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Sammanfattning 

Affärsmodeller utgår från att företag ska vinstmaximera, vilket kan göra att 

affärsmodeller inte passar de företag som inte har vinstmaximering som 

utgångspunkt eller fokus. Vinsten i dessa företag ses “bara” som något 

sekundärt som måste finnas för att företaget ska finnas kvar. Detta synsätt på 

vinst är ofta kopplat till småföretagares sätt att driva företag. Småföretagare 

har ofta en nära koppling till sitt företag och det kan närmast beskrivas som 

deras identitet. Det är därför viktigt för dem att verksamheten finns kvar trots 

ett högt pris i form av att de arbetar mycket och hårt, för relativt liten 

ekonomisk vinst. Det viktigaste för dessa individer är inte pengar, utan det är 

livet som småföretagare de vill ha. De värderar ett liv där de är fria och 

självständiga att bestämma hur de vill ha det. Detta är även en orsak till att de 

inte vill att deras verksamhet ska växa eller utvecklas i storlek. De vill behålla 

verksamheten liten eftersom de vill ha kvar kontrollen samt att de vill fortsätta 

verka i det lokala området på grund av deras personliga anknytning dit.  

Affärsmodellen skulle kunna omformuleras eller breddas i sitt fokus för att 

fånga upp och beskriva fler verksamheter än de som vinstmaximerar. I 

modellen skulle det kunna tas hänsyn till hur en individ, alltså företagaren, 

lever sitt liv och det är därför olika livsformer används i denna studie. 

Kopplingen mellan individ och företag är ofta stark när det handlar om 

småföretag och därför vore det önskvärt att fokuset flyttas från företaget till 

individen i affärsmodellen. När fokuset är bytt, eller åtminstone mer nyanserat, 

skulle en affärsmodell kunna användas för att på ett meningsfullt sätt beskriva 

en småföretagares verksamhet.  

Det största bidraget i denna studie är att ett perspektiv som utgår från 

individen istället för företaget används för att försöka förstå att en 

affärsmodell skulle kunna utvecklas till att omfatta fler fokusområden än 

vinstmaximering. Individen och dennes sätt att leva sitt liv påverkar hur 

företaget drivs och utifrån det vore det lämpligt att affärsmodeller anpassas för 

att beskriva verksamheten på ett mer användbart och rättvisande sätt. 

Nyckelord: småföretag, affärsmodell, livsstil, individualistisk. 
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Abstract 

Business models are based on that the company will maximize its profits, 

which may make the business models fit bad with companies who do not 

focus on profit maximization. The profit in these companies is seen as 

something secondary that needs to exist to make the company survive. This 

view on profit is connected to small business owners’ way to run a business. 

Small business owners often have a close connection to their company and it 

can almost be described as their identity. It is important for them that the 

business exists even if they need to pay a high price because they work hard 

and only get a small economic profit in return. The most important thing for 

these individuals is not money, but the life as a small business owner that they 

want to have. They value a life where they are free and independent to decide 

how they want to live their life. This is also a reason to why they do not want 

their business to develop or grow in size. They want to keep the business small 

because they want to keep their control and at the same time stay in the local 

area because of their personal connection to that place. 

The business model therefore could be reformulated or widened in its focus to 

describe more businesses than they who maximizes its profits. In the model it 

could be taken into account to how an individual, in this case the business 

owner, lives his/her life and that is why different life shapes are used in this 

study. The connection between the individual and the company is often strong 

when it comes to small businesses and that is why the focus could be moved 

away from the business itself to the individual itself in the business model. 

When the focus has been changed, or at least are more nuanced, a business 

model could be used to describe a small business owners business in a 

meaningful way. 

The biggest contribution with this study is that a perspective that originates 

from the individual instead of the business is used to try to understand that a 

business model could be developed to include more areas than profit 

maximization. The individual and its way to live life affect how the company is 

being run, and by that the business models could be adjusted to describe the 

business in a more useful and correct way. 

Keywords: small businesses, business model, lifestyle, individualistic.  
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1. Inledning 

Det här kapitlet inleds med en bakgrundsbeskrivning till studien. En övergång görs sedan 

till problemformulering och avgränsning, där det förklaras vad studien ämnar beröra och vad 

som ska studeras. Till sist presenteras syftet i detta kapitel. 

 

1.1. Bakgrund 

Det finns olika typer av företag som utifrån hur de drivs kan benämnas på 

olika sätt. Den ena typen kan benämnas livsstilsföretag (se Beaver 2002). 

Livsstilsföretagen drivs av en individ som lägger vikt vid personlig frihet och 

som inte har någon vilja att utveckla företaget eller generera vinster i någon 

större utsträckning. Detta kan enligt Jakobsen (1999) kopplas till en individs 

vilja att vara självständig och att det är viktigare än ekonomiska mål. För att 

förklara varför ett företag drivs på ett visst sätt kan livsformer (se 2.3.2) 

användas för att få grepp om individperspektivet. Detta innebär att utifrån 

olika livsformer kommer olika typer av företagande finnas. Självständighetens 

livsform innebär att det viktiga med en verksamhet är att den ger individen 

som driver företaget självständighet (Jakobsen 1999). Möjligheten att få verka 

för sig själv är definitionen på det goda livet för dessa individer.  

Företagande ses som något som kan bedrivas på olika sätt och med olika mål, 

men utgångspunkten för företagande antas ändå, enligt Alchian (1950), oftast 

vara vinstmaximering och rationalitet (se 2.2.1). Friedman (1970) menar att alla 

som driver ett företag har som främsta mål att generera vinst och att det är 

den delen de ska ägna sig åt eftersom den är viktigast. Företagare i ett litet 

företag driver ofta sin verksamhet för att överleva ekonomiskt, men har som 

främsta drivkrafter att de är fria och får göra det dem vill. Dessa företagare 

kombinerar både passion och vinstmaximering vilket enligt Karlsson (2015) 

inte är möjligt. Kombinationen innebär att de “vinstmaximerar” till en viss 

nivå eftersom en viss vinst måste finnas för att företaget ska överleva, men de 

fokuserar mest på passionen som de har kopplat till sitt arbete. Passionen 

riktas mot ett objekt, i det här fallet företagarens verksamhet.  

Jensen och Meckling (1976) menar att en person som driver ett företag har ett 

självuppfyllande maximeringsbeteende som kan vara kopplat till ekonomisk 

vinning, medan exempelvis Walker och Brown (2004) menar att det kan finnas 

en annan syn på en företagares beteende som innebär att företagaren inte 
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strävar efter att maximera vinsterna. Keane et al. (2018) menar att främst 

beskriva det ekonomiska målet som ett företag har är ett för snävt perspektiv. 

Många småföretagare1 (se även 2.3.1) har ett mer individualistiskt fokus där det 

är viktigare med andra saker som är mer direkt kopplade till individen, än att 

uppnå största möjliga vinst. Lite hänsyn har tidigare tagits till individens 

perspektiv menar Keane et al. (2018) och detta måste utvecklas för att öka 

förståelsen för småföretagares sätt att driva företag. 

En individ som startar och driver ett företag benämns ofta som en 

entreprenör (se 2.3.1). Detta begrepp är svårdefinierat men kan kopplas till 

attribut som exempelvis rationalitet, tillväxt och innovation. Dessa företagare 

driver en typ av företag som skiljer sig från livsstilsföretag och som kan 

benämnas entreprenörsföretag (se Carland et al. 1984). Det finns alltså 

företagare som kan kännetecknas som entreprenörer, men det finns även 

företagare som kännetecknas som småföretagare. Uppdelningen mellan dessa 

kategorier är oftast inte tydlig (Davidsson 1989), men företagare präglas ofta 

av den ena kategorin mer än den andra. En ägare till ett litet företag är ofta en 

individ som startar och driver företaget främst på grund av personliga 

målsättningar (Carland et al. 1984). Dessa individer kan kallas småföretagare 

och företagen som de driver kan benämnas livsstilsföretag eftersom de drivs 

utifrån förutsättningarna som definierar ett livsstilsföretag.  

Affärsmodeller (se 2.1) utgör ett företags ekonomiska modell och syftar främst 

till att vara en vägledning för att skapa vinster i företaget (Morris et al. 2005). 

Zott et al. (2011) menar att en affärsmodell handlar om vad ett företag gör 

samt hur de gör det. Utgångspunkten i en affärsmodell är att företaget är 

innovativt och ska vinstmaximera. En effektiv affärsmodell ska enligt Teece 

(2010) bidra till att skapa värde för kunder genom att möta deras behov och 

därmed generera intäkter till företaget som slutligen leder till vinst. En bra 

affärsmodell bör även vara unik och skilja sig från konkurrenternas för att 

företaget ska ha större chans att generera vinster genom att de är 

konkurrenskraftiga (Teece 2010). Affärsmodeller kan därmed användas som 

bas till hur ett företags strategi är utformad. I företag som drivs utifrån den 

klassiska synen kring vinstmaximering, som bland annat nämns av Alchian 

(1950) och Friedman (1970), kan modellen vara ett användbart verktyg för att 

styra verksamheten i rätt riktning. Denna modell kan därmed vara passande i 

ett entreprenörsföretag.  

                                                 
1
 Småföretagare är i denna studie definierade som personer som äger och driver ett företag (alltså ägarlett företag) 

och där det är en till tio anställda. 
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Morris et al. (2005) beskriver tre fokusområden i en affärsmodell; ekonomi, 

strategi samt drift av företaget. Den ekonomiska delen handlar exempelvis om 

hur vinster ska genereras, den strategiska om företagets tillväxtstrategier och 

delen med drift handlar om hur företaget drivs i praktiken för att maximalt 

utnyttja resurserna. Enligt tidigare studier drivs småföretag med mål som 

ekonomisk överlevnad och utan tillväxtambitioner (Hurst & Pugsley 2011). 

Driften av företaget präglas av att det är en livsstil för företagaren. Detta gör 

att en affärsmodell kan ses som missvisande i de små företagen eftersom 

småföretagarna främst drivs av personliga värderingar, som exempelvis 

friheten med att ha eget företag som nämns av bland andra Walker och Brown 

(2004). Eftersom verksamheten främst drivs på andra grunder kanske 

affärsmodellen ska spegla de faktorerna istället för hur företaget gör för att 

maximera sina vinster och växa. Affärsmodeller kan ses som ett sätt att 

tydliggöra hur ett företag ska agera i den dagliga verksamheten utifrån dess 

grundläggande värderingar. I entreprenörsföretagen där utveckling och vinster 

står i fokus är modellen lämplig. I livsstilsföretagen, som ofta är småföretag, 

kan det däremot bli missvisande när företagaren som person har en nära 

anknytning till sitt företag. 

 

1.2. Problemformulering och avgränsning 

Keane et al. (2018) menar att ett individualistiskt perspektiv kan vara att 

föredra när det gäller vissa företag istället för affärsmodellens nuvarande 

företagsperspektiv. Det finns många studier som visar att småföretagare har 

andra drivkrafter, men få studier utifrån perspektivet individen och dennes liv 

kopplat till företagande och affärsmodeller. Denna skiftning av fokus från 

företaget i sig till individen menar Keane et al. (2018) kan vara av vikt och att 

mer studier behövs inom detta område. Individperspektivet tas det hänsyn till i 

denna studie genom användning av livsformer samt hur individer värderar 

sättet att leva sitt liv.  

Fokuset kommer ligga på att förstå småföretagare och deras drivkrafter utifrån 

ett individualistiskt perspektiv snarare än utifrån ett företagsperspektiv. När 

företagen ses utifrån ett individualistiskt perspektiv kan de benämnas 

livsstilsföretag eftersom kopplingen till företagaren själv som individ är stark 

(Beaver 2002). Kanske bör en affärsmodell snarare ses utifrån småföretagarens 

perspektiv istället för företaget för att ge en bättre bild av verksamheten i dessa 

livsstilsföretag. 
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Zott et al. (2011) hävdar att tidigare studier om affärsmodeller främst har 

fokuserat på innovativa företag och företag inom teknik- och 

internetbranschen. Även Teece (2010) kopplar främst affärsmodeller till dessa 

typer av företag i sin studie. I den här studien ligger därför inriktningen på 

företag inom andra branscher än dessa för att kunna se deras koppling till en 

affärsmodell. Företagen som är inkluderade i studien har verksamheter inom 

detaljhandeln, lantbruk, skogsbruk, entreprenad, restaurang, mekaniker samt 

snickare. Inom de branscher som studerats här finns det företag som är 

innovativa och har tillväxt som målsättning, men de företag som ingått i 

studien hade inte det som mål i någon betydande utsträckning.  

Utifrån tidigare studier av bland annat Hurst och Pugsley (2011) tenderar 

många småföretagare att vara nöjda med verksamheten som den är, utan några 

större planer på att utveckla den och därmed skiljer de sig från de 

innovationsföretag som bland annat Teece (2010) beskriver. Kanske bör en 

affärsmodell utvidgas till att innefatta fler faktorer och målsättningar än 

vinstmaximering för att passa även småföretag som inte är innovativa och 

tillväxtbenägna. Ytterligare en aspekt som bidragit till varför just de små 

företagen studeras är att dessa är mindre studerade sedan tidigare. Enligt Jarvis 

et al. (2000) beror det bland annat på att det är svårare att få tillgång till 

information om dem, jämfört med de större företagen. Förhoppningen är 

därmed att denna undersökning ska bidra till att öka förståelsen för de små 

företagens verksamhet och hur den bedrivs utifrån ett individualistiskt 

perspektiv. 

 

1.3.  Syfte   

Syftet är att öka förståelsen för småföretagarens affärsmodell genom 

småföretagarens drivkrafter och varför ett annat perspektiv som är 

individanpassat behövs istället för ett företagsperspektiv i affärsmodellen.    



  

11 

 

2. Teoretisk referensram  

 

I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensramen som används som stöd för att 

uppnå studiens syfte. Kapitlet avslutas med en sammanfattning över de viktigaste delarna av 

teorin och hur dessa delar kan kopplas till en affärsmodell. Vissa begrepp som har en mer 

vedertagen definition förklaras i den löpande texten i teoriavsnittet, medan begrepp som 

anpassats mer efter undersökningen som gjorts i denna studie hittas i inledningen samt 

metoddelen. I de fall begreppen företag och företagare används syftas det på företag i 

allmänhet oavsett storlek, medan när det syftas till småföretagen förtydligas att det är just 

dem. 

2.1. Affärsmodell 

En viktig del när ett företag startas är att skapa en affärsmodell som beskriver 

verksamheten som ska bedrivas (Teece 2010). Vissa företag skapar 

affärsmodellen bokstavligen och arbetar med att formulera den, medan vissa 

företag endast har sin affärsmodell utan att lägga någon större tanke på den.  

