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Sammanfattning 
Titel: Drivkrafter och strategier hos fristående mikroföretag i den svenska 

fastighetsmäklarbranschen 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

Författare: Lovisa Hidesten & Mathilda Larsson 

Handledare: Jonas Kågström 

Datum: 2014 - maj 

Syfte: Syftet med vår forskning är att söka förståelse för hur fristående mikroföretag överlever på 

en konkurrensutsatt och snabbt växande bostadsmarknad. 

Metod: Denna studie bygger på en kvantitativ metod i form av enkäter. Totalt samlades 95 enkäter 

in, vars svar analyserades med hjälp av SPSS i form av faktor- och klusteranalys.  

Resultat & slutsats: Undersökningens resultat visar att den främsta drivkraften hos 

mikroföretagarna är friheten och möjligheten att sätta egna villkor/bestämma själv. Den största 

konkurrenten visade sig vara Sveriges marknadsledande företag, Fastighetsbyrån, och 

mikroföretagens främsta konkurrensmedel ansåg de själva vara en mer personlig service samt deras 

möjlighet att till större del kunna anpassa sig efter kunden. Gällande strategier har vi hittat 

statistiska samband mellan strategisk planering och framgång. 

Förslag till fortsatt forskning: Vi rekommenderar vidare att framtida forskare undersöker 

mikroföretag genom en kvalitativ metod, för att förstå deras situation mer på djupet. Vidare 

forskning skulle även kunna beakta andra branscher än fastighetsmäklarbranschen. 

Uppsatsens bidrag: Till ämnet företagsekonomi bidrar detta examensarbete till att förstå varför 

egenföretagare driver mikroföretag, samt en förståelse hos dessa för olika konkurrensmedel och 

överlevnadsstrategier på en konkurrensutsatt marknad. 

Nyckelord: Fastighetsförmedling, fastighetsmäklare, fristående företag, mikroföretag, konkurrens, 

drivkraft, strategi, överlevnad 
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Abstract 
Title: Driving forces and strategies of self-contained micro-enterprises in the Swedish real estate 

brokerage 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

Author: Lovisa Hidesten and Mathilda Larsson 

Supervisor: Jonas Kågström 

Date: 2014 - May 

Aim: The purpose of our research is to seek an understanding of how self-contained micro-

enterprises survive in a competitive and fast growing housing market. 

Method: This study is based on a quantitative method in the form of questionnaires. A total of 95 

questionnaires were collected into whose response was analyzed using SPSS as factor and cluster 

analysis. 

Result & conclusions: The survey results show that the main driver of the micro-entrepreneurs is 

the freedom and ability to set your own terms/decide for yourself. The largest competitor turned out 

to be Sweden's leading company, Fastighetsbyrån, and micro-businesses' main competitive 

advantage, they considered themselves to be a more personal service as well as their potential for a 

larger share to adapt to the customer. We found statistical relationships between strategic planning 

and success. 

Suggestions for future research: We further recommend that future researchers investigating 

micro-enterprises through a qualitative approach, to understand their situation more in depth. 

Further research could also consider other sectors than real estate brokerage. 

Contribution of the thesis: On the subject of business contributing this essay to understand why 

self-employed managers of micro, as well as an understanding of these different means of 

competition and strategies for survival in a competitive market. 

Key words: Housing agency, real estate broker, independently business, micro-enterprise, 

competition, driving force, strategy, survival 
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Förord 

It is often assumed that an economy of private enterprise has an automatic bias towards innovation, 

but this is not so. It has a bias only towards profit. (Hobsbawm, 1969:40). 

 

Författarna till detta examensarbete vill rikta ett stort tack till handledare Jonas Kågström för 

fantastiska insatser under genomförandet av detta arbete. Ett stort tack riktas även till de 

respondenter som tog sig tiden att delta i vår enkätundersökning, samt till vår examinator vars 

åsikter varit värdefulla. 

 

Mathilda Larsson & Lovisa Hidesten 
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1. Inledning 
I detta inledande avsnitt avser vi att presentera bakgrunden till det valda uppsatsämnet. Därefter 

kommer vi att föra den problemdiskussion som ligger till grund för ämnesområdet och som leder 

fram till syfte och frågeställningar. Slutligen redogör vi för de definitioner och avgränsningar vi 

anser nödvändiga i denna uppsats samt presenterar de nyckelord som vi anser mest centrala i vårt 

examensarbete.  

 

1.1 Bakgrund 
Grunden till våra frågeställningar bottnar i att vi gjort efterforskningar bland tidigare 

examensarbeten och fastnat för Berglund & Palm (2010), vilka tidigare forskat kring 

verksamhetsstyrning i tjänsteföretag, och då främst tittat på de fristående företagen. Detta är för 

småföretagarna ett stort problem, och Van Praag (2003:1) menar att hela 50 % av nystartade 

småföretag går i konkurs efter tre år. Fenomenet då små fristående företag möter stor konkurrens 

från exempelvis kedjor utspelar sig idag i majoriteten av branscher. Denna situation utspelar sig 

t.ex. i detaljhandelsbranschen, där stormarknader är ledande och satsar på att behålla sina kunder 

genom olika former av bonussystem. Alternativet till dessa livsmedelsbutiker är mindre 

närlivsbutiker, vilka ofta är placerade i bostadsområden. Kunderna erbjuds där samma varor för 

ungefär samma summa. Vi är intresserade av att studera vad som händer då mindre fristående 

företag möter konkurrens i form av större kedjor samt det fenomenet som vi anser speciellt 

intressant, då ett fristående företag drivs av en familj. Det är ett välstuderat ämne; på den 

amerikanska marknaden kallade ”mom-and-pop-stores”. Familjeföretagen finns i alla möjliga 

branscher på marknaden, i allt från ”korvmojar” till hemelektronikkedjor. I två relativt 

uppmärksammade studier från 1988 och 2001 konstaterade Ward (1988:195) samt Carlock & Ward 

(2001:3) att det var en utmaning för familjeföretagen i USA att överleva, samt att det behövdes 

särskilda strategier för att lyckas överleva på en konkurrenskraftig marknad. Ward (1988:191) 

presenterar statistik, vilken visar att man år 1924 undersökte 200 familjeägda och framgångsrika 

företag, men att endast 20 % av dem fortfarande var aktiva som fristående företag år 1984. Av dessa 

20 % menar Ward (1988:191) att 5 % blivit sålda till utomstående personer samt att 2 % blivit 

statliga och inte längre styrs av familjen som grundade företaget. Vi tror att denna typ av 

undersökning även är applicerbar på fristående mikroföretag, vilka storleksmässigt ofta kan 

likställas med ett familjeägt företag.  

 

En bransch idag där konkurrensen blir ett problem för både konsument och företag är i 

fastighetsmäklarbranschen. Till skillnad från andra branscher kan idag konsumentens val av t.ex. 

bank påverkas av vilken fastighetsmäklarbyrå man väljer, vilket för kunden är ett viktigt beslut då 
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man köper bostad då även lånevillkoren kan påverkas av detta beslut (SvD, 2014-01-22; DI, 2014-

01-31). Även fastighetsmäklarna påverkas då en del fastighetsmäklarbyråer är bankägda och kan 

erbjuda sina kunder förmånliga lånevillkor, medan andra fastighetsmäklarföretag inte har 

möjligheten att göra detta. Denna typ av problem förekommer inte i samma utsträckning i t.ex. 

livsmedelsbranschen, där kunden inte på något sätt kan ”straffas” med sämre villkor beroende på 

vilken matvaruaffär denne väljer att handla i. Vi anser att detta är ett centralt problem i 

fastighetsmäklarbranschen för både konsument och fastighetsmäklare, varför även allmänintresset 

för forskningsfrågan är stort, ur både konsument- och företagarperspektiv. 
 

1.2 Problemformulering 
I slutet av 2013 meddelades det att Swedbank köpt sin största konkurrent, Svensk 

Fastighetsförmedling. Om fastighetsmäklarföretagen Fastighetsbyrån och Svensk 

Fastighetsförmedling slås samman skapas marknadens största fastighetsmäklarföretag med 35 % av 

marknadsandelarna (DI, 2014-01-22). I skrivande stund pågår dock en prövning hos 

konkurrensverket, gällande huruvida det nya fastighetsmäklarföretaget kommer att påverka 

konkurrensen ute på marknaden med sin eventuellt nya dominerande ställning (SvD, 2014-01-22). 

“I 80 av landets kommuner får den 60 procent av marknaden. Det blir en felaktig 

konkurrenssituation”, säger Anders Kyhlstedt, vd för Booli, som också ifrågasätter att Swedbanks 

fastighetsmäklare, hittills inom Fastighetsbyrån, ofta har styrt kunderna att lägga sina bolån hos just 

Swedbank. Kyhlstedt säger även att “I ett enda steg ritar nu Swedbanks förvärv av Svensk 

Fastighetsförmedling om kartan både för mäklarbranschen och bolånemarknaden” (SvD, 2014-01-

22). Erik Wikander, vd vid Mäklarhuset, bekymras dock mer av att Swedbank genom sitt nya stora 

ägande kan ta kontroll över marknadsplatsen Hemnet där man får 50 % och dessutom, genom sina 

många fastighetsmäklare, skulle kunna styra den viktiga utslagsrösten från Mäklarsamfundet som 

också har en ägarandel i Hemnet (SvD, 2014-01-22). 

 

Mindre fristående företag står inför stor konkurrens, varför forskningsfrågan är central och aktuell. I 

exempelvis Kiruna går hela 90 % av marknaden till det nya fastighetsmäklarföretaget bildat av 

Fastighetsbyrån och Svensk fastighetsförmedling, och ca 60 % av marknaden i t.ex. Karlstad och 

Gävle. Vi frågar oss därför gällande det nya (eventuella) fastighetsmäklarföretaget (konkurrens-

frågan inte ännu är helt utredd, trots att SvD (2014-01-22) skriver att det är sällan Konkurrensverket 

stoppar ett företagsköp); Hur kommer detta att påverka ekonomin och prissättningen? Hur påverkas 

konkurrensen? Hur påverkar detta bolånen och kundernas val av fastighetsmäklare (och bank)? Hur 

ser framtiden ut för övriga fastighetsmäklarföretag, och då främst de mindre företagen? Vilka 

konsekvenser får det för de mindre fristående företagen då en kedja med egen bank blir 
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marknadsledande på många orter i landet? Den svenska fastighetsmäklarbranschen består idag av 

majoritet kedjeanslutna fastighetsmäklare (Mäklarsamfundet, 2014-01-23:19). Statistik visar att i 

februari 2013 var 68 % av Mäklarsamfundets medlemmar kedjeanslutna, d.v.s. arbetar inom någon 

av de stora kedjorna på marknaden, jämfört med år 2000 då endast 17 % av fastighetsmäklarna var 

kedjeanslutna. Detta talar inte direkt till fördel för de mindre fristående företagen. 

 

Utöver konkurrensfrågan är vi intresserade av att undersöka vad som driver småföretagare att 

fortsätta med sin verksamhet som ett litet företag. Watson, Hogarth-Scott & Wilson (1998: 222) för 

ett resonemang kring att det anses attraktivt att vara egenföretagare, i jämförelse med att vara 

anställd. De menar även att en faktor i beslutet att starta eget företag är att man vill klassas som 

personligt oberoende. Adam Smith menar att de som eftersträvar entreprenörskap bör genomsyras 

av ett förakt till förlust och en självsäkerhet med hopp om framgång (De Meza & Southey, 

1996:375). Enligt Chaianov finns andra drivkrafter än tillväxt och finansiella medel. Chaianov 

(1991:98) menar att egenföretagare (i detta fall bönder) i själva verket producerar och driver eget 

för att kunna försörja sig och sin familj, utan att öka sin ekonomiska tillväxt genom att sälja varor. 

Det intressanta för dessa bönder är inte att gå med finansiell vinst, utan endast att nå en samhälleligt 

accepterad levnadsnivå. Denna typ av företagande klassas som ”överlevnadsföretag” (Chaianov, 

1991:98). Vad gäller just familjeföretag menar Aronoff (2004:59) att det i denna typ av organisation 

finns en unik kultur av värden och en mening med företaget som sträcker sig långt bortom pengar. 

Vi är intresserade av vad som främst driver fastighetsmäklare att fortsätta inom det egna lilla 

företaget, istället för att expandera. 

 

Vi har valt att i olika delar av denna studie presentera amerikansk forskning angående detaljhandeln 

och som direkt berör studien. Det finns idag generellt sett mycket lite forskning som riktar sig mot 

tjänsteverksamheten, som just direkt berör studien. Vi har alltså kunnat dra paralleller mot 

detaljverksamheten, då forskningen på det området täcker de aspekter vi är ute efter, såsom 

jämförelsen med ägarbilden/entreprenörskapet och den geografiska täckningen i ett land (alltså 

storstad och utanför storstad). Vi har sett likheter av ägarbilden/entreprenörskapet och hänvisar till 

att det i den tidigare forskningen finns likheter med det vi vill granska, såsom att företagen som 

drivs är småföretag som får konkurrens av större företag med starka finanser samt geografiska 

täckning.  

 

Tidigare forskning är inte enig om konsekvenserna för de mindre företagen då en större kedja tar 

sig in på marknaden och ofta blir marknadsledande i området (Sobel & Dean, 2008:676; 

Haltiwanger, Jarmin & Krizan, 2009:116). Vi anser därför vår vidare forskning nödvändig, då vi 
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vill ta reda på hur fristående mikroföretag inom fastighetsmäklarbranschen överlever på en 

konkurrensutsatt och snabbt växande bostadsmarknad. 

 

1.3 Syfte 
Syftet med vår forskning är att söka förståelse för hur fristående mikroföretag överlever på en 

konkurrensutsatt och snabbt växande bostadsmarknad. 

 

1.4 Avgränsningar 

Vi avser att studera detta ur företagsledarens synvinkel i det enskilda fristående företaget, och 

därmed inte ur den anställdes perspektiv. Vi avser heller inte studera hur utomstående eller 

marknadsledande företag anser att de fristående företagen bör ta sig an konkurrensen, utan endast 

vad företagsledaren själv har för strategier för det fristående mikroföretaget. Avgränsningar har 

även gjorts mot att inte undersöka detta fenomen ur ett kundperspektiv, det vill säga inte vilken 

kundnytta det finns då konkurrensen ökar på marknaden. Inte heller kommer fenomenet att studeras 

ur ett ekonomiskt perspektiv, och vi kommer därför inte att analysera de ekonomiska 

konsekvenserna på marknaden.  

 

1.5 Definitioner 

Fristående företag - Enligt EU är ett fristående företag ett företag som är helt självständigt, d.v.s. 

inte har delaktighet i något annat företag, och något annat företag har inte heller delaktighet i det 

egna företaget (EU, 2014-01-24:16). Ett fristående företag är inte i någon form ett partnerföretag 

och är inte heller knutet till ett annat företag (EU, 2014-01-24:16). 

 

Mikroföretag - EU:s definition av mikroföretag är ett företag som sysselsätter färre än tio personer 

och har en omsättning som inte överstiger mer än 2 miljoner euro per år (EU genom Tillväxtverket, 

2014-01-24). 

 

Familjeföretag - Ett familjeföretag är enligt Nationalencyklopedin (NE, 2014-03-06) ett företag 

som helt eller till största delen kontrolleras av en familj. EU:s expertgrupp (EU, 2014-03-16) 

antog en gemensam europeisk definition, enligt vilken ett företag, oavsett storlek, är ett 

familjeföretag, om:  

1. Majoriteten av beslutanderätten är i besittning av den/de  

fysiska person/personer som etablerade företag, eller som innehas av den fysiska 

person/personer som har/har förvärvat aktiekapitalet i företaget, eller i besittning av 

deras makar, föräldrar, barn eller barns bröstarvingar.  
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2. Majoriteten av beslutanderätt är indirekt eller direkt.  

3. Minst en representant för familjen eller anhöriga är formellt involverade i 

styrningen av företaget.  

4. Listade företag är definierade som familjeföretag om personen som grundade eller 

förvärvade verksamheten (aktieandelen) eller dennes familj eller ättlingar innehar 

ägarandel motsvarande 25 % av rösträtten av aktiekapitalet.  

 

Familjeföretag kan vara mycket olika: de kan vara små, medelstora eller stora, 

noterade eller onoterade (EU, 2014-03-16).  
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2. Teori 
Vi tänker i detta avsnitt presentera det vi tycker är mest applicerbart på vår studie för att läsaren 

ska komma in i ämnet ytterligare. Vi avser här att redogöra för tidigare forskning på området, ge 

en översikt av “state-of-the-art”, samt i en modell visa hur de faktorer vi avser undersöka hänger 

ihop. Slutligen presenterar vi de forskningsfrågor vi i denna studie tänker undersöka.  
 

2.1 Strategier för överlevnad 
Van Praag (2003:1) menar att en effektiv regeringspolitik för att minska arbetslösheten är att 

stimulera nyföretagandet. Ett välkänt problem bland nyföretagare är dock deras höga 

upplösningshastighet, där endast 50 % av de nystartade företagen överlever de första tre åren. Van 

Praag (2003:11) för även ett resonemang kring att det visat sig att unga män som påbörjat sin nya 

verksamhet (på deltid) medan de fortfarande varit anställda har högre chans att överleva de första 

turbulenta åren, än de unga män som startat företag som arbetslösa. Van Praag (2003:1) anser därför 

att det är ytterst relevant att undersöka och förstå de enskilda faktorerna för företagens överlevnad. 

Strategisk planering är enligt Mazzola, Marchisio & Astrachan (2008:241) det mest utbredda och 

ledande verktyget för strategiformulering. Denna utbredda process kräver att chefer samlar in data, 

reflekterar, kontextualiserar, sätter upp modeller och konstruerar alternativa framtidsscenarion samt 

utvärderar dessa genom prognoser för att hitta svar på viktiga frågor om den faktiska och önskade 

positioneringen av företaget. Strategisk planering är enligt Mazzola et al. (2008:241) en fortlöpande 

organisatorisk process som innehåller flera steg; riktlinjer för planering, utarbetning av affärsplan, 

diskussion med andra företag, revidering av affärsplan, uppsättning av årlig kapital- och 

driftsbudget, styrelsens godkännande av denna samt prestationsinriktning och prestations-

bedömning. Den strategiska planeringsprocessen kan enligt Mazzola et al. (2008:242) producera 

flera förmåner, särskilt om planerna inte är alltför detaljerade, inte fäster alltför stor vikt vid teknik 

och lång sikt, samt om planeringsansvaret ligger på personalen istället för cheferna. Strategisk 

planering anses t.ex. underlätta intern och extern utbildning, underlätta kommunikation och dialog 

samt stimulerar insatserna för att kvantifiera finansiella och operativa mål, säkerhets- och miljömål, 

strategiska milstolpar och investeringsgränser (Mazzola et al., 2008:242). 

 

2.1.1 Konkurrens 
Enligt det svenska Konkurrensverket (Konkurrensverket, 2014-03-24) handlar konkurrens om att 

“ge konsumenterna valmöjligheter”. De menar att när företag konkurrerar med varandra, tenderar 

de att bli mer effektiva, vilket gynnar både företag, ekonomi och konsument. Det skapar även 

förutsättningar för högre kvalitet och nya varor och tjänster, samtidigt som priserna hålls nere. 

Enligt Konkurrensverket (2014-03-24) vinner alla på en fungerande konkurrens. De menar även att 
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det är särskilt viktigt att små- och medelstora företag ges möjligheten att växa, för att bibehålla god 

konkurrens och för att minska risken för att de stora dominerande företagen på marknaden 

ensamma kan diktera villkoren på en marknad och därmed missbruka sin starka position.  

 

2.1.2 Big-boxes 

Namnet “big-boxes” menar Arnold & Luthra (2000:139-140) kommer från dess utseende, där 

butikerna är stora byggnader och har formen av just en stor låda. Denna affärsform uppkom i början 

av 1960- talet, men blev attraktiva för konsumenter först i början av 1990- talet. T.ex. vid inköp av 

livsmedel fanns från början de så kallade ”supermarkets” i USA där man kunde välja självbetjäning, 

vilka sedan utvecklades till större butiker under samlingsnamnet ”hypermarkets”. Dessa blev en 

större version av snabbköpet och utvecklingen till en lågprisaffär, följt av stormarknaden såsom en 

större version av snabbköpet och utvecklingen av lågprisorienterade stormarknader (Gonzalez-

Benito, Munoz-Gallego, & Kopalle, 2005:59). Andra egenskaper man enligt forskarna kan känna 

igen är att big-boxes ofta är placerade i förorterna med mindre åtkomlighet samt att de är stora till 

ytan. Betoningen för dem ligger på deras låga bruttomarginaler samt höga volymer. Big-boxes 

består enligt Arnold & Luthra (2000:139) av t.ex. lågprisvaruhus, lagermarknader och 

stormarknader. Många studier har gjorts gällande big-boxes inverkan på marknaden, genomförda av 

bland annat stadsplanerare och ekonomiska utvecklare med ingenjörsutbildningar samt 

butikschefer. Arnold & Luthra (2000:140) analyserar, dokumenterar och diskuterar effekterna i 

samband med att en big-box kommer till en ny stad, och då särskilt småstäder (i det här fallet en 

liten stad eller ort med en marknad på 100 000 eller färre personer). I studien upptäcktes 

återkommande mönster. Mindre samhällen tenderar att vara mer ekonomiskt bräckliga och därmed 

mer utsatta för effekterna i samband med att en stormarknad öppnar. Resultatet innefattar en 

dokumentation kring detta med tillhörande analys och diskussion av olika effekter, inklusive 

fördelar för konsumenten, skillnader i demografin, snabb tillväxt i försäljning samt marknads-

andelar. Dessutom består analysen av påverkan på tillväxten i samhällets ekonomi, upp- och 

nedgång i de olika kommersiella branscherna, nedgång i ekonomin för närliggande affärer, samt 

färre arbetstillfällen och plus respektive minus i marknadseffektiviteten (Arnold & Luthra, 

2000:140). 

 

Big-boxes har i USA blivit kritiserade för att konkurrera ut mindre butiker tack vare att de erbjuder 

dyra produkter till lägre priser (Haltiwanger et al., 2009:116).  Wal-Mart har, liksom big-boxes, 

kritiserats för att sätta tillräckligt låga priser för att driva mindre familjeföretag i konkurs (Sobel & 

Dean, 2008:676). Den allmänna uppfattningen i USA är att Wal-Mart under de senaste 20 åren 

förstört små samhällen och ödelagt dem, genom att öppna upp en sådan stormarknad som Wal-
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Mart. Sobel & Dean (2008:678) är dock kritiska till detta anklagande av Wal-Mart, och menar att 

det inte är bevisat att Wal-Mart påverkar marknadens små företag varken positivt eller negativt. De 

menar vidare att Wal-Mart rentav kanske bidrar till en “kreativ nedbrytning” av marknaden. Efter 

att Wal-Mart öppnat och små butiker fått stänga igen, menar de att nya små företag “tar över” 

lokalerna. På så sätt “återvinns” lokalerna, och de butikerna med störst efterfrågan hos kunderna får 

trots Wal-Mart’s öppnande vara kvar. Detta är enligt forskarna bra för hela USA:s ekonomi, då den 

hela tiden hålls levande av de mest gynnsamma, där de “bästa” företagen överlever. Bilden nedan 

påvisar Wal-Marts framfart och snabba framgång i USA. 

 

 

 
Figur 1. Wal-Mart’s framfart i det amerikanska samhället (Basker, 2005:175). 

 

Det bör dock tilläggas att kärnan i produktivitetstillväxten inom sektorn för detaljhandel har vuxit 

tack vare de stora nationella kedjorna. Tyvärr har fenomenet haft sitt pris och det antagligen högsta 

priset är nedgången av mindre butiker, oftast familjeägda (“mom-and-pop-stores”). De stora 

kedjorna ersätter den traditionella detaljhandeln i olika områden, såsom de viktigaste gatorna i små 

städer och centrum i stora städer, vilket då leder till nedgång för de mindre butikerna. Mycket har 

debatterats angående hur big-boxes påverkar redan existerande butiker, och en intressant fråga har 

varit hur mycket det påverkar entreprenörskapet inom detaljhandeln. Underförstått i påståendet är 

att big-boxes konkurrerar ut mindre företag. Men, eftersom big-boxes kan locka kunder till en plats, 

är det möjligt att de faktiskt även kan gynna mindre närliggande butiker eftersom de lockar kunder 

till sina grannar (Sobel & Dean, 2008:678). Den obesvarade frågan består därför i om big-boxes är 

substitut eller komplement till sin lokala marknad (Haltiwanger et al., 2009:116). En åsikt är att 

stormarknader stimulerar sin marknad. En stadsplanerare säger: ”det stimulerar innovation, 

entreprenörskap och tillförser kunden med ett utbud av god service och låga priser”, medan en 
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annan åsikt är att stormarknader såsom Wal-Mart, Costco etc., kan ibland ”ta över” hierarkin på 

grund av sin storlek, läge, eller den mängd varor som säljs (Arnold & Luthra, 2000:150). 

