbeta med praktiska förbättringar. 
Det är dock osäkert vilka variabler och på vilket sätt som studier ska kunna förklara 
företagens framgång eller motgång. Förslag på olika designer i framtida forskning ges i 
kapitlet slutsatser. Att studera företagen i en ögonblicksstudie har varit både intressant och 
vad gäller vissa resultat en bärande design, även om framtida forskning kan rekommenderas 
tillämpa mer longitudinella ansatser för att utveckla forskningen. 
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BILAGA 1: FÖLJEBREV 
 
HEJ!  
 
Mitt namn är Anders Billström, jag skriver min examensuppsats i företagsekonomi med 
inriktning strategisk ledning på Högskolan i Halmstad. Jag har ett frågeformulär som lyfter 
fram två olika synsätt på företagande, där den ena är entreprenörens egenskaper och den andra 
är företagets strategianvändning. Syftet med studien är att försöka förklara varför det finns 
skillnader i svenska företags tillväxttakt. Jag undrar om du i egenskap av 
entreprenör/företagsgrundare kan tänka dig att svara på 34 frågor, vilket tar ca 10 minuter? 
 
Som deltagare i undersökningen kan du vara helt säker på att dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt i relation till samtliga inblandade parter. Detta innebär att du kan svara helt 
sanningsenligt utan att dina enskilda svar kommer till allmän kännedom. Om du har några 
frågor efter detta samtal kan du höra av dig till mig, Anders Billström (035-12 88 84) eller 
adj. professor Jan Edgren (035-16 73 57) Högskolan i Halmstad.  
 
Allmänt om formuläret. 
Frågeformulären består av ett antal bakgrundsfrågor samt ett antal påståenden om 
entreprenörens egenskaper och företagets strategi. Det är viktigt att du enbart tar hänsyn till 
din egna syn och inte till en eventuell allmän uppfattning. Efter varje fråga/påstående anger du 
vilket svarsalternativ som passar bäst in på din uppfattning. Det är viktigt att du svarar på alla 
frågor, om inget av svarsalternativen stämmer, så försök att föreställa dig vilket av 
alternativen som passar bäst för din situation som entreprenör. Det finns inga ”rätta” eller 
”felaktiga” svar, inte heller några ”bra” eller ”dåliga” svar. Svara så öppet och ärligt du kan. 
 
Tack för visat intresse // Anders Billström 
 

 2003 Anders Billström 
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BILAGA 2: ENKÄT ���� Växande ���� Icke växande 
 
Ange ditt kön:  
� Man � Kvinna 
 
Vilket år är du född?______ 
 
Familjeförhållande:   
� Singel � Sambo � Gift � Ensamstående förälder � Annat 
 
Högsta utbildning:    
� Grundskola (9år eller motsv.) 
� Gymnasium (2-4 åriga program) 
� Eftergymnasial yrkesutbildning 
� Påbörjade akademiska studier 
� Akademisk examen  (fil. kand.  motsv., el. högre) 
 
Har någon av dina föräldrar varit egen företagare? 
� Ja � Nej 
 
Är du… 
� …endast delägare i företaget. 
� …delägare samt att du driver och utvecklar företaget. 
� …inte delägare men du driver och utvecklar företaget. 
� Annat. 
 
Försök att positionera följande faktorer i för- Mycket Något Samma Något Mycket 
hållande till ledande konkurrenter avseende: lägre  lägre högre högre 
 1 2 3 4 5 
1. Produktens/tjänstens försäljningspris. � � � � � 
2. Produktens/tjänstens kvalitet. � � � � � 

3. Del av omsättning som spenderas på forskning. � � � � � 

4. Del av omsättning som spenderas på marknadsföring. � � � � � 

5. Produktens/tjänstens varumärke. � � � � � 

6. Servicegrad till kunderna. � � � � � 

 
Föredrar du att lära dig nya saker hellre än att… Stämmer  inte  ganska  delvis  ganska  precis 
 alls dåligt väl 
 1 2 3 4 5 
7. tjäna pengar. � � � � � 

8. rekrytera personal. � � � � � 
9. öka företagets försäljning. � � � � � 
10. minska företagets kostnader. � � � � � 
 
Försök att ta ställning till följande påståenden. Stämmer  inte  ganska  delvis  ganska  precis 
 alls dåligt väl 
 1 2 3 4 5 
11. Du är alltid nöjd med ditt arbetsresultat. � � � � � 

12. Du har alltid kunskap om vad dina uppgifter kräver. � � � � � 

13. Du arbetar alltid hårt och energiskt med alla dina uppgifter. � � � � � 

14. Du arbetar hellre med experter än med närstående vänner. � � � � � 
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 Stämmer  inte  ganska  delvis  ganska  precis 
 alls dåligt väl 
 1 2 3 4 5 
15. Det är bättre att placera sina pengar i fonder med låg risk än i  � � � � � 
aktier med hög risk. 
16. Att inte veta vad som händer i framtiden är spänningen i livet.  � � � � � 
17. Planering är till för att minimera framtidens osäkerhet.  � � � � � 
18. Pengar bör satsas på spel t.ex. travet, oddset. � � � � � 
 
 
 Stämmer  inte  ganska  delvis  ganska  precis 
 alls dåligt väl 
 1 2 3 4 5 
19. Duktiga ledare som misslyckas utnyttjar inte sin förmåga. � � � � � 

20. Att planera är inte bra eftersom tur/otur ofta avgör.  � � � � � 

21. Att lyckas är lika med hårt arbete, det beror inte på tur. � � � � � 

22. Att bli chef beror ofta på att vara på rätt plats först. � � � � � 

23. Alla individer bör alltid kunna erkänna fel och misstag. � � � � � 

24. Jag känner ofta att jag har lite inflytande över mitt arbete. � � � � � 

 

 
Det är viktigt att du… Stämmer  inte  ganska  delvis  ganska  precis 
 alls dåligt väl 
 1 2 3 4 5 
25. avsätter tid varje dag för att utvärdera dina erfarenheter. � � � � � 

26. avsätter tid varje dag för att utvärdera företagets försäljning � � � � � 

i förhållande till företagets tidigare försäljning. 
27. avsätter tid varje dag för att utvärdera företagets försäljning � � � � � 

i förhållande till konkurrenternas försäljning. 
 
 
Du känner dig kompetent i arbetssituationer som  Stämmer  inte  ganska  delvis  ganska  precis 
innebär… alls dåligt väl 
 1 2 3 4 5 
28. Att skapa trivsel på företaget. � � � � � 
29. Att tillfredsställa kundernas behov. � � � � � 
30. Att förhandla med leverantörer. � � � � � 
31. Att utmana konkurrenter. � � � � � 
32. En hög arbetsbelastning. � � � � � 
33. Att ta viktiga beslut om t.ex. företagets framtid. � � � � � 
34. Att lösa svåra uppgifter (inte vanliga rutinuppgifter). � � � � � 

 

 