Den grundläggande definitionen av en affärsmodell är att den utgör ett 

företags ekonomiska modell och att den främst syftar till att skapa vinster i 

företaget (Morris et al. 2005). Zott et al. (2011) menar att en affärsmodell 

handlar om vad ett företag gör samt hur de gör det, och det kan sammanfatta 

alla de faktorer som modellen innehåller.   

Det finns en mängd definitioner på vad en affärsmodell är och den kan ses 

som exempelvis ett mönster, en struktur, en plan eller en metod. Morris et al. 

(2005) urskiljer tre kategorier som är viktiga områden att utgå från i en 

affärsmodell. Kategorierna är ekonomi, strategi samt drift av företaget. Det 

ekonomiska perspektivet handlar om företagets prissättningar, intäkter, 

kostnader och marginaler. Det strategiska perspektivet handlar om företagets 

målsättningar att växa samt vilken position de har på marknaden. Den tredje 

kategorin som handlar om driften i företaget inkluderar de interna processer 

som tillsammans skapar värde, dessa kan vara saker som kunskap, service, 

administrativt arbete samt hur resurser nyttjas (Morris et al. 2005). 

Begreppet affärsmodell har länge funnits men blev aktuellt i mitten på 1990-

talet och har sedan dess utvecklats (Keane et al. 2018). Teece (2010) hävdar att 

marknaden för företag har förändrats på grund av nya 

kommunikationsmöjligheter och teknologier och dessa har bidragit till att 

kunden lättare kan få information om utbudet som finns på marknaden. Tack 
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vare detta krävs det att företagen arbetar aktivt med att tillfredsställa kundens 

behov för att hindra att den vänder sig till en konkurrent istället. För att 

tillfredsställa de behov som finns används ofta en affärsmodell som stöd till 

hur arbetet inom företaget ska ske för att möta dessa behov (Teece 2010).  

Joyce och Paquin (2016) hävdar att syftet med en affärsmodell är att den ska 

beskriva, skapa förståelse och förutspå hur ett företag ska agera för att kunna 

driva sin verksamhet och tjäna pengar. Det handlar också om företagets logik, 

vad de levererar, till vem och hur (Joyce & Paquin 2016). Teece (2010) menar 

att en effektiv affärsmodell ofta ses som något som ska bidra till att skapa 

värde för kunderna genom att möta deras behov och därmed generera intäkter 

till företaget som slutligen leder till vinst. En bra affärsmodell bör även vara 

unik och skilja sig från konkurrenternas för att företaget ska ha större chans att 

generera vinster genom att de är konkurrenskraftiga (Teece 2010). Keane et al. 

(2018) föreslår att istället för att affärsmodeller ska ses utifrån företagens 

perspektiv, bör de ses utifrån ett mer individualistiskt perspektiv och därmed 

utifrån företagarens perspektiv och företagarens förmågor. 

 

2.2. Drivkrafter  

Företag kan bedrivas på många olika sätt och med olika utgångspunkter. En 

central drivkraft till företagande är att tjäna pengar och detta görs via 

vinstmaximering (Friedman 1970). Det är just detta som en affärsmodell är 

uppbyggd kring (Morris et al. 2005). Företag som har vinstmaximering som 

utgångspunkt kan kallas entreprenörsföretag menar Carland et al. (1984). En 

annan central drivkraft till företagande är att själva företagandet kännetecknar 

individens livsstil. Företag där en individ strävar efter en rimlig försörjning, 

utan tillväxtambitioner, kan kallas livsstilsföretag (Beaver 2002). Dessa företag 

är ofta små företag och har andra drivkrafter än vinstmaximering som 

utgångspunkt. Individerna som driver den här typen av företag strävar efter 

personlig tillfredsställelse (Åstebro et al. 2014). 

2.2.1. Vinstmaximering 

Tanken bakom vinstmaximering handlar om att rationella personer tar 

rationella beslut för att optimera utfallet (Alchian 1950). Vinstmaximering 

antas vara det mest fördelaktiga för företag att ägna sig åt och att detta skall 

vara huvudfokuset eftersom det ger flest fördelar för flest individer (Sundaram 

& Inkpen 2004). Dock menar Jarvis et al. (2000) att vinst inte är ett lämpligt 
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mått för småföretagare eftersom det visar det samlade kassaflödet under en 

lång period, och de mindre företagen till hög grad tenderar att vara beroende 

av att få in pengar kontinuerligt i verksamheten för att överleva. För 

småföretagarna är det viktigt att de snabbt får in pengar för det ger en säkerhet 

för företagets överlevnad både för ägaren själv och för andra intressenter som 

exempelvis kreditgivare (Jarvis et al. 2000). Smith (1776) var den som först 

formulerade principen om egennytta som är nära kopplad till vinstmaximering. 

Med detta menas att människor hittar drivkraft att göra något, som till 

exempel att arbeta för att deras egen nytta ska maximeras, inte nyttan för den 

arbetet utförs åt. Nytta kan exempelvis beskrivas som att du fortsätter att driva 

ditt företag så länge fördelarna, alltså nyttan, överstiger kostnaderna (Jensen 

2002). 

2.2.2. Individuella drivkrafter 

Hurst och Pugsley (2011) menar att när motivet kring vinstmaximering inte 

uppfylls till varför småföretagare driver ett företag, måste det finnas andra 

drivkrafter och de kan kallas icke-ekonomiska. En drivkraft kan beskrivas som 

en motivation för en individ att göra något och den drivkraften behöver inte 

vara ekonomisk (Walker & Brown 2004; Hurst & Pugsley 2011). 

Drivkraften att det är en livsstil, menar Walker och Brown (2004) är en av de 

viktigaste faktorerna till att starta upp och driva ett företag. Framgång i små 

företag är ofta likställt med den personliga framgången för ägaren eller ägarna. 

Anledningen till detta är att ägaren ofta har en nära koppling till företaget. 

Även Jarvis et al. (2000) menar att ägarens identitet och företaget ofta har en 

nära koppling, vilket gör att om arbetet tar mycket tid upplevs det inte som 

hindrande utan det ses som viktigt eftersom det är personens liv. Hamilton 

(2000) menar att större hänsyn måste tas till icke-ekonomiska drivkrafter 

eftersom många företagare tjänar mindre än personer med anställning. 

Åstebro (2017) menar att småföretagare tycker om livet som småföretagare 

och kan därför inte tänka sig något annat än att driva ett eget företag trots att 

det inte är ekonomiskt försvarbart alla gånger. Åstebro et al. (2014) och 

Walker och Brown (2004) hävdar att många småföretagare känner stolthet 

över att driva ett eget företag och känner att deras arbete är meningsfullt. 

Dessa drivkrafter kan sammanlänkas med den personliga tillfredsställelsen. 

Stoltheten kan vara kopplad till att företaget betyder mycket för bygden och 

meningsfullheten kan vara kopplad till en känsla av att göra något som betyder 

mycket för just den specifika individen. Meningsfullhet och stolthet kan vara 
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högst personligt och individuellt, vilket gör att det kan skilja sig mycket mellan 

företagarna (Walker & Brown 2004). Social utveckling i området där företaget 

verkar och ett ömsesidigt utbyte mellan företagaren och det lokala samhället är 

viktiga drivkrafter för småföretagare menar Lähdesmäki och Suutari (2012). 

Företaget blir framgångsrikt om det stöttar det lokala samhället genom att de 

får stöttning tillbaka, men även den geografiska närheten till olika intressenter 

kan vara en drivkraft för småföretagare. Den geografiska närheten gör det 

lättare att bygga tillit och prata med sina intressenter vilket kan vara en stark 

drivkraft för småföretagare genom att detta ger ett ömsesidigt utbyte som 

leder till ekonomisk framgång (Lähdesmäki & Suutari 2012). 

Hurst och Pugsley (2011) menar att påståendet om att det främsta motivet inte 

alltid är ekonomiskt gäller för både nystartade och äldre små företag. 

Fördelarna kan vara att företagaren får vara sin egen chef, bestämma egna 

arbetstider samt har möjlighet att styra företaget helt själv och dessa fördelar 

värdesätts ofta högre än vinst. Walker och Brown (2004) och Åstebro et al. 

(2014) nämner även dem självständigheten av att vara sin egen chef som en 

viktig drivkraft till varför en individ driver ett företag. Davidsson (1989) fann 

att närheten till personalen var en viktig drivkraft för många småföretagare. 

Genom att småföretagaren har kontroll över de anställda ökar kontrollen över 

hela företaget. En nära relation med sina anställda kan vara svårt att ha om det 

är för många anställda, vilket därmed gör att småföretagarna ofta värdesätter 

att ha färre anställda som de har nära relationer till menar Davidsson (1989). 

Moskowitz och Vissing- Jörgensen (2002) hävdar att känslan av att vara 

oberoende och att ha kontroll är de viktigaste drivkrafterna för småföretagare. 

Dessa drivkrafter är främst kopplade till ett bestämmande över sin egen tid 

och att ha kontroll över sitt liv i större utsträckning än vad som upplevs vid en 

anställning. Den personliga friheten och tillfredsställelsen av att kunna sköta 

sitt eget utan någon bestämmande över sig är något som värdesätts av många 

företagare. Kontroll över ett företag leder till personlig frihet, men också att 

kontrollen över sitt eget liv upplevs större (Jakobsen 1999). Det är därför upp 

till företagaren själv att arbeta nog mycket för att företaget ska överleva och 

det leder till att företagaren i vissa perioder kan behöva arbeta extra mycket, 

men också att företagaren har möjlighet att välja när den ska vara ledig. Det 

blir lättare för företagaren att vara flexibel och att balansera jobbet med 

familjelivet och sin fritid genom att de oftast inte blir lika knutna till bestämda 

arbetstider. Alla dessa drivkrafter ligger enligt Walker och Brown (2004) 

utanför antagandet om vinstmaximering. 



  

15 

 

2.2.3. Målsättningar  

Småföretagare har vanligtvis många olika mål samtidigt menar Jarvis et al. 

(2000), vilket bidrar till svårigheter vid mätning av hur framgångsrikt företaget 

är. De olika målsättningarna handlar dels om att de ska generera vinster, dels 

att företaget ska vara stabilt och överleva på sikt. De sistnämnda målen är 

kopplade till företagarens egen stolthet och professionalitet, samt att 

företagaren har omtanke om sin omgivning (Jarvis et al. 2000). För många 

småföretagare är det viktigt att företaget lever vidare, kanske för att det ska gå i 

arv men även för att det ska fortsätta finnas i det lokala området (Jarvis et al. 

2000; Walker & Brown 2004).  

En stor anledning till att småföretagare vill hålla sin verksamhet stabil utan att 

förändras och växa är att de tappar kontrollen över sitt företag ju större det 

blir (Davidsson 1989). Förlusten av kontroll beror bland annat på intresse från 

utomstående investerare och större kontroll från banken när företaget blir 

större. Det kan även i vissa fall vara att utomstående faktorer hindrar 

småföretagaren från möjligheten att utveckla företaget (Hurst & Pugsley 2011). 

Småföretagarna har ofta inte viljan att driva företaget till att bli större, och det 

menar Hurst och Pugsley (2011) är den främsta orsaken till varför de små 

företagen förblir små. En drivkraft till att växa i viss omfattning är att företaget 

blir mer självständigt ur ekonomisk synvinkel (Davidsson 1989). Beroende på 

målsättningen drivs företagen på olika sätt. Om individen är en entreprenör 

eller en småföretagare är en definitionsfråga och det finns delade meningar 

kring hur skarp linjen mellan entreprenörskap och småföretagande är 

(Davidsson 1989). 

 

2.3. Företagande 

Företagande är ett brett begrepp och därför har det i denna studie fokuserats 

på två olika “typer” av företagande, entreprenörskap och småföretagande. De 

två begreppen presenteras under samma rubrik för att både likheter och 

olikheter mellan entreprenörskap och småföretagande ska tydliggöras i den 

mån det är möjligt. 

2.3.1.  Entreprenörskap och småföretagande 

Det finns olika sätt att driva ett företag, men en företagare benämns ofta som 

en entreprenör (Davidsson 1989). Företagare kan även kallas småföretagare, 
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vilket förklaras längre ned i avsnittet. Carland et al. (1984) menar att individer 

som vill utveckla, växa och hitta på nya idéer kan ses som entreprenörer. 

Bjerke (2007) definierar en entreprenör som någon som ser misstag som en 

lärdom och som har en personlighet som präglas av nyfikenhet och mod. Flera 

andra forskare har bidragit till att undersöka vilka personlighetsdrag en 

entreprenör har, bland annat Mill (1848) menar att de gillar risk, Schumpeter 

(1934) menar att de är innovativa, Dunkelberg och Cooper (1982) menar att 

de värderar självständighet och tillväxt. Entreprenörer likställs ofta med 

småföretagare och många politiker menar att det är entreprenörerna som 

bygger den ekonomiska utvecklingen i ett land (Carland et al. 1984). 

Entreprenörskap och småföretagande har stora likheter men de har även en 

stor olikhet och det är att småföretagare oftast inte vill utveckla nya idéer 

medan entreprenörer har det som huvudmål (Carland et al. 1984). 

En småföretagare är enligt Carland et al. (1984) en person som startat ett 

företag främst på grund av personliga mål. Verksamheten är en förlängning av 

individen och drivs främst av icke-ekonomiska anledningar, medan en 

entreprenör är en individ som bedriver verksamhet som har mål som vinst, 

tillväxt och utveckling. Stewart et al. (1999) menar att entreprenörer drivs av 

viljan att lyckas ekonomiskt, vilket gör att de tar mer risk. Det betyder att 

småföretagare skiljer sig från entreprenörer eftersom småföretagare inte alls är 

lika motiverade att lyckas ekonomiskt på det sättet som entreprenörer är, 

genom tillväxt och vinst, och därför tar småföretagare mindre risker. Stewart 

et al. (1999) menar att framgång är vad varje individ själv definierar det som, 

vilket betyder att det är kopplat till individens personlighet och egna 

referensram. 

Att starta ett företag är att vara en entreprenör menar Davidsson (1989) men 

efter starten är det många som inte lever upp till definitionen av en 

entreprenör. Dessa individer är en annan sorts entreprenörer och de vill 

behålla det traditionella sättet att driva företag, exempelvis som släkten alltid 

gjort. De vill inte utveckla, växa och vinstmaximera utan det är viktigare för 

dem att företaget blir som de personligen vill. De som vill behålla företaget 

som det är, kan också kallas entreprenörer menar Goss (2008). Han menar att 

känslor och social konstruktion är viktiga faktorer att ta hänsyn till när 

entreprenörskap ska analyseras. Omgivningen som företagaren påverkas av 

och som företagaren påverkar är en del i att företaget ser ut som det gör.  