 

Vad politiker och samhällsledare länge har velat veta är i vilken utsträckning big-boxes konkurrerar 

ut mer än vad de skapar arbetstillfällen (Basker, 2005:174), samt i vilken grad de skapar 

entreprenörisk aktivitet på marknaden. Ekonomer har försökt att mäta den lokala detaljhandelns 

totala sysselsättning från och med att ett big-box-företag kommer in ett samhälle, men de har 

misslyckats med att nå en enighet. Nya dokument som fokuserat på influensen av att big-boxes 

(särskilt Wal-Mart) kommer till en ny stad, visar att effekten på detaljhandelns sysselsättning på 

länsnivå har både en positiv och negativ påverkan (Haltiwanger et al., 2009:117). När en 

stormarknad öppnar innebär det att fler arbetstillfällen skapas, men också tvärtom. Den nya 

återförsäljaren skapar fler arbetstillfällen, men samtidigt, resulterar det i förlorade arbetstillfällen i 

konkurrerande butiker (Arnold & Luthra, 2000:149). Basker (2007:1) redovisar att Wal-Mart var 

den största återförsäljaren (år 2007, då studien genomfördes) den samt största privata arbetsgivaren 

USA, med 1,3 miljoner anställda. Under 2004 stod Wal-Mart för 6,5 % av den amerikanska 

detaljhandeln (försäljningen av bilar på 8,8 % är exkluderad); antalet har sedan dess ökat. Neumark, 

Zhang, & Ciccarella (2008:405-406) beskriver att Wal-Mart sysselsätter 1,2 miljoner i USA. Det är 

enligt dem två av de vanligaste påståendena att Wal-Mart tar fler arbeten än vad de skapar och att 

och att de leder till lägre löner, speciellt inom detaljhandeln.   

 

Relativt ny forskning från USA visar att det finns en betydande negativ påverkan av att en big-box 

etableras i ett samhälle (Haltiwanger et al., 2009:117). Detta gäller både på tillväxten och syssel-

sättningen hos enstaka butiker, och speciellt hos mindre butikskedjor, dock endast om en eller flera 

big-boxes är aktiva i närområdet och i samma detaljerade bransch. Den negativa effekten dämpas 

med avståndet. Effekten tenderar att bli störst när en eller flera big-boxes är aktiva inom 1,6 till 2,4 

km från butiken i fråga, i motsats till att den är aktiv inom 8-16 km. Effekten av ökad tillförsel av 

big-boxes visar sig genom en betydande minskning av sysselsättningstillväxt på mindre butiker, 

vilket främst beror på att fler butiker stänger igen så att jobbtillfällen blir färre (Haltiwanger et al., 

2009:117). 

 

I fler än 50 % av fallen, väljer kunden det som är det billigaste alternativet samt att priset till och 

med är den avgörande faktorn när kunden ska välja butik (Arnold & Luthra, 2000:141; Brennan & 

Lundsten, 2000:158). Forskare har också visat prov på stor kundnöjdhet när kunden är i affären då 

det är enkelt för dem att handla tack vare smidiga system såsom självutcheckning och snabba 

medarbetare. Det ger också kunden en trygghet att layouten för affären samt personalens service är 
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densamma överallt. Även Basker, Klimek & Hoang Van (2012:565) och Brennan & Lundsten 

(2000:155) menar att priset är en viktig beslutsfaktor hos kunden, då dennes önskan är att minimera 

alla kostnader för inköpet, inklusive transportkostnaden som uppkommer då kunden behöver 

besöka ett flertal olika butiker. Wal-Mart själva menar att detta är ett av de övertygande argumenten 

för varför folk väljer att handla hos dem. Förutom priset menar Basker et al. (2012:542) att kunden 

efterfrågar ett brett sortiment, och de menar även att ju bredare sortiment en butik erbjuder desto 

fler varor köper även kunden i samma butik. Detta argument understöds även av Basker et al. 

(2012:547) som likaså anser att “allmänna handelsbutiker” växer snabbare än specialistbutiker. 

Liknande resonemang förs även av Brennan & Lundsten (2000:155), vilka anser att mindre 

specialistbutiker måste differentiera sig från lågpriskedjorna genom att öka sitt produktsortiment, 

uppgradera kvaliteten med märkesvaror samt upprätthålla goda lagerpositioner.   

 

Arnold & Luthra (2000:141) menar att tidigare forskning i USA har funnit komplexa relationer 

mellan tillväxten och aktiviteten relaterade till big-boxes inom andra sektorer än enstaka butiker och 

mindre butikskedjor. Större komplexitet speglar desto större heterogena svar, beroende på vilken 

typ av affärsmannaskap ett big-box-företag bedriver. Arnold & Luthra (2000:152) registrerade att 

följande sker när en stormarknad kommer till staden: 

·      Ekonomisk tillväxt till en början 

·      Konsumenterna får flera fördelar 

·      Snabb marknadspenetration 

·      Nedgång i försäljningen av konkurrerande lokala butiker 

·      Både upp och nedgång för den kommersiella sektorns tillväxt 

·      Ökning och minskning av arbetstillfällen 

·      Förändringar i kvalitén på jobben 

·      Konkurs för närliggande marknader  
 

2.1.3 Franchising 
Stanworth, Purdy, Price & Zafiris (2009:56) definierar franchising som en väg till egenföretagande, 

erbjuden av franchisegivare som redan testat om verksamheten är lönsam, mot betalning. Stanworth 

et al. (2009:56) menar att den allmänna uppfattningen är att siffrorna är låga gällande 

franchiseverksamheter som går i konkurs. De menar dock även att de flesta franchisebolag är, eller 

har varit, små företag, varför det varit svårt att mäta upp- respektive nedgång för franchise 

respektive småföretagare. Stanworth et al. (2009:57) menar att många tror att fyra av fem nystartade 

företag går i konkurs inom de första fem åren, samt att de anser att franchising marknadsförs som 

en garanterad framgång via det redan välkända varumärket etc. The British Franchise Association 
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(BFA) (Stanworth et al., 2009:58) säger till och med att ”Du har fem gånger större chans att lyckas 

som franchiseföretag än om du startar ett jämförbart företag ensam”. En studie gjord i 

Storbritannien visar enligt Stanworth et al. (2009:58) att ungefär en tredjedel av Storbritanniens 

nystartade småföretag misslyckas inom de första tre åren, samt att runt 30 % överlever de första tio 

åren. 

 

Bates (1995:377) menar att uppåtsträvande entreprenörer väljer att bli franchisetagare med 

förhoppningen om att öka chanserna att överleva de första turbulenta åren som egenföretagare. Som 

franchisetagare får du enligt Bates chefsutbildning och hjälp, tillgång till ett finansiellt kapital via 

moderbolaget samt direkt tillgång till marknaden genom rätten att använda moderbolagets 

varumärke. Bates (1995:378) anser att den allmänna uppfattningen bland tidigare forskning pekar 

på att franchising är bästa sättet att överleva som egenföretagare. Han själv menar dock att dessa 

påståenden inte stöds av US Department of Commerce studie gällande småföretag, där resultatet 

pekar på precis tvärtom. Bates (1995:378) menar att tidigare forskning har identifierat egenskaper 

som är positivt korrelerade med verksamhetens livslängd, där det även framkommit att äldre 

småföretag har högre överlevnad över tid än små, nystartade företag. Bland mycket unga företag 

krävs enligt Bates (1995:379) ägare som arbetar heltid i företaget, är högutbildade och kan satsa 

stora finansiella investeringar i företaget från start. Baserat på resultaten från tidigare ekonometriska 

studier gällande småföretagens livslängd, anses större ägarinvesteringar av humankapital och 

finansiellt kapital vara positivt relaterade till överlevnaden bland unga småföretag (Bates, 1995:381; 

Headd, 2003:52). Trots uppenbara styrkor hos unga franchiseföretag har det i Bates (1995:379) 

forskning framkommit att de är dramatiskt mindre lönsamma än oberoende företag i samma ålder, 

samt att de uppvisar en lägre överlevnadsgrad (65,3 % jämfört med 72,0 % för icke-franchise-

företag). 

 

Bates (1995:377) slutsats är att även om franchiseverksamhet är mer omfattande med större 

kapitalunderlag så har oberoende nystartade företag visat sig vara mer lönsamma med bättre 

överlevnadsutsikter än franchising. Bates (1995:377) menar att analyser av franchisebolag och 

oberoende småföretag visar att överlevnadsmönster bland minoritetsägda företag liknar de som 

finns i allmänna småföretag: franchiseverksamhet är mer benägen att gå i konkurs än fristående 

småföretag. Ytterligare en gemensam faktor för de företag som överlever är enligt Bates (1995:381) 

att de leds av välutbildade ägare som arbetar heltid i verksamheten. 

 

Bates (1995:385) föreslår att framtida forskning behöver undersöka de bakomliggande orsakerna till 

den lägre överlevnaden som är typisk för de små och unga franchiseföretagen. En möjlig orsak till 
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dålig franchiseprestanda, menar Bates (1995:385), är de kostnader som är specifika för denna 

organisationsform (förskottsbetalningar till franchisegivaren/moderbolaget, royalty-avgifter, 

marknadsföringsavgifter etc.). Även Stanworth et al. (2009:58) menar att det är kostsamt att starta 

ett franchiseföretag från grunden. Stanworth et al. (2009:58) anser också att franchising är 

tidskrävande då det krävs ett utarbetat system i ett tidigt stadium för att utveckla franchisingens 

infrastruktur (vilken innehåller bestämmelser om utbildning, rekrytering och stöd), men om man 

lyckas med detta bör företaget kunna drivas framåt. Siffror gällande vad det kostar att starta ett 

franchiseföretag från grunden varierar mellan 250.000–500.000 dollar, enligt Stanworth et al. 

(2009:58-59). 

 

Stanworth et al. (2009:61-62) presenterar en studie gjord i USA gällande just hur många 

franchiseföretag som överlever sina första tio år på marknaden. Studien genomfördes mellan år 

1983-1993, och resultaten visar att av de 138 franchiseföretag som var verksamma 1983, fanns 

endast 24,6 % kvar tio år senare (Se Figur 1). 

 
Figur 2: Studie av franchiseföretag under en tioårsperiod (Stanworth et. al., 2009:62). 

 

Stanworth et al. (2009:64) presenterar i sin studie fyra “allmänna risker” som torde minska med 

franchising, vilka är underkapitalisering, avsaknad av stordriftsfördelar, brist på affärsmanskap samt 

oförmåga att överleva hård konkurrens på marknader där inträdeshindren är låga. Utöver dessa 

faktorer menar Stanworth et al. (2009:64) att det även krävs ett ansvar hos franchisetagaren samt att 

det finns en bra ledning i verksamheten som klarar av tillväxt av franchisenätverket. 
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Enligt Stanworth et al. (2009:64) finns det fem faktorer som leder till misslyckande som går att 

härleda till just franchising; 

1). Företagsbedrägeri 

2). Konkurrens mellan franchiseföretag och icke-franchiseföretag 

3). Otillräckligt stöd för franchisetagaren, inte tillräckligt omfattande marknadsföringssupport eller 

förvaltningsbistånd 

4). Obalans mellan franchisetagare och franchisegivare 

5). Ihållande konflikt mellan franchisetagare- franchisegivare. 

 

Slutsatsen som Stanworth et al. (2009:67) presenterar är att likheterna mellan franchiseföretagens 

och ”allmänna” småföretagens misslyckanden är många. De menar att de har belägg för detta 

eftersom 30 000 invånare deltog. Förändring per capita i försäljningskvoter jämfördes under en 

femårsperiod efter att en Wal-Mart öppnat i en viss stad. Resultaten visade att den totala 

försäljningen per capita ökade med 5,6 %. Davidson & Rummel (2000:163-164)  jämförde 

omsättningsskatt med hjälp av ett register över 13 städer med Wal-Mart, samt tio närliggande städer 

och 18 andra städer mer än 24 km därifrån, under ett till fyra år efter att en Wal-Mart- butik öppnat. 

Resultatet återspeglad i skatteposter uppvisade en betydande försäljningsökning i städer där Wal-

Mart fanns, särskilt för dagligvaruhandel, medan detaljhandelns försäljning i närliggande städer 

minskade eller ökade relativt långsamt (Arnold & Luthra, 2000:146). 

 

En tidigare amerikansk minister gjorde ett uttalande om de stora kedjorna; “den förstörde min stad 

två gånger, första gången när den öppnade och slog ut all annan handel, och andra gången när den 

lämnade staden” (Arnold & Luthra, 2000:147). Ministern har också belägg för sitt uttalande, då 

siffrorna visar att detta är vad som händer när en stor kedja öppnar i en del, framförallt mindre, 

städer. Befolkningen måste i en del fall idag köra 50 mil för att kunna handla, vilket bevisar att 

franchising är mer riskabelt som företagsform än fristående företag under ett nystartat företags 

första fem år. Författarna till denna artikel vill även klargöra att franchising som företagsform inte 

är någon garanti för framgång, snarare tvärtom. Stanworth et al. (2009:68) menar även att företag 

som idag funderar på att ”ombilda” sitt företag till franchising bör se över riskerna och fördelar 

respektive nackdelar med just detta. 

 

2.1.4 Konsumenternas val 
Arnold & Luthra (2000:142) menar att stormarknaderna inte är det självklara valet för alla. De 

menar att en del vill ha mer personlig service när då de handlar, samt att stormarknaderna inte 

riktigt når ut till de mer välbärgade. I en studie utförd i Kingston valdes kvinnor i hushållen 
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slumpmässigt ut vid tre tillfällen under en period av tre år. Arnold & Luthra (2000:142) genomförde 

forskning gällande vilka som vände sig till stormarknader samt vilka som inte gjorde det. Profilen 

för dessa två segment visade att de som valde stormarknader tenderade att vara i medelåldern och 

medelinkomsttagare, samt att de som inte valde stormarknader tenderade att vara under 25 år eller 

över 55 år och antingen låg- eller höginkomsttagare. En annan studie Stone (1995:72) genomfört 

visade att 80 % av de som är medlemmar i “warehouses” tenderar vara i åldrarna 25-55 år, jämfört 

med de 64 % inom samma åldersgrupp som är medlemmar hos stormarknader. 27 % tenderar även 

att ha högre än 60 000 dollar i årlig inkomst, jämfört med 14 % som väljer stormarknad. Dessutom 

kommer 73 % av “warehouse- medlemmarna” från större hushåll med mer än två personer, jämfört 

med de 57 % av de som valde stormarknad, 59 % av “warehouse- medlemmarna” har också fler 

barn som är yngre än 18 år jämfört med de 42 % av stormarknadernas kunder (Arnold & Luthra, 

2000:142). 

 

2.1.5 Förändringar i den ekonomiska aktiviteten 

Stormarknader har större sannolikheten att uppnå en marknadsandel på 20 % inom 

dagligvaruhandeln, vilket innebär att många av de mindre butikerna kommer att vara tvungna att 

stänga igen (Arnold & Luthra, 2000:144). En annan studie visar att marknadsandelarna för samtliga 

återförsäljare på marknaden (allt ifrån exklusiva juvelbutiker till apotek) sjönk med mellan 9-32 % 

då en stormarknad öppnades (Arnold & Luthra, 2000:145). Arnold & Luthra (2000:146) menar att i 

fall de stora återförsäljarna skulle ta 100 % av marknadsandelarna från svagare konkurrenter, skulle 

det inte ske någon förändring i den allmänna ekonomiska aktiviteten. Stones (1995:72) studie av 

städer med en befolkning under 30 000 där han jämförde 17 städer utan Wal-Mart respektive 34 

städer med Wal-Mart. Studien genomfördes under en femårsperiod efter att den stora kedjan slagit 

upp portarna för första gången. Med undantag för livsmedelsbutiker sjönk försäljningen för städer 

utan Wal-Marts med 8 % för dagligvaruhandeln och med 21 % för byggmaterial. Städer inom en 

radie på 20 Miles av en Wal-Mart butik upplevde att den ackumulerade nettoomsättningen 

minskade med 25 % (Arnold & Luthra, 2000:151-152). 

 

Fler studier visar en positiv kurva för den ekonomiska aktiviteten i samband med införandet av en 

ny återförsäljare. I studien Stone (1995:72) utförde i Iowa, där totalt 34 städer med en befolkning på 

30 000 invånare deltog, jämfördes förändring per capita i försäljningskvoter under en femårsperiod 

efter att en Wal-Mart öppnat i en viss stad. Resultaten visade att den totala försäljningen per capita 

ökade med 5,6 %. Davidson & Rummel (2000:164) jämförde omsättningsskatt med hjälp av ett 

register över 13 städer med Wal-Mart, samt tio närliggande städer och 18 andra städer mer än 24 

km därifrån, under ett till fyra år efter att en Wal-Mart- butik öppnat. Resultatet återspeglad i 
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skatteposter uppvisade en betydande försäljningsökning i städer där Wal-Mart fanns, särskilt för 

dagligvaruhandel, medan detaljhandelns försäljning i närliggande städer minskade eller ökade 

relativt långsamt (Arnold & Luthra, 2000:146). Befolkningen måste i en del fall idag köra 50 mil 

för att kunna handla (Arnold & Luthra, 2000:147).  

 

2.1.6 Marknadsorientering 

Att vara marknadsorienterad är en avgörande faktor och strategi för överlevnad. Kotler (2011:132) 

menar att fler företag borde se över sina strategier inom produktutveckling, prissättning, distribution 

och varumärkesbyggande. Kara, Spillan, & DeShields (2005:106) skriver om hur konventionellt 

tänkande inom marknadsföring leder till att marknadsorientering förser företaget med en bättre 

förståelse för sina kunder, konkurrenter och miljö, vilket sedan leder till överlägsen prestation på 

marknaden. Nämnda forskare har valt att studera småföretagares marknadsorientering, samt 

reflekterat över hur forskare har undersökt sambandet mellan marknadsorientering och 

verksamheten inom olika organisationer då sådana studier i småföretag inom detaljhandels-

marknaden är knappa. Studien undersöker möjliga influenser av marknadsorientering på 

småföretagares tjänster och prestation. Data för studien samlades in genom personliga intervjuer, 

och Kohli, Jaworski & Kumar (1993:476) marknadsorienteringskala användes för att ange storleken 

på en marknadsorienterad organisation. Resultaten indikerade att Kohli et al. (1993:476) 

marknadsorienteringskala var ett bra mått på marknadsorientering i genomförd studie. Dessutom 

indikerade analysresultat en viktig länk mellan marknadsorientering och småföretagarnas 

prestationer/resultat (Kara et al., 2005:106). 

 

Kara et al. (2005:105-106) resonerar vidare att det i decennier har varit känt att marknads-

orienterade företagsstrategier har erkänts som en pelare i bolagets prestation, av både akademiker 

och praktiker. Marknadsorientering i både tillverknings- och tjänsteindustrin har lockat en stor 

mängd akademiker och praktikers intresse för innevarande regleringslitteratur. Marknadsorientering 

hänvisar till hela organisationens marknadsinformation genom beslutsstödsystem, marknads-

föringens informationssystem, marknadsföringsforskning, organisationens övergripande lyhördhet 

för de förändringar som sker i miljön samt spridningen av marknadsinformation över företagets 

avdelningar (Kohli & Jaworski, 1990:3). 

 

Studien genomfördes med hjälp av frågeformulär vilka framtogs av Kohli, Jaworski & Kumar 

(1993:469). I första delen av frågeformuläret ombads respondenterna att svara på 32 marknads-

föringsinriktade frågor för att mäta sin organisations marknadsföringsinriktning. Dessa frågor var 

strukturerade i en likertskala (med alternativ från 1 till 5) med "starkt emot", "håller inte med", 
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"varken ja eller nej", "håller med" och "instämmer helt" som val. Som föreslås i Kohlis, Jaworskis 

& Kumars (1993:477) studie, ingick i denna del av enkäten också en valideringsskala där 

respondenterna ombads att fördela 100 poäng mellan två affärsenheter som liknade deras 

organisation. Om småföretagarna främst var som organisationen A (marknadsorienterad), och bara 

lite som Organisation B (icke marknadsinriktad), borde respondenten alltså lutat mer åt 

Organisation A och mindre åt Organisation B. Liknande Kohli & Jaworski (1990:13) innehöll andra 

avsnittet i enkäten frågor om prestation, såsom nuvarande samt de tre tidigare års försäljning i 

dollar, ökade intäkter och marknadsandelar, samt avkastning på investeringar (”ROI – Return on 

Investment”) under de senaste tre åren och hur chefer utvärderar sina organisationer. Tredje och 

sista avsnittet innehöll demografisk information (Kara et al., 2005:109-111). 

 

Marknadsföring är enligt Kara et al. (2005:106) en typisk ledningsfunktion som vanligtvis är 

ansvarig för att förstå konsumenten och hålla resten av organisationen informerad om kunden så att 

ett överlägset värde kan levereras till kunden. Företagen måste göra långsiktiga åtaganden för att 

upprätthålla relationen med kvalitet, service och innovation. Marknadsorientering har setts som en 

förutsättning för att lyckas. Efter en omfattande genomgång av litteratur om hållbara 

konkurrensfördelar och marknadsföringsstrategi, fann man tre bestående delar av beteendemässiga 

dimensioner: kundorientering, konkurrentorientering och tvärfunktionell samordning, samt två 

beslutskriterier: långsiktigt fokus och resultatfokus (Kara et al. 2005:106). 

 

Efter att ha granskat litteraturen och genomfört intervjuer med chefer, erbjöd Kohli & Jaworski 

(1990:2-3) en processdriven modell som beaktar de olika stadierna i att skapa, sprida och svara på 

marknadsinformation som kärnan i marknadsorientering. Marknadsinformation avser inte bara att 

övervaka kundernas behov och preferenser, den innehåller också en analys av hur konsumenterna 

kan påverkas av faktorer som statlig reglering, teknologi, konkurrenter och andra påverkansfaktorer 

i miljön. Omvärldsbevakning är inordnat under marknadsinformationens generation. Därför avses 

marknadsinformationen genom kommunikation och överföring av underrättelseinformation till alla 

avdelningar och individer inom organisationen genom både formella och informella kanaler. 

Slutligen prövas lyhördheten som vidtas med anledning av marknadsinformationen som genereras 

och sprids. Om inte en organisation reagerar på informationen är ingenting fulländat. Dessa ramar 

har enligt Kara et al. (2005:106-107) flera likheter med avseende på kundernas funktionella 

integration och marknadsmöjligheter. Kara et al. (2005:107) valde att operationalisera Kohli & 

Jaworski’s (1990:2-3) ramverk för denna studie, eftersom marknadsorientering sällan studerats 

inom småföretagares företagsekonomi, varför de föreställde sig att denna ram var bättre lämpad för 

datainsamlingen. 
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2.1.7 Marknadsorientering och dess påverkan på prestanda 

Den tidigare forskning som förutspådde ett positivt samband mellan marknadsorientering och 

prestanda använde antagandet att en marknadsorientering ger ett företag bättre förståelse för sin 

omgivning och sina kunder. För att summera finns det inte någon anledning att tro att styrkan i 

sambandet mellan prestation och marknadsorientering kan variera beroende på industrins 

egenskaper, kundens egenskaper, eller vilken typ av resultatmått som används. Litteraturen stödjer 

generellt förslaget att marknadsdrivna och innovativa företag kommer att överträffa sina 

konkurrenter (Kara et al., 2005:107-108). 

 

Kara et al. (2005:108) testade fyra hypoteser de ansåg var sammanlänkade med 

marknadsorientering och prestation. Hypotes 1 lyder enligt följande: “för småföretagarna kommer 

marknadsinformation (d.v.s., den insamling och bedömning av behov/önskemål och aspekter som 

påverkar utvecklingen av kundernas behov) att bli en positiv indikator på marknadsorientering”. 