Bjerke (2007) menar att entreprenörskap kan vara en annan typ av 

entreprenörskap än den traditionella som han menar innebär att det utgås från 
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vinst och individualism. Det finns socialt entreprenörskap som innebär ett 

större fokus på samhället och att bidra till att förbättra samhället. Socialt 

entreprenörskap har ofta en koppling till platsen där det startades genom att 

individerna använder förutsättningarna som finns i deras omgivning där och 

då. Davidsson (1989) menar att företaget är som en förlängning av en individs 

personlighet vilket gör att företag kan se ut på väldigt olika sätt och drivas på 

skilda sätt. Företagarna kan ändå definieras som entreprenörer menar 

Davidsson (1989) men att hänsyn alltså måste tas till individens personlighet 

för att förstå varför företaget drivs som det gör.  

2.3.2. Livsformer 

Keane et al. (2018) menar att affärsmodellens utgångspunkt som är företaget 

inte är passande i alla företag, utgångspunkten bör istället vara individen som 

driver företaget. Bergqvist (2004) hävdar att livsformer kan användas för att 

förklara vad en individ har för drivkrafter och anledningar till att starta ett 

företag. Livsformer kan användas för att förklara varför individer drivs av det 

de gör, beroende på hur de lever sitt liv. De olika livsformerna utgör inte några 

absoluta fack där en individ placeras utan individer kan röra sig emellan de 

olika livsformerna. Livsformerna är utformade för att förklara olika materiella 

förutsättningar och livsåskådningar. Detta leder fram till att en individ drivs av 

olika saker beroende på förutsättningar och syn på världen utifrån sitt eget 

perspektiv (Bergqvist 2004). 

Självständighetens livsform omfattar enligt Jakobsen (1999) företagare med få 

eller inga anställda som bedriver sin verksamhet för att få behålla sin 

självständighet. Självständigheten är deras definition på det goda livet. Dessa 

företagare vill inte anställa fler personer i någon större omfattning för det kan 

göra att de blir mindre självständiga. Enligt Karlsson (2015) är företagare som 

inte har några anställda passionerade i någon utsträckning till vad de arbetar 

med. Passionen är riktad mot ett objekt, i det här fallet företaget. Individen 

engagerar sig i verksamhet som ger personen mening och bidrar till 

identitetsbyggande (Jakobsen 1999). Företagarna vill heller inte att 

verksamheten ska växa i någon större omfattning för även det kan ses som ett 

hot mot självständigheten. Verksamheten drivs ofta vidare trots mindre 

lönsamhet på grund av att verksamheten skänker andra värden och mening till 

individen. Det kan även vara att i tider när verksamheten går sämre sparas det 

in på den privata konsumtionen för att pengarna ska användas i verksamheten 

istället (Jakobsen 1999).  
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Jakobsen (1999) menar att ingen tydlig skiljelinje finns mellan arbete och fritid 

och att själva målet med en verksamhet är att självständighet och att verka åt 

sig själv upprätthålls. Det finns inget arbete som är för tungt och lojalitet 

tillsammans med arbetsmoral är viktigt för att företaget ska överleva och att 

individen får vara självständig. Hot mot verksamheten uppfattas inte som 

yttre, utan hoten består i att individen som driver verksamheten exempelvis 

kan bli sjuk eller ligger i skilsmässa (Jakobsen 1999). Dessa personliga hot är 

direkt kopplade till att det kan bli svårt för individen att driva verksamhet utan 

stöttningen från en partner, både ekonomiskt och emotionellt. Sjukdom är ett 

hot eftersom företagarens arbetskraft ofta är helt avgörande för om 

verksamheten drivs runt eller inte. 

Arbetarlivsformen är en annan livsform som innebär att individen skiljer på 

arbete och fritid. Arbetet kan uppfattas som meningsfullt och roligt men det är 

ett medel för att tjäna pengar för att få mycket fritid (Jakobsen 1999). Det 

goda livet förverkligas i denna livsform på fritiden. Individen är löntagare och 

alltså anställd och arbetar för att målet, alltså fritiden, ska bli så bra som 

möjligt (Bergqvist 2004). En individ kan kombinera flera livsformer, alltså leva 

i flera livsformer och därför är det svårt att säga att en individ hör till den ena 

eller den andra. Dock brukar en livsform prägla individen till störst del och 

den livsformen blir den styrande (Bergqvist 2004). 

 

2.4. Teoretisk sammanställning 

Utifrån den teoretiska referensramen kan det antas att det saknas ett 

perspektiv på affärsmodeller som passar till hur småföretag drivs. 

Utgångspunkten i en affärsmodell är att företaget ska vinstmaximera. Men 

eftersom småföretagarna i tidigare studier som gjorts tycks ha en nära koppling 

till sina företag och andra drivkrafter än att företaget ska vinstmaximera, kan 

det möjligtvis finnas ett glapp mellan en klassisk affärsmodell och 

småföretagarnas verksamhet. Utifrån syftet som är att öka förståelsen för 

småföretagarens affärsmodell genom småföretagarens drivkrafter och varför 

ett annat perspektiv som är individanpassat behövs istället för ett 

företagsperspektiv i affärsmodellen, har en modell byggts för att förenkla och 

koppla ihop alla teoridelar som använts i studien för att kunna nå syftet. 

Modellen som gjorts som en sammanfattning på den teoretiska referensramen 

anses ge en bild av hur delarna i teorin ska ta oss fram till småföretagarens 
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affärsmodell. Vi använder dessa fem olika cirklar för att visa att alla delarna 

hänger ihop och tillsammans ger en teoretisk grund för att kunna styra mot 

målet som är småföretagarens affärsmodell. Dessa delar förklaras nedan;  

Vinstmaximering används för att skapa en förståelse för en av grundstenarna 

till företagande och ställs som kontrast till de individuella drivkrafterna som 

fokuserar på andra värden som är icke- ekonomiska. Dessa två delar kan 

jämföras och visar på olikheter beroende på mål med verksamheten. 

Målsättningarna med verksamheten men även drivkrafterna som definierar 

verksamheten är präglade av individens livsform. Denna del av modellen 

används för att visa på fokuset på individens sätt att leva sitt liv. Företagare är 

också en del i modellen och används för att få en förståelse av vad 

entreprenörskap och småföretagande är. Där entreprenörskap ofta associeras 

med vinstmaximering medan småföretagande oftare associeras med andra 

individuella drivkrafter. Till sist är affärsmodellen med som en egen cirkel 

genom att den “traditionella” affärsmodellen, som utgår från vinstmaximering, 

används som utgångspunkt för att kunna ta ett nytt grepp om affärsmodellen 

som förhoppningsvis mynnar ut i modellens mittcirkel, alltså småföretagarens 

affärsmodell. 

 

Figur 1, Modell över teoretisk referensram. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Småföretagarens 
affärsmodell 

Vinstmaximering 

Livsformer 

Affärsmodeller 

Individuella 
drivkrafter 

Företagande 



  

20 

 

3. Metod 

I det här kapitlet presenteras hur datainsamlingen skett, vilken ansats som valts och hur det 

kan kopplas till att uppnå uppsatsens syfte på lämpligaste sätt. Urvalet presenteras, val av 

sätt att analysera datan beskrivs och slutligen kommer en diskussion kring metodval och 

etik. 

3.1. Val av ansats 

Undersökningens syfte är att öka förståelsen för småföretagarens affärsmodell 

genom småföretagarens drivkrafter och varför ett annat perspektiv som är 

individanpassat behövs istället för ett företagsperspektiv i en affärsmodell. 

Utifrån syftet har vi valt att genomföra en kvalitativ undersökning. Kvale 

(1997) samt Bryman och Bell (2014) hävdar att en kvalitativ ansats bidrar till 

djup i undersökningen genom att respondenterna har möjlighet att uttrycka sig 

med egna ord utan att bli härledda i någon speciell riktning. För att uppnå 

syftet värderade vi respondenternas möjlighet att uttrycka sig fritt eftersom vi 

ville få en uppfattning om deras tankar kring företagandet och hur de drev sitt 

företag. Genom en kvalitativ ansats fick vi därmed djupgående information 

om den specifika individen. Dessutom tyckte vi denna ansats var passande 

eftersom vi inte riktigt visste vad vi kunde förvänta oss för resultat. Det fanns 

även ett intresse för respondenternas känslor och åsikter som var kopplade till 

dem personligen. För att få fram denna information upplevde vi att det var 

enklast att prata med respondenterna för att via ett samtal i intervjuform få 

fram mer djupgående och reflekterande svar. Jacobsen (2002) hävdar att 

kvalitativa undersökningar är lämpliga när det är det unika och speciella som 

ska undersökas. Även Galvin (2014) hävdar att det är en metod som bidrar till 

att öka förståelsen för hur vissa saker förhåller sig, i vissa specifika situationer. 

Detta är ytterligare en faktor som bidragit till att vi valt just en kvalitativ ansats. 

 

3.2. Val av datainsamlingsmetod 

Utifrån syftet att förstå småföretagarens affärsmodell har datainsamlingen 

skett genom semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman och Bell (2014) 

innebär en semistrukturerad intervju att intervjuaren använder sig av 

förutbestämda teman som ska tas upp under intervjun, men att frågorna inte 

behöver komma i en bestämd ordning eller vara formulerade på samma sätt i 

varje intervju. Vi använde en intervjuguide för att säkerställa att alla intervjuer 

skulle bli likvärdiga genom att alla områden i guiden berördes. Intervjuguiden 
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bestod av öppna frågor för att få ut så användbar information som möjligt. 

Bryman och Bell (2014) menar att öppna frågor är lämpliga för att ge 

respondenten möjlighet att uttrycka sig med egna ord och att de inte är 

ledande i någon riktning. Detta var en viktig faktor för att vi som intervjuare 

inte skulle påverka vilka svar vi fick. Vi hade även tänkt ut eventuella 

följdfrågor vi kunde använda oss av, men formulerade också andra följdfrågor 

under intervjuerna för att öka förståelsen för respondenternas svar. 

Vi utförde semistrukturerade intervjuer eftersom vi eftersökte djup i svaren 

från respondenterna och såg värde i att de skulle ha möjlighet att bidra med 

åsikter och synvinklar som vi inte tänkt på innan och förutsatt att de skulle 

svara. Enligt Bryman och Bell (2014) är just detta en fördel med de kvalitativa 

intervjuerna, att respondenterna kan bidra med synpunkter som intervjuaren 

inte kunnat förutse. Intervjuerna inleddes med allmänna frågor för att göra 

respondenterna bekväma med situationen. Sedan fortsatte intervjun med mer 

specifika frågor kring företagandet.  

Semistrukturerade intervjuer ger även möjlighet att ställa följdfrågor för att få 

veta mer när respondenter ger ett intressant svar (Bryman & Bell 2014), vilket 

vi ansåg var positivt för att få den empiri vi behövde för att uppnå syftet. 

Genom att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor skapades även ett bra flyt i 

intervjuerna. Några av respondenterna svarade till en början med korta svar på 

frågorna och i dessa fall hjälpte följdfrågor för att få mer utvecklade svar. Vi 

fick väl utvecklade svar i nästan alla intervjuer och respondenterna var ärliga 

med både känslor och åsikter, vilket vi upplevde gav mycket till studien. 

Intervjuerna varade mellan 45 minuter och en timme, vilket vi ansåg var 

tillräckligt för att få värdefull information. 

 

3.3. Urval 

Intervjuerna har skett med ägarna till 10 små aktiebolag i västra Värmland. Vi 

har valt just aktiebolag eftersom den bolagsformen ger möjlighet att ha 

utomstående ägare och det är enklare att få information om dem genom att de 

måste upprätta en årsredovisning. I studien av Hurst och Pugsley (2011) samt 

Davidsson (1989) som handlade om småföretagare och deras drivkrafter, 

bestod urvalet av företag som hade mellan 1-20 anställda. Vi har valt att 

begränsa antal anställda till max 10 stycken. Genom att sätta en lägre gräns än 

tidigare undersökningar begränsas skillnaderna mellan företagen, eftersom det 
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kan anses att företag med endast 1 anställd har annorlunda förutsättningar och 

skiljer sig mycket, inte bara storleksmässigt, än ett med 20 anställda. Dessutom 

kom Davidsson (1989) fram till att nackdelarna blir större än fördelarna med 

att driva ett litet företag när antal anställda överstiger 5-9 stycken.  

Företagen vi har inkluderat i vår undersökning har varit verksamma i minst 

fem år för vi anser att de har mer erfarenhet av företagandet än om de hade 

varit precis nystartade. Gränsen som satts är också baserad på Jarvis et al. 

(2000) som använde sig av företag som varit verksamma 5-38 år och ansågs 

vara mogna vid denna gräns. I de företag vi undersökt var ägaren och chefen 

samma person, vilket innebär att företagen var ägarledda. Företagaren skötte 

både företagets organisation och löpande förvaltning. I vissa fall fanns det två 

ägare varav en av dem var mer involverad i den dagliga verksamheten. 

Urvalet är en form av målstyrt urval, som enligt Bryman och Bell (2014) 

innebär att respondenterna väljs ut genom att de är relevanta i 

undersökningen. Företagen vi valt har letats upp via Retriever (2018) där vi 

sökt utifrån geografiskt område, bolagstyp, antal anställda samt antal år 

företagen har funnits. För att definiera vad småföretag är har vi använt oss av 

definitioner i andra studier som riktat in sig på småföretag. Vårt urval av 

företag var alltså begränsat av att det skulle vara 1-10 anställda, verksamheten 

skulle ha funnits i minst fem år och företaget skulle vara ägarlett. 

 

3.4. Beskrivning av analys 

Intervjuerna spelades in för att sedan transkriberas. Inspelningen skedde med 

två mobiltelefoner vid varje tillfälle för att säkerställa att inget material skulle 

gå förlorat. Transkriberingen av intervjuerna skedde i nära tid till 

intervjutillfällena. Vi ansåg detta var viktigt för att vi skulle behålla fokuset på 

en respondent i taget och för att säkerställa att vi förstod allt som sades under 

intervjun. Genom att transkriberingen gjordes i närhet till intervjun var det 

lättare att koppla ihop det inspelade materialet till intervjusituationen.   

Nästa steg i processen var att koda intervjuerna för att koppla ihop de svar vi 

fått för att kunna se mönster och utifrån det kunna dra slutsatser. Vid 

kodningen av intervjuerna tog vi hänsyn till att säkerställa den interna 

reliabiliteten. Enligt Bryman och Bell (2014) kan den säkerställas genom att de 

som kodar har kommit överens om hur datan ska tolkas för att förhindra att 

tolkningen sker på olika sätt. Vi skapade ett kodningsschema tillsammans för 
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att undvika att kodningen skedde på olika sätt. Vid presentationen av resultatet 

i undersökningen var vi noggranna med att datan från intervjuerna kopplades 

ihop med teorin på ett lämpligt sätt, vilket är ett sätt som Bryman och Bell 

(2014) nämner för att stärka den interna validiteten. Jacobsen (2002) menar att 

vid kodning och analys av datan sker en viss tolkning av det insamlade 

materialet vilket kan skada tillförlitligheten i en undersökning. När vi utförde 

tolkningen var vi objektiva och såg till hela sammanhanget där saker sagts i 

intervjuerna för att inte plocka ur citat ur en kontext och därmed ändra 

innebörden i det som sagts, detta för att  upprätthålla studiens tillförlitlighet. 

Kodningsschemat bestod av de teman som vi använde oss av i intervjuguiden 

och sedan skapade vi kategorier utifrån de olika frågorna. Koderna skapade vi 

utifrån de svar vi fått från respondenterna och till varje kod antecknade vi citat 

från intervjuerna som därmed klargjorde vad koden innebar. Kodningen 

utfördes genom att vi hade ett svar från en respondent, exempelvis “Ja, det är 

ju lite som jag sa förut att det är ju att vinsten är inte det viktigaste utan det är 

ju bra att den finns där men huvudsaken är ju att det går runt egentligen. Jag 

lever ju här och nu också, alltså tiden går ju och vi svälter inte och vi kan köpa 

det vi vill i stort sett och så då. Det är ju, det viktigaste är ju att det går bra i 

företaget och att djuren mår bra för det är de vi lever på.”. Detta svar ansåg vi 

passade in under temat “vinstmaximering”, kategorin “ekonomiska mått”, 

koden “vinst” och citatet “huvudsaken är ju att det går runt egentligen”. 

 

3.5. Tillförlitlighet  

Den externa validiteten och reliabiliteten är ofta ett problem inom kvalitativ 

forskning på grund av att det kan vara svårt att generalisera resultatet till andra 

situationer än den undersökta. Detta kan bero på ett begränsat urval eller att 

kvalitativa undersökningar är svåra att replikera (Bryman & Bell 2014). Vi har 

tagit hänsyn till detta och menar att resultatet inte bör generaliseras till en 

större kontext än den undersökta. Eftersom syftet var att skapa en förståelse 

ansågs det vara mer betydande med ett djup. 

Tillförlitligheten och trovärdigheten i en kvalitativ undersökning är något som 

måste belysas menar Jacobsen (2002). För att öka tillförlitligheten har vi 

använt oss av frågor som inte är ledande, samt att frågornas tydlighet blev 

testad i en pilotstudie. Pilotstudien skedde genom en test-intervju med ett 

företag och användes för att säkerställa kvaliteten på frågorna. Turner III 
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(2010) hävdar att deltagaren i en pilotundersökning bör vara en möjlig 

respondent till den slutliga undersökningen, och därför utförde vi den på ett 

företag som uppfyllde de kriterier vi hade i vårt urval.  Resultatet av 

pilotstudien blev att de frågor vi använde fungerade bra och respondenten 

förstod dem. Det var endast en fråga vi var tvungna att förklara lite mer 

ingående, och därmed valde vi att omformulera den för att undvika oklarheter 

i de följande intervjuerna. 

Vi som intervjuare hade en neutral inställning för att inte leda respondenterna i 

någon riktning och därmed öka studiens tillförlitlighet. Jacobsen (2002) menar 

att det kan finnas risk för viss intervjuareffekt vid personliga intervjuer, vilket 

innebär att respondenten kan påverkas av den som intervjuar. Denna effekt 

har vi därmed försökt undvika genom att vara så neutrala som möjligt. 

Vi har valt att begränsa oss till små företag i västra Värmland. Det kan vara en 

hindrande faktor att vi inriktat oss på ett begränsat område geografiskt 

eftersom det finns möjlighet att vissa av respondenterna kände till oss sedan 

innan. Men vi tror istället att det var en fördel att vi är ifrån trakten och att 

vissa av respondenterna eventuellt kände till oss, för det kan ha ökat chansen 

till att de ville delta i undersökningen. Jacobsen (2002) hävdar att en närhet till 

respondenter kan vara en fördel. Därmed kan det vara möjligt att vi nådde 

företagare som annars eventuellt hade tackat nej till att delta i undersökningen. 

De flesta av våra respondenter var män, vilket kan ha påverkat utfallet i det 

resultat vi fick fram. Majoriteten av företagen i vår population hade manliga 

ägare, vilket var en bidragande faktor till att just dessa blev intervjuade. Dock 

hade det varit intressant att inkludera fler kvinnliga ägare för att kunna se om 

de bidragit med några andra synpunkter och vinklar kring det studerade ämnet. 

 

3.6. Etik 

Ur etisk synvinkel har vi valt att respondenterna i vår undersökning ska vara 

anonyma och detta meddelades dem innan intervjuerna. Vi har fått deras 

samtycke till att genomföra intervjun innan den gjordes. En svårighet med 

kvalitativa undersökningar är just anonymiteten på grund av att det kan vara 

enkelt att identifiera respondenterna genom att exempelvis organisationer eller 

platser avslöjas (Bryman & Bell 2014). Vi har valt att dölja namn och andra 

detaljer som kan bidra till att de kan identifieras. Anledningen till varför 

anonymitet och konfidentialitet i en undersökning är viktigt, är att det 



  

25 

 

säkerställs att inte respondenterna påverkas negativt av den studie som sedan 

kommer presenteras officiellt (Kvale 1997; Bryman & Bell 2014). Vi upplevde 

under intervjuerna att det var uppskattat att de skulle vara anonyma när de i 

vissa fall gav oss information som de ansåg lite mer privat. 

Vid intervjuer kan det hända att respondenter inte vill svara på vissa frågor ifall 

de upplever att de är för privata (Bryman & Bell 2014). Det var en faktor vi 

tog hänsyn till när vi utformade vår intervjuguide för att undvika att komma in 

på områden som respondenterna upplever obehagliga och påträngande. Dock 

kan det vara individuellt vad en person upplever som privat information, 

därför förklarade vi för respondenterna innan intervjuerna att de inte behövde 

svara på alla frågor om de inte ville.  
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4.  Resultatanalys 

I det här kapitlet presenteras en analys av resultatet från intervjuerna. Analysen är 

uppbyggd genom att respondenternas svar har kopplats till den teoretiska referensramen. I 

detta kapitel presenteras inte respondenterna var för sig utan de teman som använts i 

kodningen används som rubriker och under dessa rubriker kan flera intervjucitat och text 

finnas (för separat presentation; se bilaga).  

 

Tabell 1, Intervjuer. 

Respondent Företag 

Lantbrukare 1 Mjölkproduktion och köttproduktion 

Grävmaskinisten Entreprenad, grävmaskiner samt skogsmaskin 

Snickaren Byggfirma 

Bilreparatören Bilreparationer och köp/sälj verksamhet 

Skogsmaskinsföraren Skogsavverkning 

Skohandlaren Skohandel 

Gatuköksbiträdet Gatukök 

Bygghandlaren Byggvaruhandel, vitvaror och service 

Cateringföretagaren Cateringföretag, restaurangverksamhet 

Lantbrukare 2 Mjölkproduktion och köttproduktion 

4.1. Företagandet  

Alla tio respondenter hade haft en anställning innan de blev egenföretagare. 

Vissa av dem hade varit med och startat företaget, medan vissa hade tagit över 

ett redan befintligt företag. I följande text där det nämns att respondenterna 
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startat företaget menas det även det skedet när en befintlig verksamhet togs 

över eftersom det var en start för just dem och deras företagande. 

Anledningarna till att ett eget företag hade startats var lite skilda, men det var 

endast en person som hade sett det som en självklarhet. En av respondenterna 

startade eget företag eftersom han var; 

 

Trött på att vara anställd. 

(Cateringföretagaren). 

 

Många av de andra respondenterna menade att de hade blivit egna företagare 

av en slump och en respondent svarade;  

 

Jag halkade in på den banan egentligen. 

(Grävmaskinisten). 

  

Flera av respondenterna hade inte något specifikt svar på varför de startat 

företag, vilket kan tolkas på flera sätt. Ett sätt skulle kunna vara att det inte 

fanns andra alternativ än det för att kunna verka på orten de bor, exempelvis 

om det var brist på andra arbeten på orten kunde detta vara ett sätt att skapa 

sig en sysselsättning. Det skulle kunna vara någon typ av “överlevnad” där en 

sysselsättning får “skapas” utifrån de förutsättningar som finns. Bjerke (2007) 

menar att förutsättningarna som finns i individers omgivning påverkar dem 

när de startar företag. En annan orsak till varför en individ startar ett företag 

kan vara livsstil (Walker & Brown 2004). Vidare hävdar Åstebro (2017) att 

livet som en individ vill ha kan kopplas ihop med att vara företagare. Just 

livsstil och att leva sitt liv på ett visst sätt, kan vara anledningen för flera av 

respondenterna eftersom de inte haft något tydligt mål med sitt företagande 

men ändå har valt att starta företag. Värdegrunden i respondenternas företag 

kan skiljas från det fokus som en traditionell affärsmodell innehåller, alltså att 

det handlar om att skapa värde för kunden som Teece (2010) nämner. I dessa 

småföretag handlar det mer om att skapa värde för företagaren själv och att 

denne har möjlighet att göra vad den vill, istället för hur kundbehovet ser ut. 

En respondent beskrev sitt företagande genom att säga; 
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Det handlar ju om identiteten i en… 

(Skogsmaskinsföraren). 

 

Att vara entreprenör innebär att du är innovativ, har nya idéer och vill utveckla 

verksamheten (Carland et al. 1984). Dessa egenskaper passar inte riktigt in på 

våra respondenter och enligt Stewart et al. (1999) kan en person som startat 

företag utan att ha dessa egenskaper istället benämnas småföretagare. 

Företagen i den här studien kan benämnas som ägarledda eftersom ägaren och 

den som drev verksamheten var samma person/personer i de intervjuer som 

genomförts. Det kunde vara två ägare men i dessa fall var det vänner, sambos 

eller makar som ägde ihop och den ena av dem drev, utom i två fall där de 

både drev verksamheten och ägde tillsammans. I ett fall var det även en 

respondent som hade samarbete med en elfirma genom att han ägde 50 

procent i elfirman och han som ägde elfirman ägde 50 procent i respondentens 

företag. Moskowitz och Vissing- Jörgensen (2002) menar att det viktigaste för 

en företagare är att de är oberoende och att de har kontroll. Detta stämmer väl 

överens med vad respondenterna tyckte var viktigt och varför de inte ville 

separera ägarskap från den dagliga driften. Företaget var som en förlängning 

av dem själva, och just denna faktor nämner Carland et al. (1984) som en 

viktig aspekt att ta hänsyn till när småföretagares drivkrafter ska undersökas.  

Alla respondenter utom en jobbade mer än heltid (40 timmar) i sin verksamhet 

på en vecka. Några av respondenterna hade även perioder under året när det 

var extra mycket jobb och lade ner ännu fler timmar under dessa perioder;  

 

Vintertid är det ju inte mer än åtta timmar, sommartid kan det bli 16-20 timmar per 

dygn.  

(Lantbrukare 1). 

 

För respondenterna i denna undersökning verkade inte mycket arbetstid vara 

en stor nackdel trots att det kan ses som det utifrån. Jarvis et al. (2000) menar 

att företaget och individen ofta har en nära koppling och om arbetet tar 

mycket tid ses det inte som hindrande, utan det ses som viktigt eftersom det är 
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individens liv. Att de arbetade så mycket som de gjorde kan bero på flera 

saker, dels överlevnad men också för att det helt enkelt var något som de 

tyckte var roligt. Inget av företagen som var med i studien hade dålig 

lönsamhet men överlevnad kan det kallas eftersom de kanske hellre arbetade 

mer själva för att dra runt verksamheten än att anställa fler till exempel. Några 

respondenter menade att de hade jobbat mycket mer förr i samband med att 

de startat upp verksamheten men arbetade mindre nu på grund av att de var 

äldre och inte orkade jobba lika mycket. Några ansåg även att de hade arbetat 

upp verksamheten till att den nu var stabil och därmed behövde de inte arbeta 

lika hårt längre. En respondent svarade;  

 

Nu är det max tolv timmar om dagen, annars kunde det bli en 14-15 timmar om dagen. 

(Bilreparatören). 

 

Respondenterna tog alla ut lön från företaget och alla hade aktiebolag, bara 

fåtalet tog ut utdelning vid vissa tillfällen. De tyckte det var bättre att pengarna 

var kvar i företaget för att kunna investera och fortsätta sin verksamhet. Flera 

tyckte även att det kunde finnas skattemässiga fördelar med att pengarna fanns 

i bolaget istället. Lönen som togs ut av respondenterna var ofta en fast 

månadslön och de menade även att de inte tog ut lön i förhållande till hur 

mycket arbete de lagt ner. En respondent uttryckte detta genom att säga;  

 

Nej men om man tar ut för, ja kanske 75 procent, 25 procent gör man nog gratis. 

(Skogsmaskinsföraren). 