Hypotes 2: “för småföretagarna kommer spridningen av marknadsinformation (d.v.s., processen och 

omfattningen av marknadsutbytet av information inom en viss organisation) att bli en positiv 

indikator på marknadsorientering”. Hypotes 3: “lyhördheten hos småföretagare (det vill säga de 

åtgärder som vidtagits med anledning av marknadsinformationen som genereras och sprids) 

kommer att bli en positiv indikator på marknadsorientering”. Hypotes 4: “marknadsorientering i 

små företag är positivt förknippade med prestation” (Kara et al., 2005:108-109). De analyser som 

gjorts i denna studie tyder på att marknadsinformationen, spridningen av marknadsinformation och 

lyhördhet var de tre dimensioner som påverkat marknadsorientering av småföretagarna, vilket i sin 

tur påverkar organisationens resultat mätt med fler finansiella variabler. Dessa faktorer är därmed i 

allmänhet ansedda som avgörande för framgången för småföretagarna. Deras närvaro i dessa 

organisationer kan medföra att småföretagarna ser varningsklockor och utvärderar sina 

tjänsteleveranssystem för att avgöra om tjänsterna de erbjuder faktiskt uppfyller kundernas behov. 

Om cheferna identifierar problemen kan de korrigera dessa och vidta åtgärder för att komma fram 

till bättre lösningar. Analysen tyder på att cheferna i småföretag behöver sprida informationen bland 

sin personal. De måste också hålla sig informerade om de aktuella trenderna samt utvecklingen så 

de kan möta kundernas framtida behov genom att samarbeta med andra funktionella enheter inom 

sina organisationer (Kara et al., 2005:114). 

 

Denna studie ger ett visst empiriskt belägg för att bättre prestation går att hänföra till bättre resultat, 

vilket uppnås genom att organisationen i sig är marknadsorienterad (Kara et al., 2005:115). Med 

andra ord finns bevis för att småföretagare som har större marknadsorientering, kommer att lägga 

större vikt vid att försöka tillfredsställa kundens behov än företag som inte är marknadsorienterade. 
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Cheferna i dessa organisationer bör betona vikten av kundorientering, tillfredsställelse samt 

konkurrentorientering, eftersom detta kommer att öka graden av marknadsorientering, vilket i sin 

tur ökar möjligheten till bättre resultat (Kara et al., 2005:115). 

 

2.1.8 Vikten av utbildning hos företagsledningen 

Mazzola et al. (2008:239) har behandlat vikten av utbildning hos nästa generations 

familjemedlemmar, vars bedrifter ligger i att gå med i ledningsgruppen i det egna familjeföretaget. 

Den genomförda kvalitativa analysen av strategiska planeringsprocesser visar att engagemang hos 

nästa generations familjemedlemmar i planeringsprocessen gynnar deras utvecklingsprocess. 

Resultaten tyder på att denna medverkan ger efterkommande generation kunskap och färdigheter 

kring verksamheten, vilket underlättar arbetsförhållanden mellan etablerade och nästa generations 

ledare, samt bygger upp trovärdighet och legitimitet gentemot de nya ledarna. De menar dock att 

det fortfarande finns brister i identifieringen av specifika utbildningsverktyg för att förbättra nästa 

generations möjligheter att förvärva kunskap, utveckla förmågor och uppnå trovärdighet och 

legitimitet. Mazzola et al. (2008:239) menar att forskarna är överens om det faktum att det 

utbildningsverktyg som krävs för nästa generations inskolning och infasning är en 

“mentorsrelation” med familjeföretaget i fråga. Även den strategiska planeringsprocessen har, 

liksom nämnts ovan, en viktig roll i utbildningssammanhang, enligt Mazzola et al. (2008:240). 

Forskning talar för att denna process spelar en viktig roll i utbildningen av nästa generations 

familjeföretagschefer, samt att två upplevda fördelar i samband med detta är utbildnings- och 

relationsdatabaser (Mazzola et al. 2008:240).  Vikten av utbildning hos den nuvarande företags-

ledning är också stor, där erfarenhet av aktiviteter som är relevanta för verksamheten (t.ex. 

erfarenhet av ledarskap) ökar företagets chanser för överlevnad (Bosma, Van Praag, Thurik & de 

Wit, 2004:232). 

 

Van Praag (2003:10) för ett resonemang kring erfarenhet som tidigare utbildning, där hon menar att 

tidigare erfarenhet inom samma bransch som det nya företaget startas påverkar företagets framgång 

och överlevnad positivt. Även Headd (2003:53) har genomfört studier där man funnit samband 

mellan ålder, utbildning, tidigare erfarenhet och företagets överlevnad. Tidigare utbildning och 

erfarenhet förväntas ha positiv korrelation till överlevnad, då erfarenheterna ofta går att översätta 

till kompetent beslutsfattande, vilket är en viktig egenskap för en entreprenör (Headd, 2003:53; 

Bosma et al., 2004:228), 
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2.1.9 Försäljningsprocessen 

Shannahan, Bush, Moncrief & Shannahan (2013:2) för ett resonemang kring att kunden på senare 

tid blivit erkänd som startpunkten för alla marknadsaktiviteter, vilket lett till att marknadsföring i 

större utsträckning blivit kundcentrerad. Försäljningsorganisationer har slutat att satsa på att 

influera kunden, för att istället kunna svara bättre på kundens krav och beteende. Det som föddes ur 

det är co-creation marknadsföring, där både kunder och marknadsförare integrerar inom både 

produkt och service design (Shannahan et al., 2013:2). 

 

Shannahan et al. (2013:2-3) menar att försäljningsprocessen handlar om att framföra hur företag 

mer och mer satsar på att lära känna sina kundsegment för att på bättre sätt producera den tjänst 

som efterfrågas. Istället för att försöka sälja något som enligt tillverkaren anses vara till användning 

för kunden, har företagen i större skala satsat tid och resurser på att konkret försöka ta reda på vad 

kunden faktiskt är ute efter. Detta innebär i slutändan att både konsument och företagare arbetar 

mot ett gemensamt mål. För konsumenten innebär det en vara eller en tjänst som denne faktiskt 

efterfrågar, och för företagen innebär det att kunna erbjuda vad deras målgrupp faktiskt är 

intresserade av att köpa (Shannahan et al., 2013:2-3). 

 

Shannahan et al. (2013:3) resonerar vidare kring de tidiga försäljningskoncepten, där huvudsaken 

var att försöka göra valet åt kunden. Synen på en försäljningsprocedur var tidigare att kunden 

ansågs mer som ett hinder än en deltagare, vilket gjorde att försäljaren alltid var tänkt att vara den 

dominanta parten genom processen. När kunden ansågs vara ett hinder för att nå en lyckad affär, 

resulterade det i att kundens efterfrågan inte alltid uppfylldes. När detta senare övergick till att 

företagen faktiskt satsade på att ta reda på vad kunden faktiskt efterfrågade, sågs kunden inte längre 

som ett hinder i affären, utan som en deltagare till lika stor del som försäljaren själv. Detta leder in 

på att den personliga försäljningsprocessen ses som ett tolkningssystem, där förhållandet mellan 

kund och försäljare relaterar till kontext där de båda parterna förstår varandra för att kunna nå bästa 

möjliga val för båda parter. Dessa förhållanden karaktäriseras av interaktionsmönster från hur varje 

individ reagerar vid inlärning av ny information. Ur sådan synvinkel kan försäljaren förstå sig på 

situationen bättre och tillsammans med kunden nå fram till en gemensam accepterad lösning, där 

kunden blir nöjd och tillfredsställd utifrån efterfrågan och försäljaren blir nöjd med att kunna 

tillfredsställa behovet hos kunden. Detta är i grund och botten det viktigaste i försäljningsprocessen 

(Shannahan et al., 2013:3). 

 

Shannahan et al. (2013:3-4) menar att försäljningsprocessen är något som sker samtidigt hos båda 

parter, där en försäljare får möjlighet att sälja en produkt eller tjänst medan kunden ges möjlighet att 
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köpa en produkt eller tjänst. Denna process är, med det nya synsättet på processen, faktiskt något 

som kunden tillsammans med försäljaren har valt ut för att på bästa sätt tillfredsställa de behov 

kunden har. Utöver det ses försäljningsprocessen som något ytterst viktigt för en organisations 

överlevnad, inte bara i den självklara aspekten att företag måste sälja sina produkter eller tjänster 

för att kunna fortgå, utan även då kunder likaväl som företagen ska kunna förbättra hela 

försäljningsprocessen tillsammans (Shannahan et al., 2013:3-4). 

 

Den personliga försäljningsprocessen, utifrån en organisations perspektiv, är något som det läggs 

allt mer vikt på för att förbättra genom att använda sig av företags omspännande kommunikation 

just i relation angående den personliga försäljningen (Shannahan et al., 2013:3-4). Detta är enligt 

Shannahan et al. (2013:3-4) viktigt i utvärderingen av både försäljningshantering och den 

personliga försäljningsprocessen. Det argumenterades för att det gav en mycket större och bättre 

insikt i kund till relationen. Med den större och vidare insikten kan företag då utvärdera vad som 

görs bra, vad som görs mindre bra samt vad som kan göras för att förbättra processen överlag 

(Shannahan et al. 2013:3-4). Poängen som Shannahan et al. (2013:4, 9-13) vill påvisa är att 

organisationer faktiskt kan bli bättre, större och effektivare samt att detta inte sker av en slump utan 

att det finns möjligheter att förbättra sin verksamhet genom en analys på en väldigt viktig aspekt 

inom organisationen. Analysen bör innefatta vad som händer när företag satsar på att förstå sig på 

vad som görs bra respektive dåligt i en försäljningsprocess, för att sedan satsa på att hitta möjliga 

förbättringar. Det är knappast en överraskning att vissa moment går bättre inom en organisation, 

och sämre inom andra. Detta kommer naturligt när det läggs tid och kraft på att förminska 

ineffektiviteten och skapa en större uppgång i sina processer. En annan poäng är att det är kunden 

som faktiskt står i centrum vid en försäljning och att det är något som verkligen måste ses efter. 

Med det nya synsättet gentemot försäljningsprocessen görs något gemensamt från båda parter, då en 

förbättrad helhetsbild finns av processen. Det går nästan inte att stryka under tillräckligt hur bra det 

är om kunden får den tjänst eller produkt som löser det behov som finns. Utan den synvinkeln till 

hela försäljningsprocessen skulle alla effektiviseringar aldrig kunna göras och kunder skulle inte i 

lika stor utsträckning bli nöjda med sina inköp (Shannahan et al. 2013:4, 9-13). 

 
2.2 Småföretagare 

År 1998 fanns det nästan 20 miljoner icke-primära privata företag inom det Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet (EU, 2014-03-16). Nästan alla var småföretag vilka sysselsatte färre än 250 

personer. Småföretagarnas andel av den totala sysselsättningen var nästan 70 %. Således hade 

småföretagare störst potential att skapa nya jobb (Bjuggren & Sund, 2001:12). Enligt Bjuggren & 

Sunds (2001:12-13) genomförda studie av småföretagare förväntar sig i genomsnitt 32 % av 
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Europeiska unionens företag en förändring av ägarstrukturen inom tre till fem år. I en annan 

genomförd studie (Grant Thornton 2000 i Bjuggren & Sund 2001:12) menar man att 10 % räknar 

med en förändring efter sex år eller mer. Av dessa företag, kan det förväntas att 26 % kommer att 

säljas till en tredje part och att 33 % lämnar över till nästa generation. I Sverige förväntas 15 % 

överlåta sitt företag inom familjen, medan siffran för Tyskland är 37 %. Det finns ingen säker 

förklaring för en sådan skillnad (Bjuggren & Sund, 2001:12-13). En annan svensk studie visar att 

av familjeföretagare i Sverige, vill nästan 70 % av de som deltog i studien och förväntar sig en 

ägarförändring inom 10 år, att verksamheten kommer att stanna i familjen (Bjuggren & Sund, 

2001:13). 

 

2.2.1 Drivkrafter 

Egenföretagarnas främsta drivkraft är enligt Andersson (2013-11-11) friheten och möjligheten att 

sätta sina egna villkor. De Meza & Southey (1996:376) instämmer i detta argument då de menar att 

entreprenörskap står för stor kontroll, där sannolikheten för framgång beror på entreprenörens 

förmågor. Men det är mycket som är avgörande innan man ska ta steget eller inte. Enligt Johnson, 

Parker & Wijbenga (2006:2), forskning om fenomenet kring att ”starta eget” ligger fokus på två 

viktiga underliggande frågor:  

1) "Varför är vissa människor engagerade i början av processen till entreprenörskap 

och andra inte?"  

2) "Varför kommer vissa att genomföra sin dröm, och andra fortsätta skissa vidare på 

sina idéer eller överge dem helt?” (Kessler & Frank, 2009:722). 

 

Andersson (2013-11-11) menar att egenföretagandet är en modern trend, där möjligheten finns att 

utveckla sig själv och samtidigt förverkliga en idé.  Att starta eget är drömmen för många.  En 

undersökning som Tillväxtverket gjort under 2012 visar att ungefär halva den svenska befolkningen 

(49 %) kan tänka sig att bli egenföretagare (Tillväxtverket, 2013-11-15:5). Av dessa vill 32 % 

hellre vara företagare än anställda, men endast 10 % av dessa är idag egenföretagare. 

Undersökningen visar även att unga personer (18-30 år) i större utsträckning vill vara 

egenföretagare än de övriga två åldersgrupper som tillfrågats. Kessler & Frank (2009:720-721) 

kontaktade personer som de visste var på väg att starta eget. De definierade fyra olika dimensioner 

som påverkar beslutsprocessen: 1) hur pass företagsam personen är 2) resurserna 3) miljön, samt 4) 

början av processen. Analysen bygger på en longitudinell studie där 290 nya entreprenörer i 

Österrike kartlades under en period av tre år (1998-2001). Efter den perioden hade 159 (54,9 %) av 

dem startat egen verksamhet, medan 131 (45,2 %) inte hade gjort det (Kessler & Frank, 2009:720-

721). 
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Watson, Hogarth-Scott & Wilson (1998:222) för ett resonemang kring att det anses attraktivt att 

vara egenföretagare, i jämförelse med att vara anställd. De menar även att en faktor i beslutet att 

starta eget företag är att man vill klassas som personligt oberoende. Schumpeter (Schumpeter 

genom Julien, 1992:157) var en av de första att visa på vikten av entreprenörer och småföretagande, 

som huvudvariabel av förändring i ekonomin. Enligt Schumpeter är entreprenören en hjälte 

(Schumpeter genom Julien, 1992:157). För att vara personligt oberoende krävs en drivkraft. Studier 

visar att det är beslutsamma entreprenörer som i slutändan lyckas (Julien, 1992:157). Gatewood et 

al. (1995:375,383) genomförde en longitudinell forskningsdesign för att analysera hur de olika 

aktiviteter som ingår i att starta ett företag. Studien resulterade i vad som är relaterat till att 

framgångsrika företag skapas. Det de fann var aktiviteter inställda på att starta upp verksamheten 

(t.ex. inköp av material, anställa medarbetare). Dessa företagare var senare de som var de 

framstående företagarna samt skillnaden på de som inte hade lyckats (Kessler & Frank, 2009:723). 

Bosma et al., (2004:227) menar att det är allmänt känt är investeringar i mänskligt och socialt 

kapital förbättrar prestationen hos de anställda, precis som för egenföretagare. De menar att 

entreprenörskap ska i sig vara en grunden hos moderna verksamheter. Nya affärsidéer i sig är 

osäkra, men osäkerhet ska absorberas i takt med att den nya verksamheten startas upp och att 

entreprenören utforskar och genomför nya idéer. Entreprenörskapet är enligt Hisrich, Langan-Fox 

& Grant (2007:575) en viktig källa till sysselsättning, ekonomisk tillväxt, innovation, främjande av 

produkt- och servicekvalitet, konkurrens och ekonomisk aktivitet. Entreprenörskap innefattar också 

den process i vilken många människor kommer in i samhällets ekonomiska och sociala liv, varför 

egenföretagandet är viktigt för samhället och individerna (Hisrich et al., 2007:575). 

 

Baumol (1990:3-4) menar att spelreglerna och de belöningssystem som finns i ett samhälle under en 

viss tid styr hur entreprenörer agerar, och inte arten av företagarens egna mål. Baumol (1990:7) 

menar vidare att utövandet av entreprenörskap kan vara improduktivt eller till och med destruktivt, 

samt att om detta beror på strukturen av satsningar (spelregler) i ekonomin. Dramatiska händelser 

från världshistorien bekräftar dessa hypoteser. Sedan romarnas tid har människor sökt makt, 

prestige och rikedom. Entreprenörskap har även sedan länge innefattat privilegiejakt, vilket ses som 

den mest relevanta typen av improduktivt entreprenörskap idag (Baumol, 1990:12). 

 

Människor har i århundraden drivit familjeföretag, vilken är en speciell företagsform av 

egenföretagande. Familjeföretag karaktäriseras ofta som konservativa, resistenta mot förändring och 

inåtvända (Naldi, Nordqvist, Sjöberg & Wiklund, 2007:35). Faktum är dock att i dagens snabbt 

föränderliga och mycket osäkra marknad, måste man som entreprenör vara beredd att ta risker 

(Naldi et al., 2007:35; Ward, 1997:323). Ur ledningsperspektiv finns enligt Aronoff (2004:55) 
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förutom finansiella drivkrafter även drivkrafter i form av att leda processer och skapa en struktur, 

att attrahera och utveckla en verkställande ledning samt effektivisera planering och genomföra 

strategier. Ur ägarperspektiv är drivkraften enligt Aronoff (2004:55) att utveckla styrelsens 

sammansättning och processer, samt att kunna spåra framtiden. Aronoff (2004:56) menar också att 

det kan finnas karriärambitioner inom familjeföretag där man en del gånger endast vill upprätthålla 

familjens engagemang för verksamheten.  

 

Hoppet finns om att uppnå makt och status genom det egna engagemanget i företagets styrelse. Det 

går dock inte att utesluta de ekonomiska motiven, menar Aronoff (2004:57). Enligt honom finns 

olika former av finansiell motivation, allt från ren tillfredsställelse till avkastning på investeringen, 

med en mentalitet som lovar engagemang så länge familjeföretaget erbjuder avkastning över snittet. 

Även Amit, MacCrimmon, Zietsma & Oesch (2000:119) menar att viljan att uppnå personlig 

förmögenhet i form av pengar länge varit den främsta entreprenöriska drivkraften. Amit et al. 

(2000:120) menar dock även att det är självklart att pengar spelar i roll i frågan om att starta eget, 

inte bara som mål utan även som det främsta motivet för att våga. 

 

Enligt Chaianov finns andra drivkrafter än tillväxt och finansiella medel. Chaianov (1991:98) menar 

att egenföretagare (i detta fall bönder) i själva verket producerar och driver eget för att kunna 

försörja sig och sin familj, utan att öka sin ekonomiska tillväxt. Det intressanta för dessa bönder är 

inte att gå med finansiell vinst, utan endast att nå en samhälleligt accepterad levnadsnivå. Denna typ 

av företagande klassas som ”överlevnadsföretag”. Även Alsos, Ljunggren & Pettersen (2003) har 

forskat kring vad som driver bönder att starta en verksamhet. Alsos et al. (2003:439) menar att en 

del jordbrukshushåll startas för att behålla och utöka gården, då deras livsstil bygger på att bo på en 

släktgård. En sådan uppstart kan också vara relaterat till en känsla av att inte ha något val, antingen 

på grund av en känsla av plikt för att upprätthålla jordbruket eller för att de inte uppfattar några 

andra möjligheter. För dessa jordbrukare är verksamheten även ett sätt att öka inkomsterna från 

gården. Huvudmotivet kan för andra bönder enligt Alsos et al. (2003:441) vara önskan att uppfylla 

en affärsidé. Dessa bönder är inte lika beroende av gården, utan ser den som ett företag och inte ett 

nödvändigt ont för överlevnad (Alsos et al., 2003:441). 

 

2.2.2 Familjeföretag 

Under de senaste 15 åren har forskare försökt förstå vad som är skillnaden mellan familjeföretag 

och andra organisationer, i både komplexiteten hos organisationen samt dess prestanda 

(Habbershon & Williams, 1999:3). Som vi tidigare nämnt i det inledande kapitlet är ett familje-

företag ett företag som helt eller delvis kontrolleras av familjemedlemmar (NE, 2014-03-06). 
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Forskarna är generellt överens om att det som utmärker ett familjeföretag är just att familjen är 

involverad i verksamheten (Chua, Chrisman & Sharma, 1999:19; Sirmon & Hitt, 2003:341). Chua 

et al. (1999:19) menar dock att det då blir svårt att utesluta några företag från definitionen av 

familjeföretag, då en eller flera familjemedlemmar väldigt ofta är involverade i samma verksamhet. 

Detta betyder dock inte att det är ett familjeföretag. Den definition Chua et al. (1999:20) dock enas 

om är att ett familjeföretag både ägs och drivs av familjen. Enligt Sharma (2004:4) finns en något 

strängare definition, där företaget endast får klassificeras som familjeföretag om familjen behåller 

sin rösträtt vid styrning av verksamheten, samt endast om flera generationer av familjemedlemmar 

är involverade i driften av företaget varje dag. Enligt denna definition fanns det 2004 mellan 3 till 

24,2 miljoner familjeföretag i USA, vilket motsvarar 27-62 % av arbetskraften i landet. Sirmon & 

Hitt (2003:339) beskriver det familjära i företaget som det unika paketet av resurser som skapas 

genom samverkan mellan familj och företag. De menar dock att det krävs en resursförvaltning för 

att skapa konkurrensfördelar och välstånd, vilket exempelvis kan ske genom strategisk planering 

(Sirmon & Hitt, 2003:339). 

 

2.2.3 Vikten av planering i familjeföretag 

Flera forskare föreslår strategisk planering för familjeföretagens överlevnad (Sirmon & Hitt 

2003:339). Sirmon & Hitt (2003:339) menar att speciellt familjeföretag bör ha i beaktning att styra 

sina resurser effektivt för att kunna mäta sig med dagens dynamiska marknad. I en relativt tidig 

studie på området presenterade Ward (1988:190) teorier gällande familjeföretagens överlevnad. 

Ward (1988:191) menar att det många små företag samt familjeföretag saknar är just en stor 

personalstyrka samt finansiella hjälpmedel. Ett viktigt verktyg för familjeföretagens överlevnad är 

just planering av verksamheten (Ward, 1988:191; Sirmon & Hitt, 2003:339). Strategisk planering 

kännetecknas av processen för att utveckla en strategi för ökad lönsamhet. Strategisk planering är 

även en fördel då ett företag känner att de måste bli mer nytänkande och lönsamma samt för att 

bestämma en gemensam riktning för hela verksamheten (Ward, 1988:192-193).  

 

Ward (1988:190) har genomfört tre studier gällande hur familjeföretag klarar sig på marknaden. 

Han vill med sin forskning bidra till att familjeföretagare förstår vikten av strategiskt planering. 

Strategisk planering är enligt Ward (1988:190) själva stommen för familjeföretag och ett 

nödvändigt ont för att uppnå ett strategiskt tänkande. För det tredje menar Ward (1988:190) att 

formell planering, såsom möten och reflektering, hjälper till att skapa en hälsosam, delad 

samordning för beslut, vilket är viktigt inom familjeföretag. Att utveckla en strategi och skapa en 

inblick i företagets verksamhet resulterar i ett systematiskt sätt att ställa nyckelfrågor för företagets 

bästa, vilket enligt Ward (1988:191) är bästa sättet för att skapa planering. Resultatet av den här 
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planeringen bör generera kundnöjdhet samt förbereda nästa generation på övertagande av 

verksamheten. Man bör dock passa sig för att tro att det ska komma automatiskt, då målen enligt 

Ward (1988:191) måste vara långsiktiga. Familjens ansvar är att ställa sig själv frågor som; Vad 

lönar sig mest av att sälja eller behålla verksamheten? Var ser vi oss om flera år? etc. Familjen får 

inte separera den strategiska företagsplaneringen från den strategiska familjeplaneringen, vilka bör 

gå hand i hand (Ward, 1988:192). 

 

Att ett familjeföretag går i arv generation efter generation är sällsynt (Ward 1988:191-192; Ward 

1997:324), och Ward (1988:191-192) menar att det händer i endast 13 % av fallen. Familjeföretag 

är ofta små och privata angelägenheter där t.ex. skilsmässor kan komma i vägen för framgång. 

Studier av framgångsrika familjeföretag visar att de planerar aktivt och adderar hela tiden nya 

strategier till sin verksamhet vart eftersom det förändras (Ward, 1988:191-192). En studie (Ward et 

al. 1982 i Ward, 1988:192) visade att familjeföretag som gick mindre bra hade vissa gemensamma 

faktorer. De hade dels inte någon vision för sitt företag, dels visste inte heller vart de skulle befinna 

sig om ett par år, samtidigt som de saknade mycket kunskap om sitt företag samt saknade att ställa 

frågor om sitt företag till sig själva. Studien bevisade antagandet de hade om att avsaknad av 

strategisk planering gör företaget mindre framgångsrikt (Ward, 1988:192). En viktig faktor för 

familjeföretagens överlevnad är just planering av verksamheten (Ward, 1988:191, Ward, 1997:330). 

Även Aranoff (2004:59) menar att framgångsrik ledning och styrning av ett familjeföretag krävs för 

att verksamheten ska överleva flera generationsskiften. Framgång i familjeföretag kräver även 

enligt Aranoff (2004:59) en självgående, självreglerande familjeorganisation för att säkerställa att 

en unik kultur av värden ger motiv bortom pengar. Familjeföretag med denna typ av 

tredimensionell infrastruktur är enligt Aranoff (2004:59) “byggda för att hålla”. 

 

Ward’s (1988:191) modell för strategisk planering kännetecknas av processen för att utveckla en 

strategi för ökad lönsamhet. Enligt Ward (1988:192) krävs även strategisk planering då företaget 

måste utveckla sitt nytänkande, sin lönsamhet samt för att bestämma en gemensam riktning för hela 

företaget. Ward (1988:193) har därför utvecklat en modell där strategisk planering utgår från 

beroendeförhållandet mellan familj och verksamhet. Modellen har sex steg vilka härefter beskrivs. 
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Figur 3: Beroendeförhållandet mellan familje- och verksamhetsplanering (Ward, 1988:193). 

 

Steg 1: Åtagandet från familjen 

Här måste familjen enligt Ward (1988:193) säkerhetsställa hur mycket tid, pengar och engagemang 

de är beredda att lägga ner i företaget. Alla i företaget bör ha samma målsättning för att företaget 

ska kunna drivas framåt på bästa sätt. Den största fördelen med strategisk planering i ett 

familjeföretag är enligt Ward (1988:195) att man involverar alla medarbetare i företaget samt i den 

marknad man är verksam på. Man skapar även en gemensam vision, vilket motiverar de anställda 

att utvecklas. Målet är ofta även att familjeföretaget ska överleva generationsskiften, där 

motivationen än en gång blir en viktig del för att hålla kreativiteten uppe för de anställda (Ward, 

1988:195). 

 

Steg 2: Bedömning av företagets hälsa/förutsättningar 

Det andra steget menar Ward (1988:193) handlar om att göra en marknadsanalys för att ta reda på 

företagets förutsättningar för framtiden på marknaden. Analys bör även göras för att visa huruvida 

företaget ökar eller tappar marknadsandelar, använder sina finansiella medel effektivt eller 

ineffektivt respektive om företaget ökar eller minskar i produktivitet. Marknadsanalysen visar 

huruvida företaget har möjlighet att nyanställa samt om familjen/de anställda plockat ut för stora 

bonusar och måste skjuta till pengar i företaget.  Ward (1988:193-194) förklarar hur viktigt det är 

att vara väl medveten om företagets ekonomi. Planeringen av framtidens ekonomiska resurser leder 
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till att företaget får solida tillgångar. Även fast företaget har en god likviditet, ska inte dessa medel 

mjölkas utan målet ska vara en god soliditet (Ward, 1988:194). 

 

Steg 3: Identifiering av affärsalternativ 

Tredje steget handlar enligt Ward (1988:194) om att se över företagens olika strategiska alternativ. 

Det kan exempelvis handla om att expandera på nya geografiska områden, höja servicekvaliteten 

eller anställa en säljansvarig för att öka effektiviteten. Ward (1988:194) menar att här har de privat 

ägda företagen fördelar i form av möjligheter att ta snabba beslut, till skillnad från stora 

byråkratiska företag med flertal led av beslutsfattande, samt i form av att bygga upp en personlig 

relation med kunderna och öka lönsamheten med hjälp av lojalitet. 

 

Steg 4-6: Avvägning av företags respektive anställdas mål, val av strategier samt fastställelse av 

familjens förmågor 

Ward’s (1988:193) fjärde till sjätte steg handlar om att göra en avvägning mellan familjens kontra 

de anställdas mål, göra val av strategier för företaget samt fastställa familjens intresse och 

förmågor. 

 

Ward (1988:194-195) menar att hans strategiska planering ibland skrämmer familjeföretagarna, 

vilken han tror beror på att de är rädda för att förlora sin flexibilitet samt för att de gärna håller sina 

företagshemligheter för sig själva. Andra tror inte på den här sortens planering eftersom de anser att 

framtiden är för oviss. Ward (1988:194-195) tror dock att den största rädslan för många är 

förändring. Ward (1988:195) menar att planering framkallar engagemang från familjen samt hjälper 

dem att hålla koll på företagets ekonomi. Det resulterar också i en stor vetskap som sprider sig till 

nästa generation. Det hjälper även till då riktlinjer går att följas så att alla arbetar åt samma håll 

(Ward, 1988:195). Även inom familjen är det vanligt att åsikterna varierar. Strategisk planering är 

ett värdefullt verktyg som hjälper företaget att arbeta mot samstämmighet, få en sammanhållen 

ledning och delade beslutstaganden. Det identifierar den fundamentala affärsverksamheten samt 

åtagandena från familjen på ett konstruktiv vis. Den förstärker även förmågan att dela beslut samt 

orienteringen inom värderingar, föregående är nödvändiga för att lyckas. Det stärker också 

kommunikationen inom familjeärenden som kan vara känsliga. När väl engagemanget från familjen 

sätts in i företaget, så kommer motivationen som kan göra företaget framgångsrikt. Utmaningarna är 

många då man vill föra ett företag vidare genom generationerna (Ward, 1988:195). Aronoff 

(2004:56) menar att styrningen i ett familjeföretag blir allt mer komplex då företaget växer. Vid 

tillväxt menar Aronoff (2004:56) att familjen, ledningen och styrningen står inför all mer 

sofistikerade utmaningar, där det i allt högre grad krävs en verkställande ledning för framgång. I 
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värsta fall kan då företagsgrundaren ha gjort sitt i verksamheten, och att kunna attrahera och hantera 

en utomstående befattningshavare kan rent av bli avgörande för familjeverksamheten. Att avsiktligt 

planera är nyckeln till framgång för att komma undan ovan nämnt scenario. Det är enligt Ward 

(1988:195) fastslaget att strategisk företags- och familjeplanering främjar en kontinuitet inom 

familjeföretagandet. 

 

2.2.4 Successionsproblem vid övertagande av familjeföretag 
Familjeföretag är kända för att hålla hårt på privatlivet (Chua, Chrisman, & Sharma, 2003:89). Det 

är inte särskilt vanligt att de går utanför närmaste kretsen av familjemedlemmar och betrodda 

rådgivare för att be om råd. Vid tidpunkten för succession konfronteras dock företagsledaren med 

ett problem som hon/han har lite erfarenhet ifrån och bör då gå utanför sina vanliga rutiner Att växa 

upp inom ett familjeföretag ger ett perspektiv från insidan som kan ge viss kunskap om hur man 

driver företaget på ett lönsamt sätt (Chua et al., 2003:89). Bjuggren & Sund (2001:14) tror också 

att, jämfört med en extern ägare, så har en familjemedlem en hög grad av lojalitet till familjen, 

företaget och det lokala samhället, vilket är fördelaktigt. Bjuggren & Sund (2001:12) menar att som 

egenföretagare vill man eventuellt att ens företag ska gå vidare inom familjen när ens egen tid är 

slut. Att planera och genomföra en succession är ett delikat ärende där lagen spelar en viktig roll. 

Bjuggren & Sunds (2001:12) forskning behandlar främst arv inom familjen i första och andra 

generationen. Syftet med deras forskning var att belysa den här typen av generationsinteraktions-

problem och diskutera hur det svenska rättssystemet påverkar successionen. 

 

Bjuggren & Sund (2001:16) har noga studerat successionsordningen i Sverige. När en ogift 

entreprenör dör utan att ha upprättat ett testamente får barnen ärva egendom, och om inte de finns 

vid liv så ärver barnbarnen. Om företagaren inte har några ättlingar, får föräldrarna ärva, och om de 

är bortgångna, skulle syskonen få en del av godset. Om heller inte något av syskonen finns vid liv, 

faller lotten på eventuella syskonbarn. Det är rent av avgörande om inhyrda konsulter och 

entreprenören kan greppa både riskerna med att ägaren dör utan att ha upprättat testamente. 

Planering för succession kan undvika konkurs samt eller en försäljning till utomstående på grund av 

skattelagstiftningen i Sverige, eftersom skatterna vid ett sådant tillfälle blir otroligt höga (Bjuggren 

& Sund, 2001:18). 

 

Bjuggren & Sund (2001:18) menar att om ägaren skulle gå bort utan att ha planerat och genomfört 

en succession, måste ägarens familj påbörja en successionsprocess. Om ägaren är vid liv och inte är 

villig att avslöja vem som ska ta över verksamheten, kan han eller hon upprätta ett testamente. 

Värdemetoden används för värdering av aktierna, och resultatet sänks till 30 %. Beskattningen 
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kommer således vara densamma som i fallet med arvsordningen. Ett testamente kan också ses som 

ett sätt för att vänta med följderna, men som tidigare presenterat kan det leda till vissa problem 

(Bjuggren & Sund, 2001:18). 

 

Bjuggren & Sund, 2001:18) belyser problemet med successionsordningen i Sverige med följande 

exempel. Låt oss anta att ägare A ska proklamera en ny ägare av sin verksamhet som vi i det här 

fallet kallar B. A har flera alternativ för en övergång. En gåva av aktierna kommer att beskattas på 

samma sätt som på testamentariskt vis eller genom en arvsordning. Dock måste två rättsliga villkor 

vara uppfyllda för att få en lägre beskattning till följd av minskningen av värdet på aktierna till 30 

% (a) samtliga aktier måste ges samtidigt och utan villkor, och (b) B måste behålla äganderätten 

(majoriteten) av aktierna i minst fem år. Villkoren är till för att hindra skatteplanering. Det finns 

således en skatteneutralitet med avseende på arv, gåva, samt förvärv av aktier i ett familjeföretag 

(dock med vissa villkor när det gäller en gåva). Andra metoder för att genomföra en succession, 

hyser inte någon skatteneutralitet (Bjuggren & Sund, 2001:18). 

 

Ett annat alternativ är enligt Bjuggren & Sund (2001:18) att sälja aktierna till B. Detta alternativ är 

inte att föredra om köparen måste ta ett lån för att finansiera aktierna. Företagets vinster kommer att 

beskattas med en skattesats på 28 % och en utdelning beskattas med 30 %, utan avdrag på grund av 

den första beskattningen. Därför kommer företaget att bli dubbelbeskattat. Om B väljer att ta ut det 

som en lön ur företaget kommer den att beskattas med 57 % (över en speciell lägre nivå), som är 

avdragsgill för företaget. Hursomhelst måste de betala ytterligare 30 % (på lönen) i sociala 

kostnader. Dubbelbeskattning undviks genom att sälja familjeföretaget till en ny person, låt säga Y 

AB, som ägs av B (den nya företagaren). På det här sättet kommer företagets vinster bara beskattas 

en gång (28 %) innan de lån som finansierar köpet av företaget kan betalas. Räntan är avdragsgill. 

Det ska sägas att det anslutna företaget (det tidigare familjeföretaget) får ge utdelning till 

moderbolaget för att finansiera bolån. Ett annat alternativ för att undvika dubbelbeskattning är att 

sälja tillgångarna i familjeföretaget till ett nytt företag, låt säga Z AB, grundat av en äldre 

generation, för att sedan sälja resten (vinsten) i familjeföretaget till en tredje part och slutligen ge 

aktier i Z AB till nästa generation. Med den här proceduren kan gåvoskatten sänkas avsevärt 

(Bjuggren & Sund, 2001:18). 

 

Om värdet är högt (1 000 000 Euro eller mer), beroende på omständigheterna, kan de ovan nämnda 

alternativen vara svåra att använda på grund av höga skatter (Bjuggren & Sund, 2001:18-19). Då är 

det enda rimliga alternativet (ett tredje alternativ) en succession genom att starta en stiftelse eller 

något liknande. Den största fördelen med denna metod är att problemet kan vara löst en gång för 
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alla.  Familjen kommer att stanna som ägare av företaget. Det kommer oavsett att vara gåvoskatt på 

överföringen av tillgångarna inom familjen, och det benefika fånget kommer att resultera i att skatt 

betalas på utdelningen (Bjuggren & Sund, 2001:18-19). 

 

För att underlätta en försäljning till nästa generation, menar Bjuggren & Sund (2001:20) att 

dubbelbeskattningen bör avskaffas, åtminstone när en försäljning sker i relation till en succession. 

En försäljning kommer att ge möjligheten till den äldre generationen att säkerhetsställa sin 

levnadsstandard samt göra det möjligt för dem att kompensera syskon som inte kommer att ta över 

familjeföretaget, vilket inte är möjligt att göra idag genom gåva. Bjuggren & Sund (2001:20) anser 

därför att skattelagstiftningen bör i minsta fall ändras med hjälp av en sänkning av betandet av skatt 

i inom det här området. 

 

Bjuggren & Sund (2001:20) menar att det finns flera goda skäl att stödja de ovan nämnda 

ändringarna i skattelagstiftningen. Författarna anser att ägare i familjeföretag står inför flera 

svårigheter i successionsordningen. De tror att dessa hinder kan få dem att ge upp tanken om att 

föra företaget vidare. Varför göra det mer komplicerat när vi alla är beroende av framgångsrika 

familjeföretag? frågar de sig. Dessa skapar arbetstillfällen och intäkter för samhället. Bjuggren & 

Sund (2001:20) vill därmed se stora förenklingar inom lagstiftningen för successionsordningen. 

 

I en tidigare rapport från Bjuggren & Sund 1998 (Bjuggren & Sund 1998 i Bjuggren & Sund 

2001:20) påpekas att det är viktigt att förbättra möjligheterna för barn till företagare att ta över 

familjeföretaget. I genomsnitt kan barnen till dessa förväntas visa lojalitet till familjen och det 

lokala samhället genom att sätta fokus på framgångsrikt driva familjeföretaget. Detta kan inte 

förväntas av en utomstående, alltså om företaget säljs till en tredje part enligt dem. Dynamiken som 

skapas inom familjen och ofta sprider sig till det lokala samhället i samspel med andra 

familjeföretag bör betonas. Denna kunskap kan lättast ges till nästa generation inom en familj. 

Således verkar det finnas flera goda skäl för att främja generations arv inom familjen (Bjuggren & 

Sund, 2001:20). Även Mazzola et al. (2008:239) har behandlat succession av familjeföretag, och 

hittat ett flertal aspekter som påverkar denna process. Med särskild hänsyn till processen och dess 

faser menar Mazzola et al. (2008:239) att forskare är överens om hur viktig den kritiska 

inträdesfasen är för en effektiv övergång. I dessa faser, där förutom eget kapital överförs, är det 

viktigt att hitta även ett effektivt sätt att överföra mindre påtagliga faktorer, såsom kunskap, 

färdigheter legitimitet och trovärdighet, vilka är faktorer av avgörande betydelse för efterkommande 

generation. Mazzola et al. (2008:240) har slutligen även funnit samband mellan strategisk planering 

och vikten av utbildning. 
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2.3 Påverkansfaktorer 

Vi har inom referensramen kunnat identifiera inre och yttre påverkansfaktorer på överlevnad 

respektive drivkraft. 

 

Påverkansfaktorer på överlevnad: 

1. Strategisk planering (Mazzola et al., 2008; Ward, 1988; Aronoff, 2004) 

2. Konkurrens (Arnold & Luthra, 2000; Haltiwanger et al., 2009; Sobel & Dean, 

2008; Stanworth et al., 2009, Bates, 1995) 

3. Konsumenternas val (Arnold & Luthra, 2000) 

4. Marknadsorientering (Kara et al., 2005; Kohli & Jaworski, 1990) 

5. Högutbildad företagsledning (Mazzola et al., 2008; Van Praag, 2003; Bates, 1995) 

 

Påverkansfaktorer på drivkraft: 

1. Frihet (Andersson, 2013-11-11; De Meza & Southey, 1996; Watson et al., 1998) 

2. Prestige, makt och status (Watson et al., 2008; Baumol, 1990; Aronoff, 2004) 

3. Tillväxt och finansiella medel (Amit et al., 2000) 

4. Krav från familjen att driva familjeföretaget vidare (Alsos et al., 2003; Bjuggren & 

Sund, 2001) 

5. Överlevnad och en socialt accepterad levnadsnivå (Chaianov, 1991). 

 

2.4 State of the art 

I state-of-the-art-kapitlet diskuterar och bedömer vi om den teori som presenterats är hyfsat säker 

(dominerande teori), verklighetsförklarande (framväxande teori) alternativt mindre säker eller helt 

ny (föreslagen ny teori) (Philipson, 2014-01-28:7). Vi har utgått från tabellen nedan för bedömning 

av använd teori. Bedömningen har utgångspunkten i antal citeringar samt validering för respektive 

artikel. Antal citeringar är dock ingen absolut värderingsgrund, utan bedömning har gjorts utifrån 

den övergripande bilden som getts inom varje subteori (Philipson, 2014-01-28). Det här avsnittet 

kommer tillsammans med det teoretiska kapitlet utgöra grunden för identifiering av forskningsgapet 

och formulerandet av forskningsfrågorna. 
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FENOMEN:     

Subteori Referens Citeringar Validering Teorins styrka 

X X Ca > 500 Väl validerad Dominerande teori 

X X Ca 200-300 Viss validering Framväxande teori 

X X Ca < 100 Begränsad validering Föreslagen ny teori 

Figur 4. Modell för bedömning av state-of-the-art (egen).  

 

Artiklarna vi har valt har olika styrka. Tabellen ovan har vi använt som utgångspunkt till vår 

utvärdering som en övergripande bild och som ett delmoment i teorin. Eftersom kan bara finnas en 

dominerande teori inom ett område anses de övriga som framväxande inom området eftersom 

kvoten av 100 % annars skulle fyllas (60x2=120 %). Slutligen har vi utvärderat delteorins styrka 

från den övergripande bilden av aktuellt teoriområde (Philipson, 2014-01-28:7).  

 

Nedanstående tabell sammanfattar vårt teoretiska ramverk. Artiklarnas validering och dominans 

redogörs, ur vilket det framgår huruvida teorin är dominerande, framväxande eller förslagen ny 

teori. Artiklarna i tabellen är uppdelade utifrån våra två huvudkapitel i teorin.  

 

2.4.1 Reflektion över State-of-the-art 

Strategier för överlevnad 
Vi har i tidigare forskning sett hur konkurrensen påverkar små företag. Små- och familjeföretagarna 

har fått stora konkurrenter på sin marknad under senare år. Amerikansk forskning som vi har tagit 

upp i teori kapitlet kallar dem för big-boxes (Arnold & Luthra, 2000:140). Det här har tvingat 

ursprungliga företag på marknaden att komma fram till nya tillvägagångssätt.  Delteorin har fått viss 

validering precis som empiriskt stöd varför den anses som föreslagen ny teori. Forskare har 

uppmärksammat företags strategier för överlevnad. Det man har kommit fram till är att strategisk 

planering (Mazzola et al., 2008:241) samt att vara marknadsorienterad (Kara et al., 2005:115) är 

framgångsrecept (Kara et al., 2005:105-106). Strategisk planering anses t.ex. underlätta intern och 

extern utbildning, underlätta kommunikation och dialog samt stimulerar insatserna för att 

kvantifiera finansiella och operativa mål, säkerhets- och miljömål, strategiska milstolpar och 

investeringsgränser (Mazzola et al., 2008:242). Kohli et al. (1993) och Kohli & Jaworski (1990) har 

funnit att marknadsorientering och resultat har en koppling, där forskningen har stort empiriskt stöd. 

De olika faktorerna är följaktligen väl validerade, varför de bedöms som dominerande. Företag som 
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satsar på marknadsorientering, får utdelning i goda resultat (Kara et al., 2005:115). Teorin stödjer 

huvudteorin varför den anses vara dominerande. Konsumenternas val samt förändring i den 

ekonomiska aktiviteten har fått begränsad validering varför vi har behandlat den delteorin med viss 

försiktighet då den är föreslagen ny teori.  

 

Nya koncept har vuxit fram i takt med att stora företag har trätt in på marknaden. Man har blivit 

mer inriktad på själva försäljningen och dess process (Shannahan et al., 2013:2-3) och 

hybridkonceptet franchising har dykt upp på marknaden (Bates 1995:378). Franchising är en form 

av att vara egen företagare. Stanworth et al. (2009:67) vill även klargöra att franchising som 

företagsform inte är någon garanti för framgång, snarare tvärtom. Delteorin har fått begränsad 

validering varför vi presenterar den som föreslagen ny teori. Om franchising anses vara ett osäkert 

val av att bedriva ett företag så är erfarenhet som tidigare utbildning samt tidigare erfarenhet inom 

samma bransch som det nya företaget, en positiv påverkan för företagets framgång och överlevnad 

(Van Praag, 2003:10). Vi bedömer denna teori som begränsad validerad varför den anses som en 

föreslagen ny teori.  

 

FENOMEN: Fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen 

Teori Referens Citeringar Validering Teoriläge 

Strategier för överlevnad     

Strategier för överlevnad Van Praag (2003) 266 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Strategier för överlevnad 

Mazzola et al. 

(2008) 63 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Big-boxes 

Arnold & Luthra 

(2000) 71 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Big-boxes 

Haltiwanger et al. 

(2009) 38 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Big-boxes 

Sobel & Dean 

(2008) 64 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Big-boxes 

Basker et al. 

(2012) 29 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 
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Big-boxes Basker (2007) 177 Viss validering 

Föreslagen ny 

teori 

Big-boxes 

Gonzalez et al. 

(2005) 88 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Big-boxes Basker (2005) 258 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Big-boxes 

Neumark et al. 

(2008) 170 Viss validering 

Föreslagen ny 

teori 

Big-boxes 

Brennan & 

Lundsten (2000) 62 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Franchising 

Arnold & Luthra 

(2000) 71 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Franchising 

Stanworth et al. 

(2009) 51 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Franchising Bates (1995) 73 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Franchising Headd (2003) 433 Väl validerad 

Framväxande 

teori 

Franchising 

Davidson & 

Rummel (2000) 25 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Konsumenternas val Stone (1995) 81 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Konsumenternas val 
Arnold & Luthra 

(2000) 71 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Förändringar i den 
ekonomiska aktiviteten Stone (1995) 81 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Förändringar i den 

ekonomiska aktiviteten 

Davidson & 

Rummel (2000) 25 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Förändringar i den Arnold & Luthra 71 Begränsad Föreslagen ny 
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ekonomiska aktiviteten (2000) validering teori 

Marknadsorientering Kara et al. (2005) 200 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Marknadsorientering 

Kohli et al. 

(1993) 1 799 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Marknadsorientering 

Kohli & Jaworski 

(1990) 6 453 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Marknadsorientering Kotler (2011) 34 111 Väl validerad Dominerande 

Marknadsorientering och dess 
påverkan på prestation Kara et al. (2005) 200 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Vikten av utbildning hos 

företagsledningen Van Praag (2003) 266 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Vikten av utbildning hos 

företagsledningen 

Mazzola et al. 

(2008) 63 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Vikten av utbildning hos 
företagsledningen Headd (2003) 433 Väl validerad 

Framväxande 

teori 

Vikten av utbildning hos 

företagsledningen 

Bosma et al. 

(2004) 417 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Försäljningsprocessen 

Shannahan et al. 

(2013) 0 Ej validerad 

Föreslagen ny 

teori 

Småföretagare     

Småföretagare 

Bjuggren & Sund 

(2001) 114 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Drivkrafter 

De Meza & 

Southey (1996) 372 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Drivkrafter 

Johnson et al. 

(2006) 40 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Drivkrafter 

Kessler & Frank 

(2009) 31 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 
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Drivkrafter 

Watson et al. 

(1998) 156 Viss validering 

Föreslagen ny 

teori 

Drivkrafter Julien (1992) 104 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Drivkrafter 

Gatewood et al. 

(1995) 477 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Drivkrafter Baumol (1990) 3 091 Väl validerad 

Dominerande 

teori 

Drivkrafter Aronoff (2004) 66 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Drivkrafter 

Amit et al. 