 

Företagarna som intervjuades hade alla anställd personal utöver sig själva. De 

anställda var oftast personer som de känt sedan tidigare, släkt eller personer 

som någon i respondenternas närhet kände till. Respondenterna gav en del 

ansvar till sina anställda och ville att de skulle vara självgående och värderade 

även att det var tillit mellan dem. Vikten av bra personal var också något 

respondenterna nämnde, och de menade att det kunde bli kostsamt för en 

småföretagare att anställa fel individ. De anställda kunde därmed ses som en 

viktig resurs i företaget som var av stor betydelse för att verksamheten skulle 
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kunna bedrivas. Även företagarna själva kunde ses som en viktig resurs genom 

att de lade ned mycket tid på arbetet. En av delarna i affärsmodellen som 

Morris et al. (2005) föreslår är drift. Den delen handlar om att utnyttja sina 

resurser på ett bra sätt. Här skulle personal kunna passa bra in. Det största 

fokuset i småföretagen i den här studien var dock inte att personalen var 

maximalt utbildade eller hade hög effektivitet. Det viktigaste var att de 

anställda passade bra in i gruppen. Deras arbetskraft var naturligtvis också av 

vikt eftersom de behövdes för att den dagliga driften skulle gå ihop, men de 

sågs inte bara som en viktig resurs från ett ekonomiskt hänseende, utan även 

utifrån mer personliga aspekter. Alltså sågs de anställda som en viktig resurs 

för företagets överlevnads skull, men det var också av vikt för 

gruppdynamikens skull. Det var viktigt att respondenterna kände till de som 

skulle anställas och det var även viktigt med en relativt nära relation till sina 

anställda, vilket kan kopplas till Davidsson (1989) som hävdar att det kan vara 

betydelsefullt för småföretagare eftersom de känner att de bibehåller 

kontrollen när de känner sina anställda väl. En respondent uttryckte att han 

hade behov av att känna kontroll över verksamheten och sade;  

 

Alltså jag borde nog släppa det lite mer och våga låta någon annan också göra vissa mer 

saker då. Jag vill gärna ha lite koll och ja... 

(Lantbrukare 2). 

 

4.2. Vinstmaximering 

Att ha en hög vinst var inget som var av stor betydelse för någon av 

respondenterna, de menade att det viktigaste var att verksamheten gick runt. 

Huvudsaken var att en lön kunde tas ut och att verksamheten kunde leva 

vidare. Vinsten verkade därmed inte vara av stor vikt för någon av 

respondenterna och går därför emot vad Sundaram och Inkpen (2004) menar 

ska vara fokuset i ett företag; nämligen vinstmaximering. Detta går även emot 

en av grundstenarna i affärsmodeller där det utgås från att ett företag ska 

maximera sina vinster (Morris et al. 2005). Respondenterna i denna 

undersökning drev inte företaget för att generera maximalt med intäkter, utan 

de nöjde sig med att det kom in intäkter för att täcka kostnaderna i företaget. 

En del vinst måste finnas för att företaget ska finnas, vilket också var den 
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utgångspunkt som de flesta företagen i denna studie hade. Det fanns dock 

andra saker som värderades högre. En respondent svarade;  

 

...måste ha hyfsad lönsamhet så att vi kan fortsätta köpa in till nästa år och sova gott på 

nätterna. 

(Skohandlaren). 

 

En respondent uttryckte sig kring vinst genom att använda måttet; 

 

Mellan tummen och pekfingret. 

(Bilreparatören). 

 

Han menade att det var på detta sätt det fungerade på landsbygden. Det var 

ingen mening att stirra sig blind på siffror enligt honom, speciellt inte när han 

hållit på med verksamheten länge, utan han ansåg sig ha god överblick ändå. 

En annan respondent som hade utbildning inom ekonomi menade att de 

teorier och sätt att beräkna på som generellt används inte passade i ett litet 

företag. Han hävdade att; 

 

Det är det ekonomiskt rätta men det är ju, jag menar på en mindre plats funkar det ju inte. 

(Cateringföretagaren). 

 

Många av respondenterna menade att det viktigaste var att verksamheten 

kändes meningsfull för dem och att det var något som de verkligen brann för. 

Karlsson (2015) menar att passion ofta är riktat mot ett objekt. För 

småföretagarna kan det därmed antas att det fanns viss passion kopplad till 

företaget som sådant. Drivkraften att det är en passion kan låta starkt, men 

ofta drivs individer av känslor och det kan vara värdefullt att ta hänsyn till 

personliga känslor för att förstå småföretagande. En respondent uttryckte sin 

passion genom att säga;  
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Det är ju något du brinner för, annars skulle du inte hålla på med det. 

(Lantbrukare 1). 

 

Det fanns även en stolthet i att verksamheten hade funnits under en lång tid 

och att respondenten klarat av att driva verksamheten länge i med- och 

motgång. Lähdesmäki och Suutari (2012) menar att stolthet och 

meningsfullhet kan vara väldigt individuellt men är en stor bidragande faktor 

till den nära kopplingen mellan företag och individ. En respondent uttryckte 

sin stolthet genom att säga;  

 

..visst tycker en det är roligt att en haft och klarat driva det och att en har det. 

(Bygghandlaren). 

 

4.3. Individuella drivkrafter 

Den drivkraft till att driva företag som verkade vara den viktigaste för 

majoriteten av respondenterna var att de kände sig fria. De bestämde över sin 

egen tid och över sig själva och det var något de värdesatte högt. Dunkelberg 

och Cooper (1982) menade att entreprenörer värderar självständighet, vilket är 

intressant eftersom småföretagare i vissa hänseenden inte ses som 

entreprenörer (se Carland et al. 1984; Stewart et al. 1999). Davidsson (1989) 

hävdar dock att även småföretagare kan vara entreprenörer. Här verkar det 

finnas en viss överlappning mellan entreprenörer och småföretagare eftersom 

båda värderar självständighet och frihet. En respondent sade;  

 

Det är hur mycket jobb som helst att vara egenföretagare, men det är hur fritt som helst 

också. 

(Bilreparatören). 
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Jakobsen (1999) menar att självständighetslivsformen innebär att själva målet 

med verksamheten var att självständighet skulle uppnås och det var 

definitionen på det goda livet. Det verkade vara på det sättet för majoriteten av 

respondenterna. De ville ha eget ansvar och eget bestämmande vilket gav dem 

en känsla av mening med arbetet när de arbetade för sig själva; 

 

Du jobbar ju framåt åt dig själv. 

(Bilreparatören). 

 

Flexibilitet med arbetstiden var också en viktig drivkraft för några av 

respondenterna, en av dem menade att;  

 

Vill jag stanna hemma med henne en dag så är det ju lugnt för jag kan ju sköta telefonen 

ändå, som anställd kan jag ju inte göra det. 

(Snickaren). 

 

Enligt Jarvis et al. (2000) är det viktigt att kunna balansera familj och arbete 

och vara flexibel. Detta vägde tyngre än att tjäna mycket pengar. Fokuset på 

relationer, familjen och sin egen individuella tillfredsställelse verkade vara av 

stor vikt för respondenterna. De flesta av de som intervjuades menade att det 

var deras livsstil att de var företagare. Beaver (2002) hävdar att företag som 

drivs utifrån sådana premisser, att det är en livsstil, kan kallas livsstilsföretag. 

De hade svårt att skilja på fritid och arbete och några av dem ville heller inte 

göra det i någon större utsträckning. För dem var inte arbetet något arbete 

som du gick till och sedan på eftermiddagen stängde dörren och gick hem 

ifrån. De flesta bar med sig sitt företag hela tiden och var i princip alltid 

involverade på ett eller annat sätt. En respondent sade;  

  



  

34 

 

Efter ett tag blir det ju en livsstil, så att en känner liksom att en vill hålla på och påverka 

själv. 

(Bygghandlaren). 

 

Walker och Brown (2004) samt Hurst och Pugsley (2011) menar att aspekten 

att det är en livsstil att driva företag är en av de viktigaste icke-ekonomiska 

drivkrafterna, vilket nästan alla respondenter tyckte. De skiljde inte på sin 

personliga utveckling och företagets utveckling. Verksamheten som bedrevs 

hade därmed ofta en tät koppling med individen som drev den. Morris et al. 

(2005) hävdar att en del av en affärsmodell innefattar hur företaget ska 

utvecklas, vilket kan ses gå emot respondenternas verksamheter där även deras 

egna personliga utveckling var nära kopplad till företagets. Det var ingen 

skiljelinje mellan företag och individ på det sättet som det kan antas vara i 

affärsmodellen. En av respondenterna uttryckte sina känslor och sin koppling 

till sitt företag genom att säga; 

 

Vi har ju haft det så länge så att det känns ju som vårt tredje barn liksom. 

(Gatuköksbiträdet). 

 

Enligt Goss (2008) är känslor en av de viktigaste aspekterna att ta hänsyn till 

när en företagares motivationer ska förstås. Ett företag kan drivas på många 

olika sätt beroende på känslorna hos den som driver verksamheten. Om någon 

ser sin verksamhet som sitt tredje barn kan det antas att det finns ganska starka 

känslor som kan påverka hur verksamheten drivs och att företaget har en 

relativt betydande plats i individens liv. 

En lokal koppling fanns för alla företagarna, för vissa av dem var det viktigare 

att stötta andra lokala företagare än vad det var för andra. En del av 

respondenterna såg inte andra företagare som konkurrenter utan snarare som 

kollegor. Samarbete med närliggande företag ansågs därmed vara värdefullt för 

verksamheten. 
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...i en liten stad så måste vi ha kollegor. 

(Skohandlaren). 

 

De menade att det behövs företag för att bygden skall leva och utvecklas. 

Några av respondenterna hade direkt utbyte med andra företagare i bygden, till 

exempel att de lånade maskiner av varandra. Lähdesmäki och Suutari (2012) 

menar att social utveckling i det lokala området kan vara en drivkraft för 

företagare. De bidrar till bygden genom ömsesidighet och utbyte. De hävdar 

att företaget blir framgångsrikt genom att stötta det lokala samhället som 

därmed kommer stötta företaget tillbaka. En respondent sade; 

 

Jag använder alla som jag kan här, så länge jag inte behöver utomsocknes så gör jag inte det. 

(Bilreparatören). 

 

Det kan hävdas att flera av respondenterna hade det som underliggande 

drivkraft genom att de anlitade andra lokala företag och inte såg andra företag 

som konkurrenter, utan som kollegor. Det kunde även vara viktigt att de som 

skulle anställas av företaget hade en lokal koppling. Flera respondenter 

menade att det kunde underlätta. Genom att ha anställda som kände till 

området och kunderna, upplevdes det som ett sätt att nå ut till kunderna på ett 

bra sätt. En respondent sade;  

 

I och med att det är på ett litet ställe så är det bra att ha folk för får du någon ifrån bygden 

så känner du ju till då liksom. 

(Bygghandlaren). 

 

Drivkraften till företagandet kunde även vara att det var roligt att arbeta med 

det företagaren gjorde. Flera av respondenterna tyckte det var viktigt att det 

var roligt och kunde offra viss fritid och vinst, bara de fick hålla på med det de 

tyckte var roligt. En sade;  
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...man kan ha trevligt och få okej lön. 

(Skohandlaren). 

 

En annan respondent valde ibland att spendera även sin fritid på arbetet och 

sade;  

 

Har jag inget annat för mig kan jag gå runt här och mysa till 20-21 på kvällen. 

(Lantbrukare 2). 

 

Detta går att koppla till självständighetens livsform. Den innebär att du driver 

vidare en verksamhet, ofta trots mindre lönsamhet, för att du får andra 

fördelar som exempelvis självständighet som nämnts längre upp i avsnittet. 

Självständighet är en definition på det goda livet och arbetet skänker mening 

och betydelse till individen (Jakobsen 1999). Att det är roligt att hålla på med 

sitt företag sade flera av respondenterna och det fanns en entusiasm även efter 

att de hade drivit företag under en längre tid. Davidsson (1989) menar att ett 

företag kan vara som en förlängning av en individs personlighet, men att de 

ändå kan ses som entreprenörer. Det som måste förstås menar Davidsson 

(1989) är att utifrån personligheten, som varierar mycket mellan olika 

individer, drivs företag på skilda sätt. Han hävdar dock att alla företagare kan 

ses som entreprenörer, oavsett hur de driver sitt företag. Det som var 

gemensamt för alla respondenterna i den här studien var att de visade ett stort 

engagemang för sin verksamhet.  

 

 

4.4. Utveckling 

De flesta av respondenterna gjorde investeringar vid behov och tog inte stor 

hänsyn till priset. Kostnaden var mindre viktig så länge verksamheten flöt på.  

 

  



  

37 

 

...det är att det är någonting som börjar bli utslitet som jag måste ha. 

(Lantbrukare 1). 

 

Några av respondenterna tog mer hänsyn till priser;  

 

...det är väl liksom att man håller efter till det som en tycker att en har råd med liksom så 

att en orkar driva det vidare. 

(Skogsmaskinsföraren). 

  

Två företagare av tio hade vissa ambitioner att utöka verksamheten, medan 

resterande respondenter i stort sett var nöjda som det var idag. Hurst och 

Pugsley (2011) menar att småföretagare tenderar att vilja hålla sin verksamhet 

som den är idag utan att utöka eller utveckla den, vilket även blev resultatet 

här. Vid frågan om företagaren kunde tänka sig att anställa fler svarade en;  

 

Förhoppningsvis inte, utan det bästa är om vi kan gå på samma folk då. 

(Lantbrukare 1). 

 

Bristen på viljan att anställa fler är även något som Hurst och Pugsley (2011) 

upptäckte bland sina respondenter. Flera respondenter menade även att de 

hade utökat verksamheten så mycket det gick genom bland annat;  

 

Vi har väl den kundkretsen vi kan. 

(Cateringföretagaren). 

 

Kunderna till respondenterna var främst de i närområdet och de var nöjda 

med det. En respondent menade att det även fanns geografiska variabler som 

stoppade tillväxt;  
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Växa, jag har inte sett möjligheterna att växa i Koppom. Utan skulle man ha velat växa 

någonting då skulle en ju ha flyttat på sig, det har jag liksom aldrig… 

(Bygghandlaren). 

 

Denne respondent menade därmed att för att utöka kundkretsen krävdes det 

en flytt till en annan ort, vilket inte var aktuellt. Respondenterna tenderade att 

ha trogna kunder som återkom, vilket de värdesatte. Teece (2010) menar att 

företagare måste skapa en konkurrensfördel för att behålla sina kunder. Detta 

behövs dock inte i samma utsträckning i småföretag eftersom de ofta har en 

starkare personlig relation till sina kunder, men även en geografisk koppling till 

platsen de verkar på. I dessa fall kan det ses som en relation mellan individ och 

individ istället för en relation mellan företag och kund som är den vanliga 

utgångspunkten i affärsmodeller. Den starka relationen till kunderna och den 

geografiska platsen kan vara en faktor till att småföretagare inte vill växa. En 

respondent uttryckte klart och tydligt vad han tyckte om tillväxt;  

 

Jag skulle inte vilja ha många maskiner, då tycker jag vitsen är borta… Jag vill inte ha mer 

grejer än att jag kan se dem varje dag. 

(Skogsmaskinisten). 

 

Davidsson (1989) menar att en anledning till varför småföretagare inte vill 

växa kan vara rädslan för att förlora kontrollen över sitt företag. Ingen av 

respondenterna uttryckte detta bokstavligen, men citatet om att inte vilja ha 

fler grejer än att kunna se dem varje dag kan ändå indikera på att företagaren 

ville ha kontroll över sin verksamhet. En annan respondent menade att han 

utvecklade verksamheten hela tiden men inte genom att växa utan genom att 

vässa det han redan hade, vilket också kan vara en indikation på den trygghet 

han troligen upplevde i att ha kontroll. Han uttryckte detta genom att säga;  

 

...investera och förnya mig och göra allt bättre så att det blir dels bättre produktion, och ha 

bättre mat och lättvindigare i ladugården. 

(Lantbrukare 1). 
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Några av respondenterna hade inte några specificerade mål med sin 

verksamhet, de menade att det inte behövdes specificerade mål när de drev ett 

litet företag.  En respondent sade;  

 

Mål då och sådant och se framåt. Jag tar det som det kommer. Det går ju så länge man är 

relativt liten. 

(Snickaren). 

 

För de flesta av respondenterna var målet med deras verksamhet att driva 

vidare den som de redan gjorde. Dock var det flera av respondenterna som 

upplevde faktorer i omgivningen som kunde påverka deras företag i framtiden. 

Respondenterna nämnde faktorer som politik, konkurrens av större kedjor 

samt ändrade beteendemönster hos kunder. En respondent nämnde ett hot 

för sin verksamhet kopplat till beteende och sade;  

 

..en debatt på media då om vi ska äta kött eller inte. 

(Lantbrukare 1). 

 

I övrigt hade alla respondenterna en optimistisk inställning och kännetecknade 

sig själva som optimister, vilket därmed indikerade att de hade tilltro till sitt 

företag trots att det för vissa fanns negativa faktorer som kunde påverka.  
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4.5.  Sammanfattning resultatanalys 

Sammanfattningsvis var det några av respondenterna som drömde om 

företagande och några som halkat in på den banan. De jobbade mycket i vissa 

perioder och hade en bra relation till sina anställda. Företagarna värderade inte 

vinst särskilt högt, utan det var viktigare för dem med andra fördelar som 

exempelvis självständighet. Flera kopplade sitt företag till sin identitet och 

kallade företagandet för en livsstil. Företagarna tenderade att ha en vilja att 

gynna det lokala området för att hålla bygden levande och därmed även deras 

verksamhet. De flesta hade inga tillväxtambitioner utan ville behålla 

verksamheten som den var. 

Vi kan även återkoppla till modellen som tidigare ställdes upp i den teoretiska 

sammanfattningen. Efter att ha analyserat vårt resultat kan modellen fyllas på 

med argument och implikationer som fåtts från analysen. Vinst verkar vara 

något sekundärt för småföretagare, det måste helt enkelt bara finnas för att 

verksamheten ska finnas kvar, men den verkade inte vara av någon större vikt 

än så. Vinstmaximering som del av modellen är alltså viktig för småföretagare 

men bara till en viss nivå av “överlevnad”. Att maximera vinsterna verkade 

inte vara deras målsättning, utan det var snarare att endast generera den vinst 

som var nödvändig. Det verkade vara mer fokus på de individuella 

drivkrafterna eftersom det var viktigt för respondenterna att de kände 

meningsfullhet och att det var roligt att driva företag snarare än att de gjorde 

det för pengar.  

I cirkeln företagande kom vi fram till att det finns minst en gemensam 

nämnare för entreprenörer och småföretagare och det är att båda strävar efter 

frihet och självständighet, men kanske med olika målbilder eftersom 

entreprenören har mer fokus på pengar och småföretagaren på eget 

bestämmande över sig själv som definition på frihet. Livsformer användes för 

att visa på den nära kopplingen mellan individ och företag som många 

småföretagare kände. Våra respondenter kopplade sitt företagande till ett visst 

sätt att leva sitt liv, vilket kan beskrivas med livsformer. Slutligen visas det att 

affärsmodellens fokus på vinstmaximering skulle kunna förändras för att ge en 

bättre bild av en småföretagares verksamhet och därför föreslår vi en 

affärsmodell med utgångspunkt från individen. Denna kommer diskuteras i 

avsnittet nedan. 
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5. Diskussion  

 

I det här kapitlet kommer en fördjupning av resonemanget kring småföretagarens 

affärsmodell ske. Vi börjar diskussionen brett och med utgångspunkt i resultatanalysen sker 

en diskussion kring småföretagarens affärsmodell. Kapitlet avslutas med förslag på nya 

underkategorier i en affärsmodell som kan vara mer passande för småföretagare. Förslagen 

presenteras även tillsist i en modell som vi byggt där förslagen utgör nya underkategorier i 

affärsmodellen som Morris et al. (2005) diskuterar. 

 

Utifrån vilken syn på livet en företagare har, kan företagaren ha olika 

drivkrafter till varför den driver sitt företag (Jakobsen 1999). I flera fall kan det 

bli att en verksamhet drivs utan att vinsten är det viktigaste eftersom 

verksamheten istället ger individen andra personliga värden. Dessa värden 

beskrivs av Walker och Brown (2004) som icke- ekonomiska, och enligt 

respondenterna i den här studien innebär det bland annat att de får ägna sig åt 

det de vill. Det finns även en nära koppling mellan småföretagare och deras 

företag och det är ofta svårt att se någon tydlig skiljelinje mellan dem. Detta 

gör att småföretag präglas mycket av individen som driver dem eftersom 

företaget är en stor del av deras liv.  

En affärsmodell utgör ett företags ekonomiska modell och syftar främst till att 

skapa vinst (Morris et al. 2005). I de intervjuer som gjorts med småföretagare 

har det visat sig att deras drivkrafter främst är kopplade till dem som individer 

och handlar om andra faktorer än pengar. De nämner att det viktigaste är att 

en del vinst finns i företaget för att det ska gå att driva det vidare och vinsten 

måste därmed finnas för företagets överlevnad. Målet med företagandet för 

småföretagarna i den här studien är främst att upprätthålla sin livsstil genom 

sin verksamhet, men även kanske via en viss typ av verksamhet som är 

betydelsefull för dem. Vinsten är därmed inte fokuserad mot att den ska tas ut 

ur företaget för att den ska gynna individen privat. Eftersom ingen tydlig 

skiljelinje finns mellan företaget och individen kanske det upplevs som att 

individen gynnas personligen ändå, trots att pengarna finns kvar i företaget. 

Pengarna kan användas till att göra förbättringar i verksamheten och dessa kan 

ha personliga kopplingar till individen som driver företaget eftersom de gör 

det utifrån att de själva tycker det är roligt eller att det ligger i deras intresse. 

Det handlar i dessa fall mer om känslor än rationalitet när beslut tas, och enligt 

Goss (2008) är det viktigt att ta hänsyn till individens känslor.  
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Småföretagarna i den här studien hade svårt att skilja på privat tid och arbete 

och såg ofta inte arbetet som just ett arbete. Företagandet kan i vissa fall 

benämnas som en livsstil för individen som driver företaget. När det är en 

livsstil är det viktigt att verksamheten finns kvar, även till ett högt pris. Jarvis et 

al. (2000) hävdar att det finns en nära koppling mellan företagarens identitet 

och företaget. Detta kan bidra till att småföretagen blir präglade av individen 

som driver dem och att hänsyn måste tas till att dessa företag drivs utifrån 

skilda utgångspunkter eftersom varje individ är unik. Trots småföretagarnas 

olika förutsättningar och tillvägagångssätt att driva företag, tycks de ändå ha ett 

gemensamt mål som är frihet och självständighet. Självständighet är 

definitionen på det goda livet för dessa individer menar Jakobsen (1999). 

Småföretagarna hävdar att de känner sig mer fria när de inte har en anställning 

med en chef som bestämmer över dem och att den självständigheten är den 

viktigaste för dem. Sett utifrån kan det vara svårt att förstå resonemanget 

eftersom de i princip är låsta till en verksamhet som är beroende av att de 

lägger ned mycket tid för att verksamheten ska överleva. Det är i denna 

tankegång som en viss insikt uppstår om företagarnas nära koppling till sin 

verksamhet eftersom de varken känner sig låsta eller osjälvständiga, utan 

snarare fria och självständiga. 

En affärsmodells utgångspunkt kan sägas vara att den ska vara vägledande mot 

en målsättning som företaget ska uppnå. Morris et al. (2005) hävdar att målet i 

ett företag ofta är ekonomiskt. Företagarna som intervjuats uttrycker inte 

ekonomiska mål som de viktigaste, utan målet med deras verksamhet är 

självständighet och frihet. Detta skulle kunna vara utgångspunkten i en 

affärsmodell som används i småföretag. För att en affärsmodell ska vara 

användbar är det önskvärt att det finns en strävan mot en målsättning, och i 

småföretagares fall är denna strävan personliga aspekter som frihet och 

självständighet. 

Respondenterna i denna undersökning värdesatte möjligheten att bestämma 

över sin egen tid, vilket är nära relaterat till att vara självständig. Jakobsen 

(1999) hävdar att företagare som tillhör självständighetens livsform tenderar 

att ha en nära koppling till sitt företag och kan i vissa fall offra vissa delar i 

livet endast för att företaget ska leva vidare. Deras val att offra vissa delar och 

satsa på verksamheten kan relateras till passion som Karlsson (2015) 

diskuterar. Småföretagarna i den här studien använde ord som exempelvis att 

de “brann för sin verksamhet”, vilket kan tolkas som viss passion fanns 
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sammanlänkat till deras verksamhet. Perspektivet som finns i den klassiska 

affärsmodellen där vinst är i fokus, passar företag med ekonomiska drivkrafter. 

Om istället känslor beaktas i en affärsmodell kan den vara användbar i 

småföretagen som främst drivs utifrån att det är en livsstil. Goss (2008) menar 

att känslor och social konstruktion är viktigt att ta hänsyn till för att förstå 

företagandet. Påverkan av och på omgivningen, men även känslorna 

företagaren har för sitt företag är viktiga att ta i beaktning för att förstå 

företagandet. Småföretagarna i den här studien hade en nära personlig 

koppling till sina företag och bygden där de verkade, vilket visar att detta kan 

vara lämpligt att ta hänsyn till i en affärsmodell om modellen ska bli 

meningsfull för deras verksamheter. 

En affärsmodell beskriver företagets logik, vad de levererar, till vem och hur 

(Joyce & Paquin 2016). Affärsmodellen är alltså unikt utformad i varje företag, 

men utgångspunkten är densamma i alla företag, vilket är att beskriva 

verksamheten. Modellen består av olika kategorier som företagen, beroende på 

verksamhet, lägger olika vikt vid. Modellen fungerar alltså som en ram vilken 

inom den specifika affärsmodellen för varje företag skapas. Denna 

generaliserande ram skulle behöva ett annat fokus för att passa småföretagares 

verksamhet. Definitionen av en affärsmodell som beskrivs av Zott et al. (2011) 

att den främst handlar om att skapa vinster och hur företaget gör för att uppnå 

detta, kan anses vara ett för snävt begrepp för att passa in i småföretagarnas 

verksamhet. Affärsmodeller har främst ett fokus på företagets perspektiv och 

skulle kunna breddas till att innehålla individens, alltså företagarens, perspektiv 

för att därmed vara mer användbar i småföretag som drivs på andra grunder 

än vinstmaximering. Keane et al. (2018) förespråkar att det individualistiska 

perspektivet i affärsmodellen ska få mer fokus, och det har även denna studie 

visat.  

Teoretiskt bör ett företag agera utefter vad som genererar mest vinster 

(Sundaram & Inkpen 2004), men när företagaren har andra faktorer den 

värderar högre, kan det vara lämpligare med en individualistisk affärsmodell i 

dessa företag. En affärsmodell som utgår ifrån individen istället för företaget i 

sig. Affärsmodellen skulle kunna visa hur företagets verksamhet ska bedrivas 

för att det ska överleva och samtidigt behålla de faktorer som företagaren 

anser vara viktiga. Eftersom småföretagarna har en stark individuell koppling 

till sina företag och företagen drivs utifrån det, kan även affärsmodellen 

anpassas efter det. I dessa företag handlar det mer om att tillfredsställa 

företagarens egna behov än kundernas. Det kan därmed vara mer passande 
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med småföretagarens affärsmodell som innebär att det utgås från individen, 

dess personlighet, känslor och livsstil. Småföretagarens affärsmodell skulle 

kunna ge en mer rättvis bild över hur företaget drivs samt bli mer användbar i 

den dagliga verksamheten eftersom den skulle tydliggöra de aspekter som 

prioriteras i företaget.  

Morris et al. (2005) beskriver tre kategorier i en affärsmodell. Dessa tre 

kategorier skulle kunna få omformulerade underkategorier för att anpassas till 

småföretagen i den här studien. Den första kategorin som Morris et al. (2005) 

beskriver är ekonomi som till betydande del handlar om hur företaget ska 

skapa vinst. I småföretagen i den här studien handlar det främst om att skapa 

vinst för att verksamheten ska överleva, vilket innebär att den ekonomiska 

aspekten inte är den mest betydande i dessa företag. Det finns istället icke- 

ekonomiska drivkrafter som värderas högre och en sådan kategori skulle vara 

att föredra i en småföretagares affärsmodell. Det kan finnas ett ekonomiskt 

värde i förlängningen i att individer väljer att starta företag, även om det är 

utan målet att vinstmaximera. Andra värden kan skapas som exempelvis 

sysselsättning och en levande landsbygd. Det är flera saker som påverkas av att 

ett företag startas och drivs som inte är direkt kopplade till vinstmaximering 

men som ändå ger ett stort värde till bland annat samhället men även den 

enskilda individen. Detta leder fram till två nya underkategorier till ekonomi 

som skulle kunna kallas “ekonomisk överlevnad” och “andra värden än 

pengar”. 

Den andra kategorin som nämns av Morris et al. (2005) är företagets strategi. I 

småföretagen är strategin främst att generera nog mycket vinst för att kunna 

vara oberoende och självständiga. Företagandet ses som ett medel för att 

individen ska vara oberoende och självständig. Strategin präglas också av att de 

inte vill växa eftersom det ses som ett hot mot självständigheten. Småföretagen 

i den här studien driver sin verksamhet i en liten bygd där de är välkända. 

Företagarna vill fortsätta driva företaget just där i och med deras personliga 

anknytning dit, men delvis också för att det kan finnas förväntningar från 

omgivningen att företaget ska finnas kvar. Företagen drivs kanske delvis 

utifrån vissa förväntningar från bygdens invånare eftersom företagen bidrar till 

att bygden hålls vid liv. För småföretagarna är även deras företag en stor del av 

deras liv och det gör att företaget präglas av hur de vill leva sitt liv. Deras 

livsstil påverkar därmed utformningen av företagets strategi. Morris et al. 