(2000) 159 Viss validering 

Föreslagen ny 

teori 

Drivkrafter Chaianov (1991) 70 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Drivkrafter 

Alsos et al. 

(2003) 90 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Drivkrafter 

Bosma et al. 

(2004) 417 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Drivkrafter 

Naldi et al. 

(2007) 321 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Drivkrafter 

Hisrich et al. 

(2007) 119 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Familjeföretag Sharma (2004) 803 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Familjeföretag 

Sirmon & Hitt 

(2003) 906 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Familjeföretag 

Habbershon & 

Williams (1999) 848 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Familjeföretag Chua et al. 1 043 Väl validerad Dominerande 
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(1999) teori 

Vikten av strategisk planering 
i familjeföretag Ward (1988) 291 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Vikten av strategisk planering 

i familjeföretag Ward (1997) 351 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Vikten av strategisk planering 
i familjeföretag Aronoff (2004) 66 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Vikten av strategisk planering 

i familjeföretag 

Sirmon & Hitt 

(2003) 906 Väl validerad 

Dominerande 

teori 

Successionsproblem vid 

övertagande av familjeföretag 

Bjuggren & Sund 

(2001) 114 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Successionsproblem vid 
övertagande av familjeföretag 

Mazzola et al. 

(2008) 63 

Begränsad 

validering 

Föreslagen ny 

teori 

Successionsproblem vid 

övertagande av familjeföretag 

Chua et al. 

(2003) 249 Viss validering 

Framväxande 

teori 

Tabell 1: State-of-the-Art (egen).  

 

Småföretagare 
Varför är vissa människor engagerade i början av processen till entreprenörskap och andra inte? 

Varför kommer vissa att genomföra sin dröm, och andra fortsätta skissa vidare på sina idéer eller 

överge dem helt? (Kessler & Frank, 2009:722). Amit et al. (2000:119) menar att viljan att uppnå 

personlig förmögenhet i form av pengar länge varit den främsta entreprenöriska drivkraften. Amit et 

al. (2000:120) menar att det är självklart att pengar spelar roll i frågan om att starta eget, inte bara 

som mål utan även som det främsta motivet för att våga. Chaianov (1991:98) har sett ett annat 

mönster hos egen företagare och det är att inte att gå med finansiell vinst, utan endast att nå en 

samhälleligt accepterad levnadsnivå, där man har råd att försörja sig och sin familj.  Drömmen om 

ett eget företag bor hos många (Tillväxtverket, 2013-11-15:5). Att driva eget är inte bara en dröm, 

småföretagare sysselsätter många (Bjuggren & Sund, 2001:12). Egenföretagarnas främsta drivkraft 

är enligt Andersson (2013-11-11) friheten och möjligheten att sätta sina egna villkor. 

Entreprenörskap står för stor kontroll, Watson et al. (1998:222) för ett resonemang kring att det 

anses attraktivt att vara egenföretagare, i jämförelse med att vara anställd. De menar även att en 

faktor i beslutet att starta eget företag är att man vill klassas som personligt oberoende. Studier visar 
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att det inte är många som klarar sig hela vägen (Kessler & Frank, 2009:720; Baumol, 1990:12), och 

forskarna menar att entreprenörskap sedan länge även innefattat privilegiejakt, vilket ses som den 

mest relevanta typen av improduktivt entreprenörskap idag (Baumol, 1990:12). Baumol’s teori är 

väl validerad och övrig teori i delteorin ger den empiriskt stöd varför denna delteori anses 

dominerande.  

 

Ward (1988:191) menar att det många små företag samt familjeföretag saknar är just en stor 

personalstyrka samt finansiella hjälpmedel. Strategisk planering har vi skrivit om ovan under 

rubriken med samma namn. Det är inte första gången vi i den här uppsatsen vill understryka hur 

viktigt vi tror att det är med strategisk planering för att få ett framgångsrikt företag. Studier har visat 

att företag utan strategisk planering inte är lika framgångsrikt (Ward, 1988:192). Aranoff (2004:59) 

sympatiserar inte med teorin som Amit et al. (2000:120) har lagt fram. Aranoff menar att framgång 

i familjeföretag kräver även en självgående, självreglerande familjeorganisation som ska säkerställa 

att en unik kultur av värden. Den drivkraften ska ge ett starkare värde och motiv bortom pengar. 

Delteorin har fått begränsad validering och klassificeras då som en föreslagen ny teori. 

Successionsproblem vid övertagande av familjeföretag valideras som föreslagen ny teori då den inte 

stödjer den framväxande teorin. Vi har därför endast gjort antaganden då det gäller kopplingen av 

datan till delteorin vilket vi lyfter fram i analysen i kapitel 5. 

 

2.5 Forskningsområde  
Det finns fyra olika tänkbara scenarion att studera. Dels det scenario som studerats av Arnold & 

Luthra (2000), Haltiwanger et al. (2009) samt Sobel & Dean (2008) där big-boxes slår upp portarna 

i en ny stad och konkurrerar ut småföretagarna. Å andra sidan finns scenariot där big-box 

konkurrerar mot big-box, vilket tidigare studerats av bl.a. Colla & Dupuis (2002). För det tredje 

finns även fallet där småföretag konkurrerar mot småföretag, vilket är något mindre forskat kring 

tidigare. Det scenario vi dock anser intressant för vidare forskning är det där småföretag 

konkurrerar med stora företag. Här finns enligt oss den riktiga överlevnadsfrågan, varför vi är 

intresserade av att studera hur fristående mikroföretag överlever på en konkurrenskraftig marknad.  
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Figur 5. Val av forskningsområde (egen). 

 

 2.6 Forskningsmodell  

 
Figur 6. Forskningsmodell (egen). 

 

Vår forskningsmodell visar förhållandet mellan strategier, konkurrens och drivkraft hos ett 

fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen, samt hur detta påverkar företagets upp- eller 

nedgång. Presenterad teori talar för att det finns samband mellan just ett företags strategier, 

konkurrensmedel, drivkraft och ett företags framgång, samt tvärtom om företaget saknat något av 

dessa nämna variabler. Vi är, liksom följande forskningsfrågor förklarar djupare, intresserade av att 

studera vilka typer av strategier och konkurrensmedel som leder till mikroföretagens framgång i 

fastighetsmäklarbranschen. Vi är även intresserade av att se vilka drivkrafter som ligger bakom 
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uppstarten och drivandet av ett fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen, samt även hur 

drivkraften påverkar upp- eller nedgång.  

 
2.7 Forskningsfrågor 
1. Hur påverkar olika konkurrensmedel ett fristående mikroföretags framgång i 

fastighetsmäklarbranschen? 

Utifrån den tidigare forskning vi läst är vi intresserad av att se vilka konkurrensmedel som 

företagarna använder sig av, samt om dessa leder till framgång och överlevnad i en konkurrensutsatt 

marknad. Det svenska konkurrensverket (Konkurrensverket, 2014-03-24) är övertygade om att 

konkurrens är gynnsamt för hela marknaden, medan amerikansk forskning på ett djupare plan 

studerat vad som händer då ett kedjeanslutet företag öppnar på samma marknad som ett mindre, 

exempelvis familjeföretag (Arnold & Luthra, 2000:140; Sobel & Dean, 2008:678; Haltiwanger et 

al., 2009:117). Som konkurrensmedel har även marknadsorientering, d.v.s. att man som företagare 

utgår från kundens behov (Kara et al., 2005:106), samt högutbildad företagsledning (Bosma et al., 

2004:232; Van Praag, 2003:10; Headd, 2003:53) visat sig vara effektiva konkurrensmedel mot 

större företag. Även strategisk planering är ett viktigt verktyg för konkurrens (Ward, 1988:191; 

Sirmon & Hitt, 2003:339). Vi är nu intresserade av att studera vilka olika konkurrensmedel man 

använder sig i på den svenska fastighetsmäklarmarknaden, samt om/hur dessa påverkar företagens 

framgång. 

 

2. Hur påverkar olika överlevnadsstrategier ett fristående mikroföretags framgång i 

fastighetsmäklarbranschen? 
Till skillnad från fråga 1 behandlar denna fråga planeringen bakom de olika konkurrensmedlen. 

Vad har företagen för strategier för att överleva? (Medan fråga 1 behandlar hur företagen gör för att 

nå framgång och överlevnad). Återigen är vi intresserade av att se hur den strategiska planeringen 

påverkar företagens överlevnad, då denna typ av planering visat sig vara ett viktigt verktyg för 

familjeföretagens överlevnad i tidigare forskning (Ward, 1988:191; Sirmon & Hitt, 2003:339). 

Denna typ av strategiska planering bör generera kundnöjdhet samt förbereda nästa generation på 

övertagande av verksamheten, vilket definitivt påverkar företagens överlevnad (Ward, 1988:191). 

Vad gäller övertagande av verksamheten är vi även intresserade av att studera hur småföretagarna i 

fastighetsmäklarbranschen förbereder sig för en sådan omställning om en sådan fråga skulle bli 

aktuell för dem. Tidigare forskning påvisar stora problem då företag går i arv om processen inte är 

planerad (Chua et al., 2003:89; Bjuggren & Sund, 2001:12; Mazzola et al., 2008:239), d.v.s. ingår i 

företagets strategi för överlevnad även över generationsskiften. 
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3.    Varför driver man fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen? 
Utifrån de påverkansfaktorer vi kunnat identifiera i tidigare forskning som drivkraft hos fristående 

mikroföretagare i fastighetsmäklarbranschen är vi intresserad av vad som faktiskt driver 

mikroföretagarna i denna bransch. Flertalet forskare är överens om att frihet är den främsta 

drivkraften (Andersson, 2013-11-11; De Meza & Southey, 1996:376; Watson et al., 1998:222), 

medan andra menar att drivkraften ligger i prestige, makt och status (Watson et al., 1998:222; 

Baumol, 1990:12; Aronoff, 2004:56) eller rent av pengar (Amit et al., 2000:119; Aronoff, 2004:57). 

Andra forskare menar att det helt enkelt är ett krav från familjen att driva företaget vidare genom 

generationer (Alsos et al., 2003:439; Bjuggren & Sund, 2001:12), medan en annan erkänd forskare 

inom området menar att man driver företag för att kunna försörja sig och sin familj (Chaianov, 

1991:98).  
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3. Metod 
I detta kapitel avser vi presentera och motivera valt forskningsområde och vald forskningsmetod, 

samt vilka faktorer som påverkat utförandet under tidens gång. Vi beskriver här hur 

undersökningen gått till, samt diskuterar viktiga begrepp i anslutning till vald metod. Slutligen gör 

vi även en kvalitetsutvärdering och redogör för de begränsningar som finns i studien. 
 

3.1 Forskningsdesign 
Vi har valt att utföra en enkätstudie för att testa våra forskningsfrågor. Många menar att en 

enkätundersökning ofta likställs med en surveydesign eller tvärsnittsdesign (Bryman & Bell 

2013:77). Tvärsnittsdesign innebär enligt Bryman & Bell (2013:77) att forskaren samlar in data från 

oftast många fler än ett fall vid en viss tidpunkt i syfte att komma fram till en uppsättning data med 

koppling till en eller två variabler, vilka sedan granskas för att man ska kunna upptäcka olika slags 

sambandsmönster. Ett ytterligare argument till varför vi har valt enkätundersökning är att tidigare 

forskare inom samma område i stor utsträckning använt sig av denna metod. (Bates, 1995; Kara et 

al., 2005; Aronoff, 2004; Amit et al., 2000; Van Praag, 2003; m.fl.), vilket tydligt motiverar vårt val 

av forskningsdesign. Vi avser även, liksom ovan nämnda forskare, testa våra forskningsfrågor 

genom frågeundersökning, varför en enkätundersökning är ytterligare motiverad (Esaiasson, 

Gilljam, Oscarsson & Wängerud, 2012:229). En enkätundersökning är även motiverad ur 

synpunkten att vi avser genomföra en relativt omfattande studie, vilket inte är möjligt tidmässigt vid 

exempelvis en intervju- eller experimentmetod.  

 

3.2 Forskningsmodell 

Den kvantitativa metoden, handlar i översiktliga drag om insamling av numeriska data samt 

relationen mellan teori och forskning, styrs av ett deduktivt synsätt. Forskaren har en förkärlek till 

det naturvetenskapliga synsättet och att synen på verkligheten är objektivistisk (Bryman & Bell 

2013:162). Ett huvuddrag för kvantitativ forskning är som sagt att forskaren har ett deduktivt 

synsätt på relationen mellan teori och forskning, samt att hypoteser deduceras från teorin och sedan 

prövas genom någon form av undersökning (Bryman & Bell, 2013:163).  
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Den kvantitativa forskningsmetoden ser enligt Bryman & Bell (2013:163) ut enligt följande: 

 
Figur 7. Kvantitativ forskningsmodell (Bryman & Bell, 2013:163). 

 

3.2.1 Kritik mot kvantitativ forskning 
Viss kritik finns mot kvantitativ forskning. Framförallt från kvalitativa forskare såsom Bryman & 

Bell (2013:181), Schutz (1962) och andra fenomenologer. De kritiserar de samhällsforskare som 

tillämpar en naturvetenskaplig modell som innebär att den sociala verkligheten inte skiljer sig från 

den naturliga ordningen. Det finns dock forskare (Sjöberg, 2000:415) som talar för den kvantitativa 

forskningen, där ett viktigt argument mot den kvalitativa forskningen är att de kvantitativa 

forskarnas mål är att skilja ut information för att få dominerande och viktig fakta istället för att 

generera fler och fler detaljer och nya aspekter. Tanken med kvantitativ forskning är helt enkelt att 

förenkla istället för att försvåra, för att forskaren ska kunna koncentrera sig på det som är viktigt. 

Detta anser vi vara ett så pass starkt argument för att bedriva kvantitativ forskning varför vi valt just 

en kvantitativ metod (Sjöberg, 2000:415).  
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3.3 Population och urval 

3.3.1 Population 
Populationen i denna undersökning är fristående mikroföretag (med färre än tio anställda) i 

fastighetsmäklarbranschen. Enligt SCB (2014-03-14) finns det i fastighetsmäklarbranschen 4 428 

sådana företag, (med okänt antal anställda) utspridda på 290 olika kommuner (SCB, 2014-04-02) 

och 1956 olika tätorter (SCB, 2014-04-02:72). Likt Trost (2012:29) för ett resonemang kring att det 

många gånger inte är möjligt att samla in data från alla medlemmar i den population man bestämt 

sig för, då det helt enkelt skulle bli för dyrt och komplicerat, har vi bestämt oss för att göra ett urval 

av populationen. Det finns dessvärre listor över fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen 

(med färre än tio anställda) att tillgå hos SCB, men då dessa listor anses för kostsamma för denna 

nivå av forskning har vi valt att göra ett systematiskt slumpmässigt urval för att ändå uppfylla 

kravet på ett representativt urval (Trost, 2013:34; Esaiasson et al., 2012:176).  

 

3.3.2 Urval 

Vi har valt att genomföra en enkätstudie med ett bundet slumpmässigt urval för att uppfylla kravet 

på ett representativt urval (Trost, 2013:34). Det slumpmässiga urvalet är även motiverat ur den 

synvinkeln att vi önskar ett empiriskt generaliserbart material för att kunna dra slutsatser ur den 

population vi tagit stickprov på (Trost, 2012:29) samt för att kunna genomföra de statistiska 

analyser vi avser göra (Bryman & Bell, 2013:360). Generaliserbarheten hör även samman med 

huruvida resultaten från en undersökning håller hög extern validitet (Bryman & Bell, 2013:64).  

 

För att kunna göra ett slumpmässigt urval krävs två förberedande steg (Esaiasson et al., 2012:174). 

Dels behöver man som forskare definiera populationen, vilket i vårt fall är de 4428 fristående 

mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen, och främst då företagsledaren i dessa företag. Det andra 

steget är att upprätta en urvalsram, d.v.s. en förteckning över alla analysenheter i populationen, 

vilket gör det möjligt att genomföra ett korrekt slumpmässigt urval av analysenheter (Esaiasson et 

al., 2012:174). Då vi inte har tillgång till listor över alla dessa företag har vi istället valt att använda 

oss av en förteckning över Sveriges samtliga 1956 tätorter, vilken fanns tillgänglig hos SCB, för att 

i slutändan kunna uttala oss om den generella populationen. Någon form av förteckning över 

samtliga analysenheter är ett nödvändigt ont för att kunna genomföra ett korrekt slumpmässigt urval 

(Esaiasson et al., 2012:175). Den typ av slumpmässigt urval vi använt oss av kallas för systematiskt 

urval. I ett systematiskt urval utgår man från en förteckning över samtliga analysenheter (i vårt fall 

Sveriges tätorter), där man sedan drar t.ex. var 13:e, var 47:e eller var 184:e enhet, beroende på 

urvalets faktiska och tilltänkta storlek (Esaiasson et al., 2012:176). Storleken på denna urvalskvot 

bestäms genom att dividera populationen med urvalsstorleken (N/n) (Esaiasson et al., 2012:177). 
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Då vi vill dra ett urval på 450 analysenheter på en population som omfattar 4428 enheter så drar vi 

helt enkelt var tionde enhet (4428/450=9,84). 

 

Enligt Krejcie & Morgan (1970:608) bör vi med en population på 4428 företag ha en svarsfrekvens 

på minst 354 svar. Eftersom det på vår forskningsnivå anses alldeles för kostsamt att beställa listor 

över fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen, vilka finns att tillgå hos SCB för cirka 

9000 kronor, har vi istället valt att genomföra ett bundet slumpmässigt urval utifrån listor över 

svenska tätorter. Utifrån bestämd storlek av urvalskvot bör vi enligt Esaiasson et al. (2012:177) ta 

var tionde enhet. Då vi dock ganska snabbt kunde märka att var tionde enhet inte skulle räcka för att 

uppnå tillräckligt stort urval, då t.ex. fler fastighetsmäklare var verksamma på flera mindre orter 

(och då återkom som respondent i vår lista ett flertal gånger), valde vi att istället ta var femte enhet. 

Vi anser då att vi behåller vårt slumpmässiga urval, men att vi samtidigt även uppnår kravet på rätt 

storlek på urvalskvoten. Vi hittade våra respondenter genom sökningar i Google sökmotor. Genom 

att ta var femte tätort i Sverige (listor över Sveriges tätorter fanns att tillgå fritt hos SCB) och sedan 

genomföra en sökning i Google sökmotor med hjälp av sökorden “Fastighetsmäklare i X-staden”, 

har vi funnit 504 fristående mikroföretag som anses rimliga för ett representativt urval. Under 

rubriken ”3.7 Praktiskt genomförande” har vi valt att beskriva det praktiska genomförandet av bl.a. 

hur det gick till att samla in vårt urval. Kravet för vår sökning har alltså varit att företagen ej har fler 

än tio anställda, att dessa är helt fristående, samt att respektive företag har en hemsida där det går att 

finna en e-postadress till företagsledaren på respektive kontor. 

 

3.3.3 Bortfall 
Då de flesta surveystudier innefattar komponenten bortfall bör denna komponent beaktas (Bryman 

& Bell, 2013:202). Bryman & Bell (2013:203) menar att tankar om svarsfrekvens och bortfall är 

vanligt förekommande i enkätundersökningar, där vissa individer som kommit med i stickprovet av 

olika anledningar vägrar att delta. Esaiasson et al. (2012:187) menar att bortfall av analysenheter är 

ett växande problem då man bygger sina resultat och slutsatser på frågeundersökningar med stora 

befolkningsurval. Svarsfrekvensen utgör den procentuella andel av de som faktiskt besvarar 

frågorna, och bortfallet består av den andel som inte svarar (Bryman & Bell, 2013:203). För att 

minska bortfallet avser vi utsända en påminnelse (se Bilaga 2) några dagar efter första omgången av 

utskickad enkät, där vi vänligen ber respondenterna att svara på vår enkät för att öka 

svarsfrekvensen och kvaliteten på vårt examensarbete. Esaiasson et al. (2012: 239) menar att 

ungefär två femtedelar av samtliga svar inkommer utan påminnelse, samt att det efter en påminnelse 

inkommer uppemot två tredjedelar av alla svar. Om ytterligare en andra påminnelse skulle skickas 

ut brukar uppemot tre fjärdedelar av alla svar finnas på plats, vilket motsvarar ca 60-65 % av 
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urvalet, vilket klart ökar urvalets representativitet (Esaiasson et al., 2012:239). Esaiasson et al. 

(2012:239) för även ett resonemang kring att belöningar till svarspersonerna kan öka omfattningen 

av svar, varför vi valt att lotta ut fyra trisslotter bland alla respondenter som svarar och lämnar sin e-

postadress samt lämnat erbjudande om att skicka ut det färdiga examensarbetet för att öka intresset 

samt för att minska bortfallet. 

 

Totalt skickades enkäten ut till 504 fastighetsmäklare runt om i landet, men endast 95 svar 

registrerades, vilket ger en svarsfrekvens på 18,85 % (95 av 504 multiplicerat med 100) (Bryman & 

Bell, 2013:203). Vi är medvetna om att denna svarsfrekvens inte anses acceptabel för ett 

generaliserbart resultat, men har förhoppningar om att vi kommer kunna dra vissa slutsatser ur det 

material vi faktiskt har.  

 

3.4 Val av variabler 

De variabler vi valt att studera och som vi anser har ett samband mellan ett fristående mikroföretags 

upp- eller nedgång är vilka strategier företaget använder sig av (strategisk planering), vad som 

driver egenföretagaren (drivkrafter) samt vilka konkurrensmedel företagen använder sig av för att 

överleva på en konkurrenskraftig marknad.  

 

3.5 Operationalisering av mätinstrument 

Operationalisering innebär att forskaren utformar de begrepp som denne är intresserad av att 

undersöka (Bryman & Bell, 2013:163). I Bryman & Bell’s (2013:163) forskningsprocess innebär 

operationaliseringen tillämpning av undersökningsinstrumenten för datainsamling. En god 

överensstämmelse mellan teoretiska definitioner och operationella indikatorer leder enligt Esaiasson 

et al. (2012:56) till god validitet, varför vi lagt stor vikt vid att visa hur vi operationaliserat 

mätinstrument, samt varför vi även längre fram diskuterar begreppet validitet relativt ingående.  

 

Tabellen nedan visar hur vi på en övergripande nivå använt viktiga begrepp i vår teoretiska 

referensram för att formulera bra forskningsfrågor. För att få svar på våra forskningsfrågor har 

påståenden formulerats, vilka vi sedan använt i vår enkät. 
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(1998).
"Det anses attraktivt att varaVad får dig att fortsätta Chaianov 
egenföretagare, i jämförelse som entreprenör? (1991).
med att vara anställd"
(Watson et al. 1998; Baumol Entreprenörskap innebär i Watson et al.
1990) mina ögon prestige (1998); Baumol

(1990).f
"Egenföretagarnas främsta Entreprenörskap innebär i Watson et al.
drivkraft är friheten" mina ögon en stor frihet (1998); 
(Andersson, 2009; De Meza Andersson,
& Southey, 1996) (2009).

Strategisk "Strategisk planering anses Vi har planer på att Aronoff 
planering underlätta bl.a. intern och expandera verksamheten (2004); Ward

extern utbildning, underlätta (1988).
kommunikation och dialog Jag har en tydlig strategisk Ward (1988);
samt stimulera insatserna planering för verksamheten Mazzola et al.
för olika mål och (2008).
investeringsgränser" Genom strategisk planering Mazzola et al.
(Mazzola et al. 2008) kan företag enklare gå i arv (2008).

Ungefär vad har ditt företag Kohli et al. 
"Strategisk planering känne- haft för snittomsättning under(1993).
tecknas av processen för att de senaste tre åren?
utveckla en strategi för att
skapa ökad lönsamhet" Ungefär vad har ditt företag Kohli et al.
(Ward, 1988) haft för snittresultat under (1993).

de senaste tre åren?

Marknads- "Marknadsorientering leder Jag lägger ner tid på  att Kara et al.
orientering till bättre förståelse för sina hålla företaget marknads- (2005). 

kunder, konkurrenter och orienterat
miljö, vilket leder till över-
lägsen prestation på
marknaden"
(Kara et al. 2005)

"Det finns ett samband Företagets resultat hör ihop Kara et al.
mellan marknadsorientering med hur pass marknads- (2005); Kohli
och prestanda" orienterade vi är et al. (1993).
(Kara et al., 2005)

Konkurrens- "När företag konkurrerar Vad gör du och ditt företag Arnold & 
medel med varandra, tenderar de för att konkurrera med Luthra (2000)

att bli mer effektiva" resten av marknaden?
(Konkurrensverket, 2014)

I min verksmahet lägger vi Shannahan
"Försäljningsprocessen är mycket tid på säljträning et al. (2013).
viktig tt förstå för att lyckas
erbjuda vad kunden Jag nätverkar med andra i Shannahan
efterfrågar" branschen och t.ex. bank- et al. (2013);
(Shannahan et al., 2013) män för att ge mig en större Kara et al.

förståelse för marknaden (2005).
och kunden  
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"Stormarknader är inte Jag arbetar för att kunna Arnold &
det självklara valet för alla. ge kunden en mer personlig Luthra (2000).
En del vill ha mer personlig service
service"
(Arnold & Luthra, 2000)

Jag arbetar aktivt för att Shannahan 
förbättra min mäklartjänst et al. (2013).

Big-boxes "Big-boxes bidrar till en De stora kedjeanslutna Haltiwanger
kreativ nedbrytning av mäklarbyråerna skapar et al. (2009).
marknaden" entreprenöriell aktivitet
(Sobel & Dean, 2008)

Jag känner en stor Öhrn (2014);
konkurrens från de stora Hellekant
kedjorna i branschen (2014).

"Big-boxes konkurrerar ut
mindre butiker tack vare Vilket företag är er största Arnold &
att de erbjuder dyra konkurrent inom fastighets- Luthra 
prudukter till lägre pris" mäklarbranschen? (2000).
(Haltiwanger et al., 2009)

Jag har tvingats sänka priset Kara et al.
på min tjänst sedan ett (2005); 
kedjeanslutet företag öppnat Arnold &
på orten Luthra (2000)

"Stormarknader stimulerar Jag ser positivt på om det Haltiwanger 
marknaden" öppnar ett större kedje- et al. (2009);
(Arnold & Luthra, 2000) anslutet företag på min Arnold &

marknad Luthra (2000)

"Franchising jämförs med Jag har funderat på att bli Bates (1995);
garanterad framgång via franchisetagare Stanworth et al.
det redan välkända varu- (2009).
märket"
(Stanworth et al., 2009)

 
Tabell 2. Operationalisering av mätinstrument (egen). 

 

3.6 Enkätutformning 

Vi är införstådda med att precis som Bryman & Bell (2013:188) samt Eriksson & Wiedersheim-

Paul (2013:88, 98), anser är en enkätundersökning tillhörande den kvantitativa metoden inte lika 

djupgående som den kvalitativa metoden men desto mer tidseffektiv. Våra förhoppningar med 

enkätstudien är att besvara hypoteserna genom att se ett slags sambandsmönster och att kunna dra 

generaliserbara slutsatser.  
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Enkäten bygger på såväl öppna som slutna frågor. Vi vill med de öppna frågorna komma in på 

djupet hos mikroföretagarna för att bl.a. se hur de upplever konkurrensen och vilka fastighets-

mäklare företag som är deras största konkurrenter, vår förhoppning med en del slutna frågor är att 

respondenterna ska orka/vilja ge oss så många svar som möjligt då det underlättar utförandet för 

dem. Psykologiska forskningsresultat visar på ett antal skäl till varför ordningen av svarsalternativ 

kan ha en betydande inverkan på deras val (Krosnick & Alwin, 1987:202). Krosnick & Alwin 

(1987:202) menar att det svarsalternativ som presenteras först har störst sannolikhet att bli valt. 

Detta menar de beror på två orsaker. Dels att de poster som presenteras tidigt kan etablera en 

kognitiv ram hos respondenten, och användas som jämförelsestandard som styr tolkningen av 

senare artiklar. På grund av första svarsalternativets betydelse för denna ram, kan tidiga 

alternativ/poster ges särskild betydelse vid bedömning av efterföljande svarsalternativ (Krosnick & 

Alwin, 1987:202). De menar även att alternativ som presenteras i början av en lista sannolikt 

kommer kunna utsättas för djupare kognitiv bearbetning. Då respondenten jämför de senare 

alternativen med det första alternativet är det sannolikt att dennes sinne med tankar om tidigare 

alternativ hämmar en mer omfattande bearbetning av de andra alternativen. De senare alternativen 

är mindre benägna att stimulera bearbetningen, varför de ofta väljs mer sällan (Krosnick & Alwin 

1987:203). Vi har med denna vetskap därför valt att skicka ut tre typer av enkäter, där vi presenterat 

enkätfrågorna i tre olika följder för att minska just effekten av att de första frågorna utsätts för en 

större kognitiv bearbetning, och därför ger ett missvisande svar av helheten i enkäten. Krosnick & 

Alwin (1987:215-216) menar även att man kan ifrågasätta alternativfrågornas sannolikhet, och att 

den teknik som egentligen bör användas är då att be respondenten värdesätta varje alternativ enligt 

en skala, varför vi valt att utforma majoriteten av våra frågor som likertsskalfrågor där respondenten 

får välja mellan 1-10 (instämmer helt - instämmer inte alls). 

 

3.6.1 För-test 
Efter att vår enkät fått godkännande från vår handledare genomfördes ett för-test bland våra bekanta 

samt bland branschfolk för att få feedback på vår enkät innan den skickades ut till vårt urval av 

respondenter. I för-testet uppmärksammades en fråga med felaktig meningsbyggnad, samt 

svårigheter med att fylla i enkäten direkt i det formulär som dyker upp då man öppnar e-post-

meddelandet. Vi lade därför till ytterligare instruktion gällande att respondenten bör genomföra 

testet på dator, samt att enkäten bör öppnas via den bifogade länken och fyllas i online. Under en 

fråga lades även alternativet “Har ej hänt mig” till. Vi gjorde även ett förtydligande av frågorna 

gällande omsättning respektive resultat, där vi ändrade till snittomsättning respektive snittresultat de 

senaste tre åren, då en av våra testpersoner ansåg att vinsten kan skilja sig väldigt mycket från år till 

år, vilket vi instämmer i med viss egen erfarenhet från fastighetsmäklarbranschen.  
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3.6.2 Kontrollvariabler 

I slutet av enkäten ställdes frågor om i vilken stad företaget är verksamt, hur många anställda 

företaget har samt vilket kön respondenten har. Kontrollvariabeln gällande antal anställda i 

verksamheten kontrollerar om urvalet är representativt för studien, d.v.s. att företaget inte har fler 

än tio anställda, vilket är ett av kraven för att klassas som mikroföretag. Övriga kontrollvariabler 

används främst för att kunna dela upp respondenterna i olika subgrupper för att undersöka om dessa 

påverkar respondenternas svar. Vi vill t.ex. undersöka om strategisk planering sker i större 

omfattning då en kvinna är företagsledare, samt om den strategiska planeringen är mer väl utförda i 

större städer etc.  

 

3.6.3 Vet ej/Har ej hänt mig som svarsalternativ 

Som ett komplement till några av frågorna har vi valt att ha svarsalternativet “Vet ej”/”Har inte hänt 

mig”. Det råder olika meningar om huruvida “vet ej” bör finnas med eller ej då man genomför 

enkätundersökningar (Bryman & Bell, 2013:273; Trost, 2012:75). Många menar att alternativet bör 

undvikas då alltför många respondenter anger detta som svar för att slippa ta ställning, medan andra 

anser att om man faktiskt inte kan ta ställning bör ett alternativ för detta finnas (Trost, 2012:75). Vi 

har dock valt att inkludera “vet ej”/”har inte hänt mig” på ett fåtal av frågorna, i likhet med Trost’s 

(2012:75) argument för att låta respondenterna uttrycka att de faktiskt inte vet. Vi har i detta 

argument för vår del även vägt in att enkäten sker online, där ingen möjlighet finns för 

respondenterna att fråga oss direkt gällande tolkning eller förklaring av frågor. Vi anser därmed att 

“vet ej” borde ge bättre trovärdighet i vissa fall, än att tvinga respondenten att välja ett alternativ 

som inte stämmer in på denne.  

 

3.7 Praktiskt genomförande 

För att nå den population vi riktar oss till i denna undersökning har vi valt att genomföra en 

enkätundersökning med konventionellt utskickade enkäter via e-post. Vi har därför lagt extra 

mycket energi på välformulerade frågor, för att slippa eventuella tolkningsfel och missförstånd hos 

respondenterna (Bryman & Bell, 2013: 246). Vi lämnade även, som tidigare nämnt, våra 

kontaktuppgifter till både e-post och telefon för att respondenten skulle kunna nå oss vid alla 

eventuella oklarheter.  

 

Enkäten skickades ut i tre olika utformningar, för att minimera risken för att de poster som 

presenteras tidigt kan etablera en kognitiv ram hos respondenten, och användas som 

jämförelsestandard som styr tolkningen av senare artiklar, samt för att de alternativ som presenteras 
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i början av en lista sannolikt kommer kunna utsättas för djupare kognitiv bearbetning (Krosnick & 

Alwin, 1987:202-203).  

 

Vi hittade våra respondenter genom sökningar i Google sökmotor, som vi beskrev under rubriken 

För att få ett representativt urval slumpade vi Sveriges 1956 tätorter, och valde sedan var femte (vi 

insåg ganska snabbt att var tionde skulle resultera i för få respondenter, då respondenterna var svåra 

att hitta med en fungerande e-postadress samt en uppdaterad hemsida). På varje ort genomfördes en 

sökning med sökorden “Fastighetsmäklare i x-staden”, där vi sedan gick igenom alla svar för att 

finna alla de fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen. Det framgick tydligt vilka företag 

som är marknadsledande i Sverige och på respektive ort, då dessa oftast förekom på de första tre 

sidorna, och därefter kunde vi finna de mindre företagen. Krav för vår sökning var alltså också att 

de fristående mikroföretagen disponerade en egen hemsida med kontaktuppgifter till 

VD/företagsledare. På en del orter kunde vi inte finna några fristående mikroföretag, och dessa 

noterades som bortfall. De e-postadresser till företagsledare som föll inom ramen för urvalet 

sparades i en separat lista, varifrån utskicket sedan skulle ske. I och med att städerna slumpades, 

minskar risken för svarsordereffekt gällande vilken stad som tilldelas vilken typ av enkät.  

 

Vi började med att skicka ut 386 stycken enkäter då vi räknade med att få tillbaka 200 svar. Första 

utskicket som vi gjorde på måndagen den 14/4 gav oss endast 23 svar, varpå vi på onsdagen 

skickade vi ut 40 stycken enkäter ytterligare plus ett påminnelsebrev till de som fått enkäten på 

måndagen. Då vi endast fick det till totalt 49 stycken som svarat totalt skickade vi nästa vecka ut 

enkäten till 10 stycken fler samt ännu ett brev som en vädjan till företagarna. Det tycker vi gav oss 

störst effekt då vi hade fått in totalt 88 stycken svar redan dagen efter, på fredagen samma vecka 

hade vi fått in totalt 95 stycken svar. Slutligen skickade vi ut 68 stycken fler enkäter för att se om vi 

kunde få några ytterligare svar. Det fick vi tyvärr inte så antalet respondenter slutade på totalt 95 

stycken.  

 

Total sett erhölls 95 antal enkäter, med ett bortfall på 409. 

 

3.7.1 Tips och rekommendationer 
- Genomför ett för-test av enkäten för att se hur lång tid den tar att fylla i, om 

utomstående förstår frågor samt om den rent tekniskt fungerar. Man blir lätt 

“hemmablind” för sin egen enkät, och det är därför klokt att låta ett par “fräscha 

ögon” gå igenom enkäten innan den skickas ut till respondenterna. 
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- Locka respondenterna med något! Som vi nämnt tidigare ökar mängden svar 

(Esaiasson et al., 2012:239) då man som forskare t.ex. lottar ut trisslotter bland de som 

deltar.  

- Då enkäten distribueras online tror vi att det är viktigt att erbjuda respondenten 

möjlighet till kontakt med oss som studenter/forskare via både e-post och/eller telefon. 

Vi lämnade därför våra kontaktuppgifter i samband med enkäten, vilket vi tror 

uppskattades av respondenten. 

- Vi tror att en tydligare koppling till högskolan hade gett oss högre svarsfrekvens från 

början. Vårt tips är därför att i kontaktuppgifterna till er, att lämna ut studentmailen, 

samt kontaktuppgifter till handledaren. I vårt fall tror vi tyvärr att denna miss lett till 

att fastighetsmäklarna i de fristående mikroföretagen misstänkt oss som konkurrenter, 

och därför inte vågat svara.  

- Vi har upplevt det som svårt att få respons på våra enkäter. Frågorna må ha varit 

känsliga men vi tror att det största bortfallet beror på att vi skickade ut våra enkäter i 

samband med de stora helgerna som infinner sig på våren. Ett tips inför framtida 

uppsatsskribenter är därför från oss att försöka att skicka ut enkäterna innan de stora 

helgerna infinner sig på våren (t.ex. påsk, valborg/första maj).  

 

3.8 Analys av data 

I det här avsnittet redogör vi de statistiska analyser som vi har använt oss utav. Data som vi fått in i 

undersökningen från våra enkäter behandlas med det statistiska verktyget SPSS, vilket enligt 

Bryman & Bell (2013:365) är ett av det kanske mest använda analysverktygen av kvantitativa data 

inom samhällsvetenskapen. 

 

3.8.1 Faktoranalys 
Faktoranalys är ett matematiskt verktyg som används för att behandla ett brett spektrum av 

datauppsättningar (Lochmüller & Reese, 1998:21). Termen faktoranalys syftar på en grupp av 

statistiska metoder, vilka kan användas för att identifiera korrelerade variabler samt avgränsa dessa 

till färre variabler, så kallade faktorer (Briggs & Cheek, 1986:107-108). I runda svängar kan man 

säga att faktoranalys är ett sätt att gruppera korrelerade variabler, ett sätt att minska ett antal 

redundanta variabler och ett sätt att identifiera vad det är som en uppsättning variabler har 

gemensamt (Briggs & Cheek, 1986:107-108). Med andra ord handlar denna typ av analys om att 

beräkna alla samband mellan ett antal variabler för att se om de hänger samman i ett visst antal 

mönster eller faktorer (Trost, 2012:169). Faktoranalys används ofta för att undersöka hypotetiska 

relationer mellan olika variabler (t.ex. utifrån en Likert-skala) (Flora & Curran, 2004:466). Då vi 
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förväntar oss få in ett brett spektrum datauppsättningar samt identifiera möjliga samband mellan 

olika variabler för att testa våra hypoteser, anser vi en faktoranalys motiverad att genomföra i denna 

studie.  

 

3.8.2 Klusteranalys 

Termen klusteranalys omfattar ett antal olika algoritmer och metoder för att gruppera objekt av 

liknande slag i respektive kluster. SPSS undersöker samt förbereder datan genom att analysera våra 

respondenter baserat på deras svar i enkäten och för att kategorisera dem i olika grupper med 

meningsfulla strukturer. Verktyget syftar till att sortera olika objekt i grupper på ett sådant sätt att 

graden av association mellan två objekt är maximal. Vi vill understryka att klusteranalysen 

upptäcker gemensamma drag av datan utan att förklara varför de finns där och att SPSS i det här 

stadiet kategorisera data som sedan kan analyseras vilket inte tas upp i föregående analyser 

(Lewicki & Hill, 2014-05-08:124).  

                         

Lewicki & Hill (2014-05-08:124) menar att vi möter kluster i vårt vardagliga liv, ett 

middagssällskap kan ses som ett kluster av människor, när livsmedel läggs på display görs de i 

 kluster i matvaruhandeln utefter vilken typ av livsmedel det är. Klusteranalysen är av intresse då 

slutsatser kan dras kring demografiska variabler för att se huruvida kön kan vara påverkande faktor. 

SPSS bör visa att vi har en jämn fördelning mellan kvinnor och män då vi har en representativ bild 

från vårt slumpmässiga urval.  

 

3.9 Kvalitetsmått 
Två begrepp som anses centrala för bedömning av kvalitet på den kvantitativa forskningen är 

reliabilitet och validitet (Bryman & Bell, 2013:170; Tavakol & Dennick, 2011:53). Det finns enligt 

Bryman & Bell (2013:172-173) flera olika sätt att bestämma validiteten. De validitetsmått vi valt att 

använda oss beskrivs i det följande; ytvaliditet och begreppsvaliditet. Därefter beskrivs ytterligare 

två kvalitetsmått; reliabilitet samt generaliserbarhet. 

 

3.9.1 Ytvaliditet 

Ytvaliditet står enligt Bryman & Bell (2013:173) för att forskarens mått verkar kunna avspegla det 

innehåll i det begrepp som är aktuellt. Genom att testa detta menar Bryman & Bell (2013:173) att 

man t.ex. kan fråga andra personer om måttet enligt deras åsikt tycks fånga begreppet.  
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3.9.2 Begreppsvaliditet 

En forskare bör även enligt Bryman & Bell (2013:173) eftersträva begreppsvaliditet (även kallat 

teoretisk validitet), vilket i grund och botten handlar om huruvida ett mått för ett begrepp verkligen 

speglar det som begreppet anses beteckna (Bryman & Bell, 2013:63). Teoretisk validitet mäter, som 

tidigare nämnts, huruvida en eller flera indikatorer som utformats i ett syfte verkligen mäter just det 

begreppet (Bryman & Bell, 2013:172-173; Tavakol & Dennick, 2011:53).  Esaiasson et al. 

(2012:57) menar att begreppsvaliditeten står för överensstämmelse mellan teoretisk definition och 

operationell indikator, vilka kan diskuteras först då forskaren bestämt de teoretiska begreppen och 

utformat de operationella mätverktygen. Ett bra knep för att uppnå god begreppsvaliditet är enligt 

Esaiasson et al. (2012:60) att “ställa sig på tidigare forskares axlar”, och med en kumulativ 

utgångspunkt testa etablerade operationaliseringar som tidigare forskare använt sig av. För att 

praktiskt genomföra detta har vi använt oss av tidigare forskares analyser, för att se vilka variabler 

som varit intressanta. Vi har därmed kunnat identifiera några viktiga punkter att undersöka. (Se 

tidigare presenterad operationalisering av mätinstrument).   

 

3.9.3 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar i grunden om frågor som rör måtten och mätningarnas pålitlighet samt 

följdriktighet och överensstämmelse av ett mått på ett begrepp (Bryman & Bell, 2013:170-171; 

Tavakol & Dennick, 2011:53). Traditionellt är reliabilitet (eller tillförlitlighet) ett mått på hur stabil 

en undersökning är och hur utsatt undersökningen är för t.ex. slumpinflytelser, såsom att alla 

intervjuare intervjuar på samma sätt, att alla respondenter i urvalet är på samma humör när de svarar 

osv. Med god reliabilitet bör en undersökning kunna genomföras vid ett senare tillfälle och ge 

samma resultat, då man förutsätter ett statiskt förhållande (Trost, 2012:61). Idén med reliabilitet 

bygger på att man gör kvantitativa undersökningar, där mätning är en viktig komponent. Situationen 

bör i alla avseenden vara standardiserad för att forskaren ska uppnå högst möjliga reliabilitet (Trost, 

2012:62).   

 

Den interna reliabiliteten är ett mått på hur respondenternas svar på någon av indikatorerna är 

relaterade till deras poäng på de andra indikatorerna. Reliabiliteten kan objektivt mätas med hjälp 

av Cronbach’s alpha, vilket är det mest använda måttet på just reliabilitet (Tavakol & Dennick, 

2011:53). Alpha utvecklades redan 1951 av Lee Cronbach, för att ge mått på den interna 

reliabiliteten av ett test eller skala. Denna metod går ut på att man slumpmässigt delar upp frågorna 

i två grupper och sedan jämför dessa med varandra (Bryman & Bell, 2013:172). Cronbach’s alphas 

korrelationskoefficient varierar normalt mellan 0 och 1 (Gliem & Gliem, 2014-05-08:87; Tavakol 

& Dennick, 2011:53). Gliem & Gliem (2014-05-08:87) menar att det inte finns en undre gräns för 
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koefficienten. Ju närmare värdet är 1,0, desto högre är den interna konsistensen av objekten i 

skalan. Baserat på formeln = rk / [1 + (k -1) r] där k är antalet objekt och r är medelvärdet av de 

interna posternas korrelationer. Storleken på alphan bestäms av både antalet poster i den 

omfattningen och de genomsnittliga interna posternas korrelationer där 0,8 anses som den minst 

godkända korrelationen (Bryman & Bell, 2013:172). Gliem & Gliem (2014-05-08:87) menar att en 

alpha på 0.8 förmodligen är ett resonabelt mål. Den interna reliabiliteten beskriver i vilken 

utsträckning alla objekt i ett test mäter samma begrepp. Intern reliabilitet bör fastställas innan ett 

test kan användas för forsknings- eller undersökningssyfte, för att säkerställa validiteten. George 

och Mallery (2003) i Gliem & Gliem (2014-05-08:87) ger följande tumregler:  

 

Korrelationskoefficient Intern Konsistens 

> 0.90 Utmärkt 

> 0.80 God 

> 0.70 Acceptabelt 

> 0.60 Diskutabelt 

> 0.50 Dåligt 

< 0.50 Oacceptabelt 

Tabell 3. Tumregel för den interna konsistensens styrka (Gliem & Gliem 2014-05-08:87).  

 

Det bör också noteras att medan ett högt värde för Cronbach’s alpha indikerar god intern konsistens 

av objekten i skalan, betyder det inte att skalan är endimensionell. Faktoranalys är en metod för att 

bestämma dimensionerna av en skala, men är utanför ramen för denna uppsats.  

 

3.9.4 Generaliserbarhet 

Generalisering ses enligt Bryman & Bell (2013:177) som ett av de kvantitativa forskarnas 

huvudsakliga fokus. Fokus bör även enligt Bryman & Bell (2013:176-179) ligga på mätning, 

kausalitet och replikation. Generaliserbarhet handlar om att forskare i kvantitativa undersökningar 

vanligtvis vill kunna säga något om i vilken utsträckning deras resultat kan generaliseras till andra 

grupper och situationer än till dem som varit aktuella i den specifika undersökningen (Bryman & 

Bell, 2013:177; Esaiasson et al., 2012:154). Kritik mot generaliserbarhet finns hos främst 

kvalitativa forskare, vilka menar att det inte går att dra några vettiga slutsatser på basis av några 

enstaka fall (Esaiasson et al., 2012:158).  



L. Hidesten & M. Larsson, 2014 
 

 57 

Ett slumpmässigt urval är den viktigaste tekniken för att få ett representativt urval i en 

enkätundersökning (Bryman & Bell, 2013:177-178; Esaiasson et al., 2012:171). Ett korrekt 

genomfört slumpmässigt urval av analysenheter resulterar i en relativt god miniatyrkopia av den 

större populationen, vilket ökar chanserna för generalisering och säkerheten för att det som gäller 

för den undersökta enheten även gäller för övriga enheter i populationen (Esaiasson et al., 

2012:171). Man brukar säga att slumpmässiga urval innehåller icke-systematiska (slumpmässiga) 

fel som kan beräknas, medan icke slumpmässiga urval innehåller systematiska fel som inte kan 

beräknas (Esaiasson et al., 2012:172). Vårt delurval i denna undersökning är slumpmässigt eller 

sannolikhetsurval, vilken är den statistiskt korrekta termen (Esaiasson et al., 2012:172). Vi anser 

därmed att vi minskat risken för systematiska fel som inte kan beräknas, vilket alltså bör öka våra 

chanser för generalisering och säkerhet för att det som gäller för den undersökta enheten även gäller 

för den större delen av populationen.   

 

3.10 Kvalitetsutvärdering och begränsningar 

Genom vår undersökning kan vi skapa en förståelse för hur olika drivkrafter, konkurrensmedel och 

strategier påverkar upp- respektive nedgång för egna mikroföretagare i fastighetsmäklarbranschen. 

Liksom vi nämnde i underkapitlet avgränsningar avsåg vi studera detta ur företagsledarens 

perspektiv, och inte den anställdes. Inte heller har vi studerat hur utomstående eller marknads-

ledande företag anser att de fristående mikroföretagen bör ta sig an konkurrensen, utan endast vad 

företagsledaren själv har för strategier för verksamheten. Begränsningar har även gjorts då vi inte 

studerat detta fenomen ur ett ekonomiskt perspektiv, d.v.s. inte analyserat de ekonomiska 

konsekvenserna av konkurrens på marknaden. 

 

Vi anser själva att vi valt ett intressant forskningsområde (vilket vi redogjort för i figur ovan), men 

att vår population varit svår att nå. Då vi gjorde valet att undersöka fristående mikroföretag hade 

inga vidare efterforskningar gjorts huruvida dessa företagare skulle kunna bli kontaktade. Vi visste 

att listor fanns att tillgå hos SCB, men inte att dessa skulle vara så kostsamma som 9000kr. 