(2005) beskriver ett företags strategi som hur de ska driva verksamheten för att 

växa, vilket därmed skiljer sig från småföretagen. Detta leder fram till två nya 
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underkategorier till strategi som skulle kunna kallas “självständighet” och 

“livsstil”. 

Den tredje kategorin som nämns av Morris et al. (2005) är driften av företaget. 

Denna del handlar om interna processer som exempelvis hur resurser nyttjas i 

företaget och företagets kunskap. För småföretagarna handlar interna 

processer om att det är viktigt att det är en bra sammanhållning bland de 

anställda. Värde sätts även på att de anställda kommer från bygden. Det anses 

även vara viktigare att ha roligt och trivas ihop än att ha maximal effektivitet.  

Småföretagarna har en nära koppling till sina företag, vilket gör att driften 

påverkas av småföretagarnas känslor. Känslor kan göra att rationaliteten 

minskar, men andra värden än pengar kan skapas utifrån känslor. Denna 

aspekt kan vara mer betydelsefull än vad som kanske antas. Morris et al. (2005) 

beskriver drift-kategorin som hur processerna ska optimeras i företaget, men 

detta är ej fallet i småföretagen där känslor styr till en stor del. Detta leder fram 

till två nya underkategorier till drift som kan benämnas “trivsel” och “känslor”. 

Slutligen presenteras här, utifrån diskussionen av studiens resultat, en modell 

av vilka kategorier småföretagarens affärsmodell skulle kunna innehålla (se 

nästa sida).  
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Figur 2, Småföretagarens affärsmodell. 
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6. Slutsats 

 

I det här kapitlet sammanfattas studiens viktigaste slutsatser och studiens bidrag. 

Begränsningar och fortsatt forskning nämns även.  

 

Utifrån vår studie och utifrån våra respondenters svar verkar det som att den 

klassiska affärsmodellen där vinst är i fokus inte helt passar in för att beskriva 

en småföretagares verksamhet. Detta eftersom drivkrafterna till företagandet 

är kopplade till hur individen lever sitt liv och individens känslor. Företagandet 

kan även ses som ett medel för att skapa värden för den enskilda individen och 

dessa värden är främst kopplade till icke- ekonomiska värden. Modellen 

föreslås därför ändras och innehålla andra aspekter än hur företaget ska 

generera vinster för att passa en småföretagare. Fokuset måste flyttas från 

företaget till individen för att det är individens levnadssätt och känslor som 

definierar företaget och hur det drivs. Det är därmed lämpligare med en 

affärsmodell som är utformad från ett individualistiskt perspektiv, alltså 

företagarens. En modell som utgår från individen, dess personlighet, känslor 

och livsstil. 

Vi föreslår därför en affärsmodell som skulle kunna innehålla alternativa 

underrubriker som exempelvis; ekonomisk överlevnad, andra värden än 

pengar, livsstil, självständighet, trivsel och känslor. Dessa rubriker skulle kunna 

öka användbarheten och modellen skulle bli mer relevant med ett skiftat fokus 

när det gäller småföretagen i den här studien. Hänsynen till att företagen som 

bedrivs av småföretagare i stor utsträckning är livsstilsföretag är avgörande för 

om affärsmodellen ska vara meningsfull och användbar i dessa företag. 

 

6.1. Bidrag 

Bidraget från den här undersökningen är att den ger en djupare förståelse för 

att det kan finnas andra drivkrafter än ekonomiska bland småföretagarna och 

att detta kan kopplas till att det vore meningsfullt att affärsmodeller utvecklas 

för att innefatta fler eller alternativa utgångspunkter än vinstmaximering. 

Keane et al. (2018) menar att det saknas studier där utgångspunkten är 

individen och inte företaget i en affärsmodell. Denna kunskapslucka har vi lagt 
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en liten pusselbit i genom vår studie eftersom vi haft utgångspunkten 

individen genom hela studien. 

Småföretagarnas drivkrafter kan vara viktiga att förstå utifrån ett 

individperspektiv istället för ett företagsperspektiv eftersom företagarens 

individuella personlighet och mål påverkar driften av företaget i stor 

utsträckning. Att sättet att leva sitt liv påverkar hur ett företag drivs är inte 

någon ny upptäckt men när det kopplas till affärsmodeller och att denna 

aspekt föreslås beaktas i affärsmodellen finns det ett nytt bidrag. Den här 

undersökningens största bidrag är att den ger en djupare förståelse för 

kopplingen mellan individens sätt att leva sitt liv och vad som driver individen 

och att detta kan beaktas i en affärsmodell för att förstå småföretagande bättre, 

samt för att affärsmodellen ska vara mer användbar i dessa företag. 

 

6.2. Begränsningar och fortsatt forskning 

Det behövs fler studier och mer omfattande studier som kan generalisera 

resultatet till en större kontext än den lokala och djupgående som har gjorts 

här. Undersökningen som utförts kan inte generaliseras till en stor population, 

men den bidrar till en djupare förståelse och kan användas som underlag för 

att utföra större generaliserande undersökningar. Studien är utförd i en liten 

lokal kontext med målstyrt urval. Det skulle kunna bli ett annat resultat i 

exempelvis en stad där andra förutsättningar kan finnas.  

Det skulle även kunna tänkas att studien kan användas för att jämföras med 

andra studier där innovationsföretag använts istället för de företag som 

använts här. Ytterligare en aspekt som kan vara intressant till framtida 

undersökningar är att inkludera fler kvinnor som respondenter för att se om 

det kan finnas skillnader mellan könen.  
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Bilagor 

 

Intervjuguiden som använts som stöd under intervjuerna presenteras här. Resultatet finns 

även presenterat här.  

 

Intervjuguide 

Innan intervjun påbörjas presenteras syftet med intervjun för respondenten 

samt att vi förklarar vad informationen ska användas till. Respondenten 

informeras om att den kommer vara anonym och att intervjun kommer att 

spelas in. Respondenten informeras även om att den inte behöver svara på 

frågor som inte känns bekväma och att den är fri att stoppa intervjun om det 

önskas.  

Vi börjar med att ställa frågor som är mer allmänna. De handlar exempelvis 

om hur många anställda företaget har och vad det bedriver för verksamhet. 

Nästa område med frågor handlar om uppstarten och drivkrafterna kopplade 

till att driva eget företag. Här kommer frågor som berör relationen till de 

anställda, relationen mellan företaget och ägaren och hur ägaren mäter 

framgången i företaget beröras. I det tredje fokusområdet behandlas frågor 

som exempelvis om de har ambitioner att växa och framtida mål med 

verksamheten. Följdfrågor ställs i de fall respondenten sagt något som behöver 

förtydligas eller som vi vill veta mer om. 

Allmänt om företaget  

Berätta om vilken typ av verksamhet företaget bedriver. 

När startades företaget? 

Berätta lite om dig själv, ålder och bakgrund. 

Hur många anställda har företaget?  

Beskriv hur ägarstrukturen ser ut i företaget.  

Varför driver du företag? 

Företagandet 

Berätta om varför du har eget företag istället för att vara anställd.  
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Beskriv hur en arbetsvecka ser ut för dig.? 

När du startade företaget, fanns det då någon form av stöd eller bidrag att få 

från samhället?  

Att starta ett företag kan påverka livssituationen och personerna i din 

omgivning. Berätta hur personerna i din omgivning reagerade när du startade 

företag. 

Berätta om vilka förebilder du har inom företagandet. Hur påverkade det dig 

att vilja starta?  

Många har en nära koppling till sitt företag. Beskriv dina känslor för ditt 

företag.  

Vinstmaximering 

Beskriv vilka mått du använder för att bedöma hur företaget går, är det 

ekonomiska mått eller finns det andra mått?  

Aktiebolag måste upprätta en årsredovisning och i den måste det ingå en 

resultaträkning och en balansräkning. Förklara i vilken omfattning du använder 

den redovisningsinformationen.  

Förklara vad som ligger till grund för beslutet om du antar ett 

uppdragserbjudande av ett annat företag/organisation/myndighet.  

Förklara vad som ligger till grund för de beslut du tar angående investeringar. 

Hur viktigt är det med en hög vinst för dig?  

Individuella drivkrafter 

Beskriv fördelarna  med att ha eget företag. 

Beskriv nackdelarna med att ha eget företag. 

Förklara hur du tar ut lön i förhållande till arbetet du lägger ner.  

Ser du företagandet som en livsstil?  

Många småföretagare skiljer inte på arbete och fritid. Beskriv hur det ser ut för 

dig. 
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Beskriv vad du har för förväntningar på dina  anställda. Förklara vad du utgår 

ifrån när du ska anställa personal. Många småföretagare har en nära koppling 

till regionen de verkar i. Hur ser det ut för er?  

Berätta om det finns något samarbete med andra företag i bygden. 

Tillväxt och framtid 

Beskriv hur företaget utvecklats sedan det startades.  

Beskriv ditt företag om fem år.  

Berätta om du  har någon ambition att utveckla företaget och om företaget ska 

växa. 

Företag påverkas hela tiden av omgivningen det verkar i. Beskriv de externa 

faktorer som kan påverka ditt företag.  

Berätta om hur du planerar arbetet i företaget.  

Beskriv vad du har för mål med verksamheten. 

Har du något mer att tillägga, något ytterligare att diskutera? 

 Tack för intervjun! 

 

Resultatredovisning  

 

Lantbrukare 1, 180303. 

Företaget bedrev mjölkproduktion och sålde även en del kött från slaktdjur. 

Företaget drevs av en man i 50-årsåldern som hade drivit det i cirka 10 år och 

alltid arbetat inom samma bransch. Innan dess ägdes företaget av hans far, 

men togs över när fadern skulle gå i pension.  

Företaget hade två heltidsanställda och två halvtidsanställda. Företagaren hade 

förtroende för sina anställda och gav dem eget ansvar i arbetet. Han tyckte det 

var bra om de hade någon anknytning till bygden för att de skulle trivas och 

hade ett socialt liv även utanför arbetet. 

Företaget hade en del utbyten med andra lokala företag, exempelvis 

maskinutbyten och även att de hjälpte varandra med arbete när tid fanns. 
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Företagaren såg sitt arbete som meningsfullt och värderade att han fick sköta 

sig själv och bestämma över sin egen tid. Trots att det krävdes mycket arbete 

och inte var något som han tjänade mycket pengar på, ansåg han att fördelarna 

med att ha eget företag övervägde ändå. Företagaren såg inte sitt arbete som 

ett arbete utan mer som en livsstil för han levde för det han gjorde. Det 

varierade hur mycket företagaren arbetade beroende på säsong, men det kunde 

bli allt mellan 8-20 timmar på ett dygn. Han tog inte ut lön i förhållande till 

arbetet han lade ned, utan hade en fast månadslön.   

Vinsten i företaget ansåg han inte var det viktigaste, utan huvudsaken var att 

verksamheten gick runt. Företaget hade i stort sett blivit dubbelt så stort sedan 

det startades, men företagaren hade inga planer på att företaget skulle bli ännu 

större. Han menade att det fanns möjligheter att skaffa några fler kor, men 

sedan ansåg han att gränsen var nådd. Även om företaget skulle bli lite större, 

hade inte företagaren planer på att anställa fler utan hade förhoppningar om 

att det skulle räcka med de han hade sedan tidigare. Företagarens mål med 

verksamheten var att det skulle gå runt och att han skulle kunna investera och 

förnya sig och kunna göra allt bättre för att underlätta arbetet.  

 

Grävmaskinisten, 180306. 

Företagaren ägde och drev en verksamhet som bedrev entreprenad, framförallt 

handlade det om grävmaskiner men också skogsmaskiner. Företaget startades 

1988 eftersom företagaren erbjöds fortsatt fast jobb som egen istället för 

anställd. Han, 54 år gammal, sade att han halkade in på att bli en företagare 

tack vare det här. Företaget blev ett aktiebolag 2007 på grund av att revisorn 

tyckte det sade han. 

Företaget hade sex anställda med ägaren inkluderat och kraven på de anställda 

var att de skulle vara kundvänliga och självgående. När företagaren skulle 

anställa var det folk från bygden och folk han kände som han anställde. 

Nackdelarna med att vara företagare ansåg han var att han hade mindre fritid 

och missade en del av barnens uppväxt. Fördelarna var friheten att inte vara 

anställd sade företagaren. Han sade att han var stolt över sitt företag. Han 

arbetade 9-10 timmar per dag. Företagaren sade att han inte tog ut lön i 

förhållande till hur mycket han arbetade, utan att det blev en del gratisarbete. 
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Företagaren tyckte att det var en nära koppling mellan honom och företaget. 

Han sade att han brann för sin verksamhet. Det fanns inget omfattande 

samarbete med andra företag, men till viss del fanns det mindre samarbeten 

sade han. 

Ekonomiska mått användes i liten utsträckning, han sade att det måste gå runt 

men att det räckte för honom. Det viktigaste var att verksamheten fungerade, 

att räkningarna kunde betalas och att det blev en liten buffert över efter det 

tyckte han. Han ville inte att företaget skulle växa i någon större omfattning. 

Han hade vissa planer på hur det skulle kunna gå till men han funderade 

fortfarande på om han ville det eller inte.  Företagaren såg inte sin verksamhet 

som något arbete utan det var hans livsstil och han lade ner sig till 100% i den 

sade han.  

 

Snickaren, 180312. 

Företaget bedrev byggverksamhet där det främst byggdes hus. Företagaren tog 

över företaget år 2009 efter sin far när han gick i pension och hade tidigare 

arbetat i företaget. Företaget ägdes även av en annan man och tillsammans 

ägde de även en elektrikerfirma. En av dem skötte driften i elektrikerfirman, 

medan den andra skötte byggfirman, och det var den sistnämnda vi 

intervjuade.  Företaget hade sju anställda samt tre f-skattare som han tog hjälp 

av vid behov.  

Företagaren arbetade olika mycket beroende på säsong och det kunde vara allt 

mellan 20 upp till 70 timmar i veckan. Han värdesatte att arbetet var flexibelt 

och att han kunde bestämma sina egna arbetstider och bestämma vilka han 

skulle arbeta med. När han tog över verksamheten krävdes det mer arbete av 

honom än det gjorde idag, vilket han tyckte var skönt för han inte ville lägga all 

sin tid på arbetet. Han tyckte inte heller att lönen var det viktigaste med sitt 

arbete, för hade det varit fallet ansåg han att han skulle arbetat i Norge istället. 