Svårigheter fanns helt enkelt att nå urvalet, och vi tror att genom ett mindre urval där man studerar 

respondenterna och respektive företag på djupet genom t.ex. observationer eller bortfall, hade givit 

oss bättre svarsfrekvens och ett trovärdigare resultat. Vi valde dock den kvantitativa enkätmetoden 

då denna var motiverad utifrån att tidigare forskning främst använt denna metod. 

 

Vi har upplevt det som väldigt svårt att få tillbaka svar på våra enkäter, och då endast 95 

respondentsvar kunnat samlas in efter två påminnelsebrev uppfylldes endast minimikravet för 

statistiska dataanalyser. Vår insamling av data har inneburit flertal hinder på vägen, då vi bl.a. blivit 
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misstänkta för att vara konkurrenter i fastighetsmäklarbranschen. Efter påminnelsebrevet inkom 

även klagomål från respondenter, vilka beklagade sig över antal mail/enkätutskick de mottagit, trots 

att vi vänligt bett de som redan svarat på enkäten bortse från påminnelsen. För att belysa vårt 

problem har vi bifogat ett irriterat mail (se Bilaga 5) som vi tror representerar ett samhälle som är 

trött på enkäter. 

 

Den data som samlats in visade sig dock inneha god intern validitet, vilket gick att avläsa genom 

goda värden av Cronbach’s Alpha samt Kaiser-Mayer-Olkin. Det blir dock svårt att säga att detta är 

ett generaliserbart resultat som gäller för alla fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen, 

eftersom endast 95 respondenter valde att delta.  

 

Även vår utformning av frågor är grundad i tidigare forskning. Vi ansåg därmed att enkätfrågorna 

var tidigare beprövade, och testade därför vår enkät endast på ett fåtal personer. Det för-test som 

genomfördes ledde till att några av frågeställningarna formulerades om. Då enkäten skickats ut till 

respondenterna framkom dock ytterligare frågetecken gällande enkätens säkerhet och huruvida inte 

vi arbetade i en av de större kedjorna och endast var ute efter att genomföra en konkurrentanalys 

bland de mindre företagen. Vi har även fått respons som säger att våra frågor är för känsliga för att 

svara på grund utav oro att företagshemligheter ska läcka ut till konkurrenter. Vi fick inte den 

responsen under vår testrunda, vilket gjorde att vi kände oss trygga med att ställa våra frågor, även 

med tanke på att respondenterna kunde välja att inte svara på samtliga frågor.  Vi rekommenderar 

därför efterkommande studenter att tydligt avisera enkäten till era student-epostadresser, samt 

tydligt skriva ut handledarens kontaktuppgifter för att göra kopplingen till högskolan mer tydlig. 

Tyvärr tror vi att detta misstag kan ha lett till det stora bortfallet av respondenter.  
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4. Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som erhållits ur de genomförda statistiska analyserna baserade 

på ett slumpmässigt urval. De statistiska tester som genomförts och härmed presenteras är 

faktoranalys och klusteranalys.  
 

4.1 Faktoranalys 
Inledningsvis togs ett Cronbach’s alpha fram för att bedöma den interna validiteten.  

 

Reliability Statistics  

Cronbach’s Alpha N of Items 

,812 23 

Tabell 4. Cronbach’s Alpha (egen).  
 

Det högsta värde som erhölls var 0,812. Detta värde erhölls genom att exkludera variablerna 

gällande hur många timmar företagsledaren lägger i verksamheten per vecka, hur länge 

företagsledaren drivit sitt företag, hur många års tidigare erfarenhet från branschen man hade innan 

verksamheten startades samt hur många anställda företaget har. Då Cronbach’s Alpha bör ligga 

mellan 0,7-0,95 anser vi att den interna validiteten håller god nivå med ett värde på 0,812. Detta 

medför i sin tur att den data som samlats in går att använda i mer avancerade statistiska analyser.  

 

Då vi konstaterat att vår Cronbach’s Alpha håller tillräckligt hög nivå, fortsatte vi med att 

genomföra en faktoranalys där vi även uteslöt samma fyra variabler likt ovan. Följande KMO värde 

togs fram: 

KMO and Bartlett’s Test  

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy 

Bartlett’s Test of         Approx. Chi-Square 

Sphericity                    df. 

                                    Sig. 

,559 

 
649,902 

253 

,000 

Tabell 5. KMO (egen). 
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KMO bör ligga över 0,5 för att en avancerad faktoranalys ska anses lämplig att genomföra. KMO 

värde på högre än 0,5 påvisar att det inte är slumpen som avgjort respondenternas svar, utan att viss 

systematik förelegat (Williams, Brown & Onsman, 2010:5). Bartlett’s Test of Sphericity bör också 

vara signifikant (p<.05) för att faktoranalysen ska anses lämplig (Williams et al., 2010:5). Då vårt 

KMO ligger högre än 0,5 och signifikansnivån är lägre än 0,05 anser vi en faktoranalys lämplig att 

genomföra. 

 

I tabellen nedan har en bedömning av faktorernas Eigenvalue gjorts. I tabellen går att utläsa att de 

åtta faktorer som ligger närmast Eigenvalue 1,0 förklara 79,780 % av mängden insamlad data. 

Genom att ta med ytterligare ett antal faktorer hade en större mängd insamlad data kunnat förklaras, 

med då Eigenvalue (“Total”) då kraftigt understiger 1,0 anses det inte optimalt att ta med ytterligare 

faktorer.  

 

 
Tabell 6. Total Variance Explained (egen).  

 

Nedan görs en genomgång av de faktorer som SPSS funnit samband mellan. 

 

Faktor 1 - Marknadsorientering/Försäljningsprocessen 

Här utläses att frågorna F20 (Jag lägger ner tid på att hålla företaget marknadsorienterat), F29 (Jag 

arbetar för att kunna ge kunden en mer personlig service), F30 (Jag arbetar aktivt för att kunna 



L. Hidesten & M. Larsson, 2014 
 

 61 

förbättra min mäklartjänst) och F21 (Företagets resultat hör ihop med hur pass marknadsorienterade 

vi är) samspelar statistiskt. Dessa samband belyser vikten av marknadsorientering, och bevisar att 

samband föreligger mellan marknadsorientering och företagets resultat. Intressant är även 

sambandet med F16 (Entreprenörskap innebär i mina ögon en stor frihet), vilket belyser att även 

frihet och marknadsorientering samspelar för ett framgångsrikt entreprenörskap.  

 

Faktor 2 – Hög levnadsstandard 
Här utläses att frågorna F14 (Jag driver mitt företag för att kunna ha en hög levnadsnivå), F15 

(Entreprenörskap innebär i mina ögon prestige) och F12 (Jag känner mig ekonomiskt oberoende 

tack vare mitt företag) har ett statistiskt samband. Det här sambandet belyser den finansiella 

drivkraften hos egenföretagare, där företagsledaren driver företag för att kunna ha en hög 

levnadsstandard genom att driva eget företag, vilket anses prestigefullt. Att företagsledaren 

dessutom kan känna sig ekonomiskt oberoende av sitt företag är ännu en bevisad drivkraft.  

 

Faktor 3 – Planering som konkurrensmedel 
Här utläses statistiska samband mellan F5 (Jag känner till problemen med arvsskifte vid 

övertagande av familjeföretag), F19 (Genom strategisk planering kan företaget enklare gå i arv) och 

F26 (De stora kedjeanslutna mäklarbyråerna skapar entreprenöriell aktivitet). Dessa frågor belyser 

vikten av strategisk planering, både för sin egen skull vid t.ex. arv av familjeföretag, men även som 

konkurrensmedel mot de kedjeanslutna mäklarbyråerna.  

 

Faktor 4 - Omsättning/Resultat 
Här utläses att F10 (Ungefär vad har ditt företag haft för snittomsättning under de senaste tre åren) 

och F11 (Ungefär vad har ditt företag haft för snittresultat under de senaste tre åren) har ett 

statistiskt samband. Tydligt är att omsättning och resultat hör samman i ett mindre mäklarföretag. 

 

Faktor 5 - Utbildning 
Här utläses att F24 (I min verksamhet lägger vi mycket tid på säljträning), F25 (Jag nätverkar med 

andra i branschen och t.ex. bankmän för att få större förståelse för marknaden och kunden), F17 (Vi 

har planer på att expandera verksamheten inom den närmsta framtiden), F20 (Jag har en tydlig 

strategisk planering för verksamheten) och F8 (Vad har du som företagsledare för utbildning?) 

samspelar statistiskt. Dessa frågor belyser vikten av utbildning hos företagsledaren (inklusive 

säljträning och nätverkande) samt en strategisk planering om man önskar expandera sin verksamhet.  
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Faktor 6 - Konkurrens 

I faktoranalysen utläses här att F22 (Jag känner en stor konkurrens från de stora kedjorna i 

branschen) de stora kedjorna i fastighetsmäklarbranschen utgör en stor konkurrens gentemot 

fastighetsmäklarna i de fristående mikroföretagen. Denna fråga har getts egen plats i faktor-

analysen, vilket är en följd av att många fastighetsmäklare svarat att de känner sig hotade. Det 

denna faktor visar är alltså hur stor konkurrensen verkligen upplevs, och att fastighetsmäklar-

branschen är utsatt för konkurrens. 

 

Faktor 7 - Franchising 
Här utläses ett statistiskt samband mellan F28 (Jag har funderat på att bli franchisetagare) och F23 

(Jag har tvingats sänka priset på min tjänst sedan ett kedjeanslutet företag öppnat på orten). Detta 

visar på samband mellan att vilja starta ett eget franchiseföretag då man insett att man tvingas sänka 

priset på sin tjänst som egenföretagare.  

 

Faktor 8 - Accepterad levnadsnivå 
Här utläses att F27 (Jag ser positivt på om det öppnar ett större kedjeanslutet företag på min 

marknad) och F13 (Jag driver mitt företag för att kunna ha en accepterad levnadsnivå) samspelar 

negativt. D.v.s. att den som troligtvis driver sitt företag för att kunna ha en accepterad levnadsnivå 

ser negativt på om det öppnar ett större kedjeanslutet företag på samma marknad, då konkurrensen i 

det fallet ökar (men sambandet kan även utläsas som att den som ser positivt på att det öppnar ett 

kedjeanslutet företag på marknaden inte driver sitt företag för att kunna ha en accepterad 

levnadsnivå). 
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F10. Ungefär vad har 
ditt företag haft för 
snittomsättning under 
de senaste 3 åren? 
Miljoner kr 

 ,132  ,971 ,132    

F11. Ungefär vad har 
ditt företag har för 
snittresultat under de 
senaste 3 åren? 
Miljoner kr 

 ,196 ,109 ,765 ,147   ,225 

F24. I min verksamhet 
lägger vi mycket tid på 
säljträning 

   ,129 ,645 ,209 ,200 ,117 

F25. Jag nätverkar 
med andra i 
branschen och t.ex. 
bankmän för att få 
större förståelse för 
marknaden och 
kunden 

,347 ,116   ,632    

F17. Vi har planer på 
att expandera 
verksamheten inom 
den närmsta framtiden 

,160 ,326  ,174 ,547 -,138 -,191 ,254 

F18. Jag har en tydlig 
strategisk planering för 
verksamheten 

,340 ,111 ,453 ,135 ,473 -,277   

F8. Vad har du som 
företagsledare för 
utbildning? 

 -,126   ,240 -,183 ,181 -,165 

F22. Jag känner en 
stor konkurrens från 
de stora kedjorna i 
branschen 

,331     ,910 ,132 -,204 

F28. Jag har funderat 
på att bli 
franchisetagare 

 ,143 ,135    ,966  

F23. Jag har tvingats 
sänka priset på min 
tjänst sedan ett 
kedjeanslutet företag 
öppnat på orten 

-,202    ,217 ,343 ,349  

F27. Jag ser positivt 
på om det öppnar ett 
större kedjeanslutet 
företag på min 
marknad 

  ,336  ,233 -,338  ,738 
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F13. Jag driver mitt 
företag för att kunna 
ha en accepterad 
levnadsnivå 

,257 -,198 ,255 -,128    -,526 

 
Extraction Method: Maximum Likelihood.  
 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 
a. Rotation converged in 10 iterations. 

 
 

Tabell 7. Rotated Factor Matrix (egen).  

 
4.2 Klusteranalys 

I klusteranalysen identifierades tre olika grupper, där respektive grupp representerar en typisk 

respondent samt hur denne svarat på enkäten. I tabellen nedan går det att utläsa hur många 

respondenter som innefattas i respektive grupp. För att tabellen skulle visa mest rättvist resultat 

gjordes en handpåläggning av oss där vi eliminerade totalt tio respondenter från klusteranalysen 

(varav en person som svarat att denne jobbar 555 timmar per vecka, sju respondenter som endast 

svarat på halva enkäten samt två respondenter med ett snittresultat på 250 miljoner/år). 

 

Final Cluster Centers    

 Cluster   

 1 2 3 

F1. Är företaget du är verksam i ett familjeföretag? -3,10 -,10 1,80 

F2. Har företaget någon gång gått i arv? 1,05 1,09 1,00 

F3. Finns det idag framtidsplaner på att låta företaget gå i arv? ,76 -,78 -19,20 

F4. Om företaget planeras gå i arv, pågår inskolning och 

upplärning av nästa företagsledare? 

,48 -6,24 -59,40 

F5. Jag känner till problemen med arvsskifte vid övertagande av 

familjeföretag 

-5,38 -2,62 -36,00 

F6. Hur länge har du drivit ditt företag? (Antal år) 11,29 13,51 10,60 
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F7. Hur många timmar per vecka lägger du i verksamheten? 47,76 51,71 55,00 

F8. Vad har du som företagsledare för utbildning? 1,95 -1,47 1,80 

F9. Hur många års tidigare erfarenhet hade du från branschen 

innan du startade den egna verksamheten? 

6,14 5,88 4,40 

F10. Ungefär vad har ditt företag haft för snittomsättning under de 

senaste tre åren? (Mkr) 

-70,01 7,78 2,34 

F11. Ungefär vad har ditt företag haft för snittresultat under de 

senaste tre åren? (Mkr) 

-74,93 ,96 ,22 

F12. Jag känner mig ekonomiskt oberoende tack vare företaget 4,76 4,66 3,60 

F13. Jag driver mitt företag för att kunna ha en accepterad 

levnadsnivå 

6,38 3,76 5,20 

F14. Jag driver mitt företag för att kunna ha en hög levnadsnivå 6,38 3,57 3,80 

F15. Entreprenörskap innebär i mina ögon prestige 4,95 3,31 6,00 

F16. Entreprenörskap innebär i mina ögon en stor frihet 8,10 7,71 7,80 

F17. Vi har planer på att expandera verksamheten inom den 

närmsta framtiden 

5,71 4,57 5,80 

F18. Jag har en tydlig strategisk planering för verksamheten 1,14 6,40 6,40 

F19. Genom strategisk planering kan företaget enklare gå i arv 6,05 5,45 -58,20 

F20. Jag lägger ner tid på att hålla företaget marknadsorienterat 7,81 7,60 7,00 

F21. Företagets resultat hör ihop med hur pass 

marknadsorienterade vi är 

7,24 7,57 5,00 

F22. Jag känner en stor konkurrens från de stora kedjorna i 

branschen 

5,86 5,24 6,40 
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F23. Jag har tvingats sänka priset på min tjänst sedan ett 

kedjeanslutet företag öppnat på orten 

,76 1,19 1,20 

F24. I min verksamhet lägger vi mycket tid på säljträning -1,90 3,84 3,40 

F25. Jag nätverkar med andra i branschen och t.ex. bankmän för att 

få större förståelse för marknaden och kunden 

6,57 5,43 6,60 

F26. De stora kedjeanslutna mäklarbyråerna skapar entreprenöriell 

aktivitet 

3,43 4,43 4,60 

F27. Jag ser positivt på om det öppnar ett större kedjeanslutet 

företag på min marknad 

1,71 2,88 -18,80 

F28. Jag har funderat på att bli franchisetagare 1,90 -1,47 -39,00 

F29. Jag arbetar för att kunna ge kunden en mer personlig service 8,95 6,22 7,20 

F30. Jag arbetar aktivt för att kunna förbättra min mäklartjänst 3,71 8,10 8,80 

F31. Hur många anställda har ditt företag? -11,95 1,36 3,00 

F32. Vilket kön har du? ,43 ,22 ,40 

 

Tabell 8. Final Cluster Centers (egen).  

 

Number of Cases in each Cluster   

Cluster 1 21,000 

 2 58,000 

 3 5,000 

Valid  84,000 

Missing  1,000 
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Tabell 9. Number of Cases in each Cluster (egen). 

 

Kluster 1 – Drivna David 

David driver inte familjeföretag, och har dessvärre heller inga planer på att låta företaget gå i arv. 

David har drivit företaget i cirka 11 år, och lägger i snitt 47,76 timmar/vecka i verksamheten. 

Intressant är att drivkraften i första hand är frihet, samtidigt som David driver företag för att kunna 

ha en accepterad/hög levnadsnivå. David anser att det är viktigt att vara marknadsorienterad som 

företagsledare, att kunna ge kunden personlig service och de arbetar ingenting med säljträning. I 

detta kluster är 57 % män och 43 % kvinnor. 

 

Kluster 2 – Resultatinriktade Rita 

I detta kluster finner vi den största mängden av respondenter, där 22 % är män och kvinnorna 

representerar med 78 %. Rita lägger i snitt ner 51,71 timmar/veckan på sitt företag. Intressant är att 

Rita helt saknar utbildning, trots att hon har uppgett högst snittomsättning- och resultat (omsättning 

och resultat uppger man även har ett samband med hur pass marknadsorienterad man är). Frihet är 

en viktig drivkraft även för Rita, men det finns heller inte här några planer på att låta företaget gå i 

arv. I snitt har företagen i detta kluster 1,36 anställda.  
 

Kluster 3 – Familjefadern Fabian 
Detta kluster innefattar endast tre respondenter, men är intressant ändå då detta är det kluster där 

företaget är ett familjeföretag, samtidigt som det absolut inte planeras för arv eller någon skolning 

av nästa företagsledare. Fabian är den företagsledare lägger mest tid i verksamheten, samt även den 

som hade minst tidigare erfarenhet av våra respondenter från fastighetsmäklarbranschen då man 

startade verksamheten. Fabian driver företaget för att kunna ha en accepterad levnadsnivå, samt för 

att entreprenörskap anses innebära en stor frihet. Fabian anser dock inte att företaget kan gå enklare 

i arv genom strategisk planering. Fabian är även minst inställsam till om det öppnar ett 

kedjeanslutet företag på marknaden, samt minst benägen att bli franchisetagare. I snitt har företaget 

3 anställda och 60 % är män, 40 % kvinnor.  

 
 

 

 



L. Hidesten & M. Larsson, 2014 
 

 69 

5. Analys 
I detta kapitel analyseras de resultat som presenterades i föregående kapitel. Vi analyserar även de 

öppna frågor som ställdes i enkäten, genom att sammanställa dessa svar i så kallade Wordclouds. I 

analysen kopplas teori och resultat samman, samt att vi som författare får chansen att tycka till. 

 

5.1 Strategier för överlevnad  

Tidigare forskning visar att företagare genom tiderna är beroende av någon slags strategi för att 

göra resultat och för att överleva (Mazzola et al., 2008:241; Sirmon & Hitt, 2003:339; Ward, 

1988:190). Vi har med vår enkät kunnat få in de svar vi behöver för att kunna göra en analys 

kopplat till vårt teoretiska ramverk. Vi är väl medvetna om vårt val av kvantitativ forskning har 

gjort så att vi inte kan få svar på alla frågor. Ett kvalitativt val av forskningsmetod hade gjort att vi 

hade kunnat komma åt även dem som lagt ned sitt företag. Uteblivna svar från företagare som på 

något sätt lagt ner sin aktivitet har utgjort ett bortfall från den gruppen tror vi bland annat beror på 

att de inte längre aktivt läser sin företagskopplade e-postadress. De svar vi erhållit är från de som 

har lyckts med sin strategi, inte de som har varit tvungna att lägga ned sin verksamhet. Vi kommer 

vidare analysera den strategiska planeringen för de företagare som har lyckats driva sitt företag 

vidare. Den strategiska planeringen analyseras utav oss fortlöpande i det här kapitlet då den 

genomsyrar hela verksamheten och dess aktioner.   

 

5.1.1 Konkurrens  

Enligt det svenska konkurrensverket (Konkurrensverket, 2014-03-24) handlar konkurrens om att 

“ge konsumenterna valmöjligheter” och att hålla priserna nere. Vår faktoranalys visar att tack vare 

konkurrensen från motsvarande ”big-boxes” (Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling på 

fastighetsmäklarmarknaden) så tvingas de mindre företagen att hålla priserna nere. Vi anser 

däremot att fastighetsmäklarbranschen är ett undantag från den här regeln och håller inte med 

konkurrensverket på den punkten. Vi anser att fastighetsmäklarbranschen inte ska vara en 

prispressad marknad, vi menar därmed inte att det inte ska finnas konkurrens, men konkurrens ska 

utgöras av erbjudandet av tjänster, expertis och service. Fastighetsmäklarbranschen är en bransch 

som inte tål att bli för prispressad, då de mindre aktörerna inte har råd att överleva på grund av att 

de tvingas sänka sina arvoden till ett för lågt pris för att matcha de stora bankägda företagen. Vi 

menar att konkurrensen då går åt fel håll då det bara kommer finnas stora aktörer kvar i slutändan 

eftersom det är de som har råd att vara kvar.  

5.1.2 Big Boxes  

Svenska fastighetsmäklarmarknadens svar på big-boxes visade sig som vi tänkte oss i 

inledningsfasen av vår studie vara Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling enligt vår 
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sammanställning i wordcloud. Faktoranalysen på våra respondenter visar att man idag känner en 

stor konkurrens som mikroföretagare när en kedjeansluten verksamhet öppnar upp i staden. Vi har 

inte kunnat utläsa att det i övrigt är någon likhet mellan big-boxes och de svenska mäklarjättarna. 

Big-boxes i USA är lådliknande byggnader placerade i närförorten (Arnold & Luthra 2000:139-

140). Vi har heller inte kunnat se att kedjorna skapar mindre arbetstillfällen så som de har visat sig 

göra på den amerikanska marknaden (Arnold & Luthra, 2000:149; Arnold & Luthra 2000:152; 

Neumark, Zhang, & Ciccarella, 2008:405-406). Ytterligare en sammanställning från Wordcloud 

visade att man på frågan “Vad gör du och ditt företag för att konkurrera med resten av marknaden?” 

svarade att marknadsföring, service, kvalitet och kunderna har en stor roll för hur man konkurrerar 

som mikroföretagare i fastighetsmäklarbranschen. Vilket även bekräftar vår presenterade teori samt 

vidare i vår analys angående vikten av att vara marknadsorientering samt att ha en strategisk 

planering.  

 

Wal-Mart har, liksom big-boxes, kritiserats för att sätta tillräckligt låga priser för att driva mindre 

familjeföretag i konkurs (Sobel & Dean, 2008:676). Vår analys har däremot i likhet med 

amerikansk forskning visat att småföretagarna har varit tvungna att sänka sina priser när ett 

kedjeanslutet företag öppnat på orten. Amerikansk forskning visar att Big-boxes har i USA blivit 

kritiserade för att konkurrera ut mindre butiker tack vare att de erbjuder dyra produkter till lägre 

priser (Haltiwanger, Jarmin & Krizan, 2009:116), medans Sobel & Dean (2008:678) menar att det 

här är en kreativ nedbrytning för marknaden. Vi har svårt att se att det ska vara en kreativ 

nedbrytning för den svenska fastighetsmäklarmarknaden, då det i stället resulterar i mindre 

konkurrens eftersom de mindre verksamheterna blir tvungna att stänga igen eftersom de inte har råd 

att vara kvar på marknaden. Att de stora aktörerna har börjat köpa upp varandra ser vi som 

oroväckande då de i dagens läge betyder att de kommer att inneha 60 % (konkurrensfrågan är ännu 

inte avgjord), på en del marknader i Sverige (Hellekant, 2014-01-22; Öhrn, 2014-01-22). 

Konkurrensen kommer till slut att bli ytterst liten, även bland kedjorna. Vi anser att de små 

mikroföretagen behövs för att skapa en balans på marknaden.   