Företagaren menade att en del vinst i företaget bör finnas, annars skulle han 

lägga ner. Han hade även en viss vinstmarginal som han gärna såg att företaget 

höll sig till. Vinsten var inte det viktigaste utan han värdesatte istället att 

företaget hade fullt upp och att de därmed hade lite lägre priser.  

Företaget hade lite utbyte med ett annat byggföretag i området och försökte 

även att gynna de lokala företagen när de var i behov av något i hopp om att 
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de företagen gjorde likadant tillbaka. Företaget hade växt lite och fått några fler 

anställda sedan företagaren tog över. Han hade dock inga konkreta mål med 

verksamheten utan tog det som det kom. Han trodde inte heller att företaget 

kommer utvecklas eller förändras i framtiden. Dock hade han planer på att slå 

ihop företaget med elektrikerfirman som han ägde tillsammans med sin kollega 

och det var den enda förändringen han tänkte sig. 

 

Bilreparatören, 180312.  

Företaget bedrev bilreparationer och köp/sälj verksamhet. Det startades 2006 

som ett aktiebolag på grund av att det var mindre skatt och lättare att låna 

pengar. Han, 46 år gammal, var tidigare anställd och byggde upp sitt företag 

under tiden som anställd innan han blev egen företagare på heltid. Det fanns 

flera egenföretagare i släkten vilket gjorde att det inte var konstigt att han 

också blev det sade han. Han var optimistiskt lagd och blev sporrad när folk 

sade att det inte skulle gå att driva eget företag. 

Företaget hade tre anställda, med ägaren inräknat, och han menade att det var 

viktigt att de anställda var självgående och tog ansvar. Han hade bara anställt 

folk han kände. Företagaren jobbade 12 timmar om dagen i snitt, men ibland 

upp till 14 timmar.  

Det bästa med att vara egenföretagare ansåg han var friheten. Det sämsta var 

att det var mycket jobb och att han missat en del av barnens uppväxt. Han 

tyckte även att han aldrig var ledig till 100 procent om han inte åkte till ett 

annat land. Företagaren menade att det var en livsstil att inte vara anställd och 

att det var kul att gå upp på morgonen när han fick göra det han ville. Han 

tyckte det var ett levnadssätt och inte ett jobb.  

Företagaren samarbetade och försökte gynna andra företag från bygden och 

han menade att det kommer bidra till att landsbygden får leva. Han såg inte 

sina konkurrenter som just konkurrenter utan de var hans kollegor. 

Ekonomiska mått användes till viss del men det viktigaste var att han håller 

fattigdomen från dörren sade företagaren. Han använde måttet; mellan 

tummen och pekfingret. Företagaren tog ut en låg lön för han tyckte pengarna 

användes bättre i bolaget. Han sade att det bara var dumt att de låg på hans 

konto istället för att användas i företaget. Målet med verksamheten var att han 
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skulle leva på gamla meriter efter att han byggt upp det och det skulle inte växa 

mer. Han sade att han inte ville anställa fler.   

 

Skogsmaskinföraren, 180313. 

Företaget bedrev skogsavverkning och startades 96 eller 97. Det ägdes av en 

person, 53 år gammal, och hade utöver honom en anställd som var hans son. 

Företagaren sade att han hade högre krav på sin anställde eftersom det var 

hans son än om det hade varit någon utanför familjen. Om han skulle anställa 

någon så skulle han vilja känna till personen sedan innan. 

Företaget blev ett aktiebolag först 2011 när banken tyckte att det var bättre att 

skilja på företag och privat. Företagaren var tidigare anställd men på grund av 

en omorganisation blev han egenföretagare. Han blev erbjuden att köpa 

maskinen han körde, vilket han gjorde för att få fortsätta med det han tyckte 

var roligt. Det var en slump att han blev egen företagare och han menade att 

han halkade in på den banan.  

Företagaren lade ner 12 timmar per dag på sin verksamhet och sade att lönen 

som tas ut täcker ungefär 75% av den arbetade tiden och att det blev många 

gratistimmar. Fördelarna ansåg han vara att han var fri på ett annat sätt än om 

han vore anställd och nackdelarna var att han jobbade mycket samt att han 

tyckte det blev mer och mer administrativt arbete.  

Han hade inga planer på att utvidga verksamheten, han tyckte vitsen blev borta 

då. Han sade att han ville se sina maskiner varje dag. Företagaren menade att 

ekonomiska mått användes, men de var inte viktiga. Det viktigaste och 

roligaste var återkommande kunder.  

Företagaren såg inte sin verksamhet som bara ett arbete utan enligt honom var 

det en livsstil. Han skiljde inte på arbete och fritid. Han tyckte att hans 

framgång var nära kopplat till företagets och tvärtom. Företagaren tyckte det 

var viktigt att jobba i och för bygden. Genom samarbete med andra lokala 

företag kunde man gynna varandra menade han.  

Han sade att framtiden för verksamheten var lysande men att han ville inte 

utöka överhuvudtaget. Han var nöjd som det var sade han. 
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Skohandlaren, 180320.  

Företaget ägdes av ett par och det startades för 22 år sedan. Verksamheten 

bestod av handel med skor, både i butik och på webben. Mannen var den som 

blev intervjuad. Han var tidigare anställd men hade alltid varit sugen på att 

starta eget företag. Företaget hade en och en halv anställd utöver dem själva. 

De anställda fick mycket ansvar och de skulle vara kundvänliga. Företagaren 

hade mer krav på sig själv än på de anställda.  

De startade ett aktiebolag för att det kändes mer seriöst. De tog ut en vanlig 

lön, kanske lite i underkant sade han. Pengar som blev över som skulle kunna 

delas ut sparades i företaget för pengar var inte viktigt för honom personligen. 

Han sade att de gör mer nytta i företaget.  

Det var mycket jobb tyckte han. Han, 56 år gammal, jobbade 60 timmar i 

veckan. De viktigaste drivkrafterna för honom var att han kunde påverka allt 

och att kunderna skulle bli nöjda. De ekonomiska drivkrafterna var inte 

viktiga. Nackdelarna var att fritiden blev lidande. Han tyckte att hans identitet 

var företaget och att de hade en nära koppling. Det var en livsstil för honom. 

Han var stolt över sitt företag och menade att alla inte klarar att driva eget i 22 

år.  

Ekonomiska mått användes i viss utsträckning men vinst sågs som något som 

var nödvändigt för att kunna göra nya inköp till nästa år. Vinsten var sekundär 

enligt honom.  

Andra företag sågs inte som konkurrenter utan som kollegor genom att de 

ansågs behövas för att staden skulle leva. Han sade att om det inte finns några 

kollegor skulle heller inte de finnas.  

Det var inte viktigt med hög vinst, den skulle vara dräglig. Han menade att 

man kunde ha roligt och att det var det viktigaste. Det fanns inga planer på 

någon större utveckling av företaget, möjligen på webben. Han sade att de 

försökte hålla sig inom den nischen de valt och bli bättre där. Han hade inte 

något specifikt mål med verksamheten. 
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Gatuköksbiträdet, 180321. 

Företaget bedrev ett gatukök och ägdes av ett par som var 37 respektive 40 år. 

Kvinnan var den som var mest insatt i verksamheten och det var främst hon 

som drev det och arbetade där för mannen hade ett annat arbete. Företaget 

hade funnits sedan 70-talet, men de tog över det år 2005. Kvinnan hade 

tidigare arbetat i företaget och blev förfrågad om att köpa det och hade till en 

början inga planer på att göra det, men sedan övertygade hennes man henne 

om att de skulle göra det.  

Företaget har totalt tre heltidsanställda, med kvinnan inräknat. Företagarna 

värderade att känna till en person innan de skulle anställa eftersom de ansåg att 

det var viktigt att det fungerade med den anställde när de var ett litet företag. 

Företagarna upplevde att friheten och att kunna styra över sig själv var viktiga 

faktorer till varför de drev eget företag. Kvinnan arbetade oftast en vanlig 

heltid, men i perioder kunde det bli lite extra om det var mycket pappersarbete 

som måste göras. Hon tog alltid ut en fast månadslön oavsett hur mycket hon 

arbetade. Företagarna ansåg att inte pengar var det viktigaste utan huvudsaken 

var att det gick ihop. Om de hade haft färre anställda och arbetat mer själva 

kunde de tjänat mer pengar, men de ansåg att det inte var viktigaste. 

Företagarna hade inga planer på att utveckla företaget. De kunde tänka sig att 

anställa någon som kunde arbeta helger för att de skulle slippa det och hade en 

förhoppning om att kunna få det lite mer bekvämt. De hade en positiv 

inställning på framtiden och trodde att det skulle rulla på som det gjort tidigare 

genom att de hade trogna kunder.  

 

Bygghandlaren, 180327.  

Företaget var en butik som sålde byggvaror och en del vitvaror samt tillbehör. 

De hade även utlämning av Bussgods, DHL och Schenker, var ombud för 

Systembolaget samt hade en servicepoint åt kommunen. Företaget ägdes av en 

man och en kvinna och båda arbetade i företaget, men det var främst mannen 

som skötte driften och det var han som blev intervjuad. Tidigare ägdes 

företaget av mannens föräldrar, men sedan tog han över det. Mannen var i 60- 

årsåldern. 

Företaget hade två anställda, med honom själv inräknad, samt en till anställd 

under sommarhalvåret. Han tyckte det var viktigt att ha bra personkemi med 
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de anställda och att kunna samarbeta med dem och han gav dem mycket eget 

ansvar. Företagaren tyckte det var bra om en person var från bygden ifall han 

skulle anställa någon ny för han ville gärna att de anställda skulle känna till 

området och kunderna. 

Företaget hade ett samarbete med ett större företag i Värmland där de gjorde 

en del inköp, men annars hade de inga närmare samarbeten. Däremot vände 

sig företaget främst till de andra lokala företagen om de var i behov av att köpa 

något.  

Företagaren värdesatte friheten med att kunna bestämma själv och ansåg att 

företagandet hade blivit som en livsstil. Han ansåg att han kunde skilja på 

arbete och fritid, men hade inget emot att kunder ringde på hans lediga tid och 

bad honom om hjälp. Oftast arbetade han vanlig heltid, men det blev även en 

del pappersarbete och liknande som måste göras utöver. Företagaren tog alltid 

ut en fast månadslön oavsett hur mycket han hade arbetat och tyckte inte att 

lönen och vinsten i företaget var det viktigaste. Han ansåg att huvudsaken var 

att det rullade på och gick runt.  

 Företagaren hade aldrig haft som målsättning att företaget skulle växa i någon 

omfattning och hade som målsättning att företaget skulle kunna hålla sig som 

det var nu idag även i framtiden.  

 

Cateringföretagaren, 180327.  

Företaget drevs och ägdes av ett par som varit gifta sedan 70-talet. 

Verksamheten bestod utav catering, där samarbete med begravningsbyråer var 

en stor del av arbetet. De drev även en restaurang där lokalerna hyrdes men 

inventarierna var deras. Mannen var anställd tidigare men blev redan som 25 

åring egen företagare på grund av att han hade tröttnat på att vara anställd. 

Kvinnan jobbade på en industri innan hon blev egen företagare. Hon tyckte 

det var trist på industrin.  

Företaget hade sju anställda varav några var deltid vilket berodde på att 

restaurangen var säsongsbetonad. De anställda fick mycket ansvar och 

företagarna ansåg att det var viktigt att de tog ansvar i ett litet företag. De 

anställda var personer som företagarna känt till sedan innan. Företagarna 

jobbade cirka 50 timmar i veckan och tyckte att det viktigaste var att de rådde 

över sig själva. Det var värt extra arbetstid om de fick bestämma över sig själv 
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tyckte de. De tog ut samma månadslön varje månad oberoende om de jobbat 

mer eller mindre.  

Den viktigaste fördelen med att vara företagare var friheten och den största 

nackdelen var att fritiden blev lidande. Vinsten var inte viktig så länge de 

kunde leva gott, ha det bra och kunna ta ut en dräglig lön. Han, 65 år gammal, 

menade att företagets framgång var nära kopplad till hans personliga 

framgång. Han menade även att en optimistisk inställning var nödvändig. 

Företagandet var en livsstil sade han. 

De använde inte ekonomiska mått i någon större utsträckning utan hade de 

fullt upp kunde det räcka som mått. Det var viktigt för dem med en god 

relation till sina leverantörer som de sade att de kände. De tyckte även att det 

var viktigt med ett gott rykte i bygden som de tyckte att de hade. De ville inte 

utöka sin verksamhet utan de ansåg att de hade den kundkretsen som de ville 

ha och som var möjlig.  

 

Lantbrukare 2, 180421. 

Företaget bedrev mjölk- och köttproduktion, men fokuset låg på 

mjölkproduktionen. Företaget var ett aktiebolag som ägdes av två personer, 50 

procent var. Den ena var mer involverad i den dagliga driften och den andra 

tog hand om pappersarbetet. Intervjun skedde med han som var involverad i 

den dagliga driften. Han var en man som var 32 år gammal och alltid velat vara 

en egenföretagare sedan ung ålder. Han hade gått grundskolan, men hoppade 

av gymnasiet efter tre veckor. Han ville hellre köra traktor och göra något som 

var kul.  

Han tyckte att friheten och att inte ha någon som gav order till honom var 

fördelar med att driva eget företag. Nackdelarna var att han jobbade väldigt 

mycket och hade nästan ingen fritid. Samtidigt valde han ibland att gå till 

ladugården på sin fritid och vara bland djuren om han inte hade något annat 

för sig. 

Vinsten var inte så viktig, det viktigaste var likviditeten som stundtals var svår 

att hålla inom den branschen han verkade i sade han. Han tyckte att pengarna 

gjorde sig bättre i företaget än på hans konto, därför investerades det mycket 

för att förbättra istället för att dela ut pengarna. Han tog ut en vanlig 

månadslön sade han. Det var samma lön varje månad trots varierande mängd 
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arbete. Vissa dagar kunde han arbeta 15 timmar, oftast blev det inom spannet 

12-15 timmar.  

Ett mått som användes var att djuren skulle må bra, gjorde de det ledde det i 

förlängningen till att företaget gick bra sade han. Han tyckte att det var en 

livsstil att vara egenföretagare och han brann för sin verksamhet. Det fanns 

vilja att utöka verksamheten. Han sade att han aldrig var nöjd och att allt alltid 

kan förbättras. Han tyckte dock att det fanns externa begränsningar i form av 

för lite åkermark.  

Han såg inte sina konkurrenter som konkurrenter utan de var hans kollegor. 

Han sade att inom den här branschen finns inga företagshemligheter utan han 

menade att det delades med av idéer och framgångsrecept.   





 

 

 