 

5.1.3 Franchising 

Här har ett samband mellan att mikroföretagaren varit tvungen att sänka priset på sina tjänster lett 

till frestelsen att gå över till att bli franchisetagare i stället. Småföretagare får stå på sina egna ben 

då det kommer till marknadsföring, marknadsorientering samt den finansiella biten, vilket man som 

franchisetagaren får hjälp med utav moderbolaget och bankerna som är en finansiell ryggrad för de 

bankägda franchisetagarna. Inte bara när det kommer till de finansiella medlen utan vi tror även att 
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ett stort kundregister tack vare banken bland annat kan locka mikroföretagarna att gå över till 

franchise.  

 

En intressant faktor är här är vårt kluster tre som visar att de respondenterna som är minst 

inställsamma till att en franchisekedja öppnar är de som också minst kan tänka sig bli 

franchisetagare. De är familjeföretagare som hade minst erfarenhet från fastighetsmäklarbranschen 

sedan tidigare och de lägger ner mest tid av våra respondenter på sitt företag. Vi anser att ett 

franchiseföretag och ett familjeföretag är varandras motpoler, varför vi förutsätter att 

företagsledarna har svårt för att tänka sig det andra. Drivkraften för kluster tre är frihet, den är 

viktigare än ett bra resultat då man kan tänka sig att driva företaget på en accepterad levnadsnivå 

som Chaianov’s (1991:98) teorier om “överlevnadsföretag”, så länge man har friheten. Vi antar att 

man som företagsledare i kluster tre inte vill starta franchise för att friheten för den här 

företagsledaren är så pass viktig och att den i deras ögon går förlorad om man blir franchisetagare. 

Bates (1995:377) slutsats är att även om franchiseverksamhet är mer omfattande med större 

kapitalunderlag så har oberoende nystartade företag visat sig vara mer lönsamma med bättre 

överlevnadsutsikter än franchising Om man ser på det från Bates synvinkel så är mikroföretagen i 

vår undersökning inte helt fel ute när de sätter sig emot att bli franchisetagare. Trots uppenbara 

styrkor hos unga franchiseföretag har det i Bates (1995:379) studie visade att det är dramatiskt 

mindre lönsamt att vara franchisetagare än att vara oberoende företagare bland unga företagare samt 

att de uppvisar en lägre överlevnadsgrad (65,3 % jämfört med 72,0 % för icke-franchiseföretag). Så 

vi anser att mikroföretagarna som inte vill bli franchisetagare gör rätt i att inte “ombilda” sig och vi 

anser som Stanworth et al. (2009:68) att de som funderar i alla fall bör se över riskerna och fördelar 

respektive nackdelar med just detta.  

 

5.1.4 Konsumenternas val 
Arnold & Luthra (2000:142) skrev att stormarknad inte är det självklara valet för alla. Vi tror som 

Arnold & Luthra att en del vill vända sig till något annat än ett kedjeanslutet företag. För en del är 

det lite mer personliga viktigare, andra vill vända sig till ett företag som har stenkoll på den 

exklusiva svåråtkomliga marknaden där de stora jättarna på svenska fastighetsmäklarmarknaden har 

svårt att komma in. Vi vågar påstå det här då vi båda har haft kontakt med de stora aktörerna genom 

praktik- och arbetsplats. Det är konsumentens val, som företagare kan du inte nå ut till alla, Arnold 

& Luthra’s (2000:142) studie visade oss att det på den amerikanska marknaden visade två segment, 

de som valde att gå till supermarknaden och de som inte gjorde det (profilen för dessa två segment 

visade att de som valde stormarknader tenderade att vara i medelåldern och medelinkomsttagare, 

samt att de som inte valde stormarknader tenderade att vara under 25 år eller över 55 år och 
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antingen låg- eller höginkomsttagare) vi vill här koppla till konkurrensfrågan och återigen trycka på 

hur viktigt det är för konsumenterna att kunna välja på flera företag för konkurrensens skull. För att 

bli konsumenternas val måste företagsledaren vara marknadsorienterad vilket våra respondenter är. 

De lägger ned tid på att vara marknadsorienterade, ge kunden personlig service och arbetar aktivt 

för att förbättra sin mäklartjänst enligt vår faktoranalys där vi kunnat utläsa ett statistiskt samband.  

 

5.1.5 Förändringar i den ekonomiska aktiviteten  
I faktoranalysen går att utläsa statistiska samband mellan “Jag har tvingats sänka priset på min 

tjänst sedan ett kedjeanslutet företag öppnat på orten” och “Jag har funderat på att bli 

franchisetagare. Samband finns även mellan “Jag känner en stor konkurrens från de stora kedjorna i 

branschen” och “Jag har tvingats sänka priset på min tjänst sedan ett kedjeanslutet företag öppnat på 

orten”. Dessa samband belyser konkurrensproblemet mellan mikroföretagen och de kedjeanslutna 

mäklarföretagen på marknaden, där konkurrensen alltså för många blivit så pass stor att de tvingats 

sänka priset på sin egen tjänst.  

 

Samband med teorin finns då stormarknader (jämför kedjeanslutna företag) kommit till en stad och 

slagit ut all annan handel (Arnold & Luthra, 2000:147 ). Liknande sker i Sverige idag som vi skrivit 

i vår analys om big-boxes samt konkurrens då Fastighetsbyrån och Svensk Fastighetsförmedling 

eventuellt blir en stor kedja (konkurrensfrågan är ännu inte avgjord), med så pass stor marknads-

andel att kedjan enkelt kommer att kunna konkurrera ut mindre konkurrenter och företag. Det som 

kommer hända är just det att mikroföretagen (i första hand) kommer att få sänka priset på sin tjänst 

för att kunna överleva, och i och med detta väcks säkert tanken hos många att bli franchisetagare 

istället.  

 

5.1.6 Marknadsorientering  
Företagets marknadsorientering hör ihop med den strategiska planeringen samt är en strategi för 

överlevnad (Kotler, 2011:132). Vi i enighet med Kara et al. (2005:105-106) anser att marknads-

orientering är ett så pass viktigt styrmedel att det fick ett eget kapitel i teorin samt analysdelen. Som 

vi var inne på under konsumenternas val i det här kapitlet så har vi från frågorna F20, F21, F29 och 

F30 sett ett samspel och kunnat utläsa hur pass marknadsorienterade respondenterna är. Vi ser ett 

mönster som visar att våra respondenter lägger ner mycket tid på att vara marknadsorienterade, 

arbetar för att ge personlig service, för att förbättra sina mäklartjänster och de arbetar aktivt för att 

förbättra sin mäklartjänst. Våra respondenter ser ett samband med företagets resultat och deras 

marknadsorientering vilket är mycket positivt (Kara et al., 2005:106). Som den teori vi valt att 

presentera i vårt kapitel som handlar om marknadsorientering antyder så finns ett tydligt samband 
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mellan företagets marknadsorientering och dess resultat. Faktoranalysen visar även att marknads-

orienteringen är en drivkraft för företagarna. Våra respondenter är medvetna om hur viktigt det är 

att vara marknadsorienterade och de använder sin marknadsorientering som ett verktyg i 

konkurrenssyfte och flertalet nätverkar med andra i fastighetsmäklarbranschen och t.ex. bankmän 

för att få större förståelse för marknaden och kunden. Från Kara et al. (2005:110-111, 113) 

frågeformulär hämtade vi en del inspiration till våra enkätfrågor. Se Bilaga 1: Enkät samt Bilaga 4: 

Inspiration till enkät.  

 

5.1.7 Marknadsorientering och dess påverkan på prestation 
Tidigare forskning har även sett samband mellan marknadsorientering, vilket syftar till att ge 

företaget en bättre förståelse för marknaden och sina kunder (Kara et al., 2005:107-108), och 

prestanda. Tidigare forskare på området menar även att det finns empiriskt belägg för att bättre 

prestation går att hänföra till bättre resultat, vilket uppnås genom att organisationen är 

marknadsorienterad (Kara et al., 2005:115). Som vi nämnt under rubriken “Marknadsorientering” 

har vi efter vår studie empiriskt belägg för att påstå att frågan gällande huruvida 

marknadsorientering hör ihop med företagets resultat stämmer, då respondenterna som uppgett att 

de arbetar marknadsorienterat även uppgett att företagets resultat hör ihop med hur pass 

marknadsorienterade de är. Dessa samband belyser som sagt vikten av marknadsorientering, som en 

form av konkurrensmedel, för företagets framgång och överlevnad. 

 

5.1.8 Vikten av utbildning hos företagsledningen  

I faktoranalysen utläses att säljträning, nätverkande, strategisk planering, företagsledarens 

utbildning samt planer på expansion har ett statistiskt samband. Detta kan tolkas som att ju högre 

utbildning företagsledaren har, desto mer tid lägger man på säljträning och att nätverka med t.ex. 

andra i branschen. Ju högre utbildning man har spelar även in i om man har förstått vikten av 

strategisk planering, samt huruvida man vill expandera eller inte. Detta tycker vi är ett tydligt 

exempel på hur utbildningen faktiskt spelar in.  

 

Sambandet mellan utbildning och den strategiska planeringsprocessen har i tidigare forskning visats 

ha ett samband (Mazzola et al., 2008:240). Denna typ av utbildning rör dock främst utbildning av 

nästa generations företagsledning, men vårt antagande är att detta ökar då nuvarande företagsledare 

är högutbildad samt arbetar med säljträning och nätverkande, samt använder en tydlig strategisk 

planering. Vikten av utbildning hos nuvarande företagsledare har också tidigare behandlats, där 

t.ex. utbildning inom ledarskap ökar företagets chanser för överlevnad (Bosma, Van Praag, Thurik 

& de Wit, 2004:232 ). Även Headd (2003:53) har genomfört studier där man funnit samband 
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mellan ålder, utbildning, tidigare erfarenhet och företagets överlevnad. Tidigare utbildning och 

erfarenhet förväntas ha positiv korrelation till överlevnad (Headd, 2003:53; Bosma et al., 

2004:228), då erfarenheterna ofta går att översätta till kompetent beslutsfattande, vilket är en viktig 

egenskap för en entreprenör. I och med våra statistiska samband mellan utbildning, strategisk 

planering och planer på expansion anser vi att vi har bevisat att tidigare utbildning och erfarenheter 

har en positiv korrelation till överlevnad.  

 

Intressant är dock att det i vår klusteranalys framkom att i det största identifierade klustret 

innehållandes 58 respondenter, saknar utbildning (se Tabell 8. Final Cluster Centers, F8). Det är 

dock i denna grupp man har uppgett högst snittomsättning- och resultat. Den typiska respondenten i 

detta kluster är kvinna, och har drivit företaget i ca 13 år. Företaget har i snitt ca 1 anställd, vilket vi 

då tolkar som att man är helt ensam i företaget. Att företagsledaren helt saknar utbildning tror vi hör 

ihop med hur pass länge man drivit företag, då utbildningskraven på en fastighetsmäklare inte alls 

var lika höga för 13 år sedan. Vi antar även att omsättnings- och resultatfrågan hör ihop med att 

man är verksam på en mindre ort, där goodwill och personliga kontakter är viktigare än att 

företagsledaren har tagit examen på högskola eller universitet. Intressant är dock som sagt att 

klusteranalysen strider något mot faktoranalysen vad gäller utbildning, varför vi inte kan dra några 

fasta slutsatser.  

 

5.1.9 Försäljningsprocessen  
I faktoranalysen utläses att marknadsorientering, personlig service, förbättring av mäklartjänst och 

goda resultat har ett statistiskt samband. Dessa samband belyser vikten av marknadsorientering, och 

bevisar att samband föreligger mellan marknadsorientering och företagets resultat. Med 

marknadsorientering menas att företaget främst utgår från kundernas behov, vilket även påverkar 

försäljningsprocessen (Shannahan et al., 2013:2-3). Istället för att försöka sälja något som enligt 

tillverkaren anses vara till användning för kunden, har företagen i större skala satsat tid och resurser 

på att konkret försöka ta reda på vad kunden faktiskt är ute efter, vilket sker just då företaget arbetar 

marknadsorienterat. Att personlig service är en viktig framgångsfaktor resonerar Shannahan et al. 

(2013:3-4) också kring. Den personliga försäljningsprocessen, utifrån en organisations perspektiv, 

är något som det läggs allt mer vikt på för att förbättra genom att använda sig av företags 

omspännande kommunikation just i relation angående den personliga försäljningen. Vi tror att 

personlig service är så pass viktigt i fastighetsmäklarbranschen att den, liksom faktoranalysen visar, 

faktiskt kan påverka företagets hela resultat. Sambandet mellan marknadsorientering och ständig 

förbättring av mäklartjänsten är egentligen rätt självklar, då marknadsorientering handlar just om att 

anpassa sin tjänst efter kundens behov.  
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5.2 Småföretagare  
5.2.1 Drivkrafter 

Frågan gällande vad som driver mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen var en av de svårare att 

undersöka, varför vi valde att ställa denna fråga som en öppen fråga för att få mest trovärdigt och 

rättvist svar. Intressant är att ord som “frihet”, “friheten”, “bestämma” och “styra” är störst i 

wordcloud 1 (se nedan 5.4.1 Drivkraft). Detta stämmer överens med tidigare svensk och 

amerikansk forskning där man menar att det som driver egenföretagare är just friheten och 

möjligheten att sätta egna villkor (De Meza & Southey, 1996:376; Andersson, 2013-11-11). Även 

“pengar” går tydligt att utläsa ur vårt sammanställda wordcloud över drivkrafter, vilket stämmer 

överens med Aronoff’s (2004:57) ekonomiska motivationsfaktorer. Att den ekonomiska faktorn är 

en viktig drivkraft har tidigare även konstaterats av Amit, MacCrimmon, Zietsma & Oesch 

(2000:119). Chaianov’s (1991:98) teorier om “överlevnadsföretag” verkar dock inte aktuella över 

lag i den svenska fastighetsmäklarbranschen, där faktorer som “frihet”, “bestämma”, “oberoende” 

och “pengar” tar över drivkrafterna. I faktoranalysen framkom statistiska samband mellan driv-

krafter som hög levnadsnivå och prestige samt ekonomiskt oberoende, vilka belyser den finansiella 

drivkraften hos egenföretagare.  

 

I faktoranalysen framkom samband mellan entreprenörskap och frihet som drivkraft samt 

marknadsorientering, personlig service, förbättring av mäklartjänst och företagets resultat. Detta 

tolkar vi som att frihet som drivkraft påverkar om företagsledaren vill fokusera på att vara 

marknadsorienterad, vilket har visat sig tros höra ihop med företagets resultat. Om företagsledaren 

ser samband mellan entreprenörskap och frihet finns även samband mellan förbättrad mäklartjänst, 

personlig service och resultat, vilket vi tolkar som att frihet är en viktig drivkraft för framgång. 

 

5.2.2 Familjeföretag  

Vi ansåg det intressant att undersöka om företaget var ett familjeföretag eller inte, då tidigare 

forskning pekar på vissa samband mellan strategisk planering och familjeföretagens framgång 

(Ward, 1988:191; Sirmon & Hitt, 2003:339). Vi ville ta reda på drivkrafterna hos familje-

företagarna samt se i vilket syfte de drev sitt företag och om de och de övriga mikroföretagarna 

skilde sig från varandra. Precis som de övriga så samspelar frihet och marknadsorientering som en 

drivkraft hos familjeföretagarna.  
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5.2.3 Vikten av strategisk planering i familjeföretag 

Faktoranalysens statistiska samband mellan successionsproblem, strategisk planering och 

förenkling vid arvsskifte belyser vikten av strategisk planering, både för sin egen skull vid t.ex. arv 

av familjeföretag, men även som konkurrensmedel gentemot de kedjeanslutna mäklarföretagen. 

Detta samband stärker teorin gällande samband mellan strategisk planering och familjeföretagens 

framgång. I klusteranalysen framkom dock att endast ett kluster svarade för en typisk respondent 

där företaget drevs av en familj. Mest intressant i denna klusteranalys är att det dock inte planeras 

för varken arv eller uppskolning och inlärning av nästa företagsledare, vilket är något skrämmande 

fakta efter att samband mellan planering och framgång kunnat bevisas. Intressant är också att man 

verkligen inte anser att företaget enklare kan gå i arv genom strategisk planering, vilket helt strider 

emot Ward’s (1988:190) teorier om strategisk planering som stomme i hela familjeföretaget samt 

för underlättande av succession (Ward, 1988:191). Tilläggas bör dock att detta kluster endast 

innefattar tre respondenter, och därför inte bör ägnas för mycket uppmärksamhet.  

 

5.2.4 Succesionssproblem vid övertagande av familjeföretag   
I faktoranalysen utläses statistiska samband mellan igenkännande av problem vid arvsskifte och 

strategisk planering för enklare arvsskifte. Detta påvisar kunskap om successionsproblem hos 

företagsledaren, samt att denne förstått vikten av strategisk planering för att förenkla arvsskifte, 

vilket bevisats stämma enligt tidigare forskning (Mazzola et al., 2008:239). Intressant är dock de 

faktorer som belyses i klusteranalysen, där familjeföretagen i inte alls planerar för varken arv eller 

inskolning av nästa företagsledare, då man heller inte anser att företaget kan gå enklare i arv genom 

strategisk planering. Vi tror att det kan bero på skattelagstiftningen som råder i Sverige (Bjuggren 

& Sund, 2001:18). I klusteranalysen bevisas alltså motsatsen gällande i fastighetsmäklarbranschen, 

där de familjeföretag som idag är verksamma inte planerar att gå i arv, samt inte heller använder 

någon form av strategisk planering för detta. Värt att tillägga även här, är dock att detta kluster 

endast innefattar tre respondenter. Detta i sig är dock intressant, vilket betyder att övriga kluster inte 

alls bedriver företag inom familjen, utan är fristående med en eller flera utomstående anställda.  
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5.3 Sammanfattning och jämförelser 

Faktorer som återkommer i både faktor- och kluster analysen är bl.a. frihet som en viktig drivkraft 

hos mikroföretagare (Faktor 1, Kluster 1, Kluster 2, Kluster 3). Detta stödjer tidigare forskning, 

vilka också argumenterat för frihet som den främsta drivkraften hos egenföretagare (De Meza & 

Southey, 1996:376). Något som också återkommer är att entreprenörskap anses prestigefullt, samt 

att företagsledaren driver sitt företag för att kunna ha en hög levnadsnivå och då det anses 

prestigefullt att vara egenföretagare (Faktor 2, Kluster 1).  Det prestigefulla entreprenörskapet samt 

att företagsledaren driver företag för att kunna ha en hög levnadsnivå går att hänföra till tidigare 

forskning gjord av Watson et al. (1998:222), Baumol (1990:12), Aronoff (2004:56-57) och Amit et 

al. (2000:119). Detta ses som motsatsen till Chaianov’s (1991:98) forskning, där entreprenören 

drivs av helt andra drivkrafter är tillväxt och finansiella medel, vilket måste hänföras till hög 

levnadsnivå. Chaianov’s egenföretagare som driver eget för att kunna försörja sig och sin familj, 

vilket ingår i en socialt accepterad levnadsnivå, återkommer dock i Faktor 8 (Accepterad 

levnadsnivå) och Kluster 3 (Familjefadern Fabian). Där framgår tydligt att företagsledaren inte är 

ute efter finansiella medel som största vinst, utan snarare endast tillräckligt för att försörja familjen 

och kunna ha just en accepterad levnadsnivå. Extra tydligt blir detta även i Kluster 3, där Fabian 

faktiskt driver familjeföretag (ytterligare ett argument för att försörja just familjen).  

 

Samband kan även utläsas mellan Kluster 2 (Resultatinriktade Rita) och Faktor 4 

(Omsättning/Resultat), där det tydligt framgår att omsättning och resultat hör ihop, samt att det i 

Kluster 3 framkommer att detta hör ihop med hur pass marknadsorienterat företaget är. I 

klusteranalysen framkommer här dock skillnader från teorin, där den som uppgett högst 

snittomsättning och resultat även uppgett att man saknar utbildning. Tidigare forskare har nämligen 

varit eniga om att utbildning ör en viktig faktor för framgång (Bosma et al., 2004:232; Van Praag, 

2003:10; Headd, 2003:53).  

 

5.4 Egna reflektioner 
5.4.1 Drivkraft 

Vad gäller de öppna frågor respondenten gavs möjlighet att svara på i enkäten, framkom en del 

intressanta svar gällande drivkrafter. För att förtydliga dessa valde vi att sammanställa svaren i ett 

så kallat “wordcloud” där det tydligt framgår vilken den främsta drivkraften är hos småföretagare i 

fastighetsmäklarbranschen. 
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Wordcloud 1. Drivkraft (egen).  

 

Detta stämmer väl överens med tidigare forskning, där frihet tidigare framkommit som en viktig 

drivkraft hos småföretagare (Andersson, 2013-11-11; De Meza & Southey, 1996:376). Även ord 

som ”bestämma”, ”styra”, ”oberoende” och ”beslut” framkom tydligt genom de öppna frågorna i 

vår enkätstudie, vilka också belyser friheten som drivkraft. 

 
5.4.2 Konkurrens 

Vad gäller frågor med öppna svarsalternativ gällande konkurrens framkom då vi sammanställde 

svaren i wordcloud att Fastighetsbyrån ses som den största konkurrenten bland mikroföretagare i 

fastighetsmäklarbranschen. 

 
Wordcloud 2. Största konkurrenten (egen). 
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När vi ställde frågan i vår enkät gällande marknadens största konkurrens, trodde vi att detta var det 

svar vi skulle få. Att Fastighetsbyrån ses som marknadens största konkurrent är inte oväntat, 

speciellt inte efter att de köpt Svensk Fastighetsförmedling, och därmed ökat sitt inflytande över 

Hemnet (SvD, 2014-01-22). Även bolånemarknaden påverkas, där Fastighetsbyrån också har ett 

stort inflytande.  

 

En annan öppen fråga gällande konkurrens fanns i enkäten. På frågan “Vad gör du och ditt företag 

för att konkurrera med resten av marknaden?” gavs respondenten möjlighet att lämna ett öppet och 

fritt svar. För sammanställning av dessa svar sammanställde vi enkätsvaren på denna fråga i 

ytterligare ett wordcloud. Tydligt är att marknadsföring, service, kvalitet och kunderna har en stor 

roll för hur man konkurrerar som mikroföretagare i fastighetsmäklarbranschen. 

 

 
Wordcloud 3. Konkurrensmedel (egen). 
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6. Slutsatser 
I detta avsnitt presenterar vi kortfattat de slutsatser vi kunnat dra utifrån resultat och analys. 

Slutligen presenterar vi vårt bidrag till forskningen och ger förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Svar på forskningsfrågor 
6.1.1 Hur påverkar olika konkurrensmedel ett fristående mikroföretags framgång i 

fastighetsmäklarbranschen? 

Mikroföretagarna på den svenska fastighetsmäklarbranschen anser att strategisk planering är ett 

viktigt konkurrensmedel då det kommer till att driva företaget i den dagliga verksamheten samt låta 

det gå i arv. De är väl medvetna om vikten av att vara marknadsorienterad och vet att det leder till 

goda prestationer, vilket ger ett gott resultat. Utbildning samt nätverkande är också något som de 

använder som konkurrensmedel tillsammans med förändring i den ekonomiska aktiviteten som de 

upplever som ett negativt konkurrensmedel då de är tvungna att sänka sina arvoden när en 

kedjeansluten firma träder in på deras marknad.  

 

6.1.2 Hur påverkar olika överlevnadsstrategier ett fristående mikroföretags framgång i 
fastighetsmäklarbranschen? 

Vår studie visar att det är enklare att lyckas med ett generationsskifte i ett mikroföretag om man 

känner till problemen med arvsskifte, samt använder sig av strategisk planering. Därmed finner vi 

argument för att strategisk planering är viktig dels som konkurrensmedel, men även för egen 

överlevnad som företag. Samband finns även mellan de som använder strategisk planering som ett 

verktyg för överlevnad, och de företagare som sysslar med olika typer av utbildning i form av t.ex. 

säljträning och nätverkande med andra i fastighetsmäklarbranschen. På så sätt håller sig företaget 

marknadsorienterat, vilket också leder till framgång och överlevnad.  

 

6.1.3 Varför driver man fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen? 
Vi anser oss efter denna studie ha belägg för att påstå att den främsta drivkraften för att driva 

fristående mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen är frihet. Som egen mikroföretagare i denna 

bransch drivs man av att kunna sätta sina egna villkor för att på ett mer personligt plan kunna göra 

kunden nöjd för att som företagare kunna leva gott på goodwill. Vi ser också en finansiell drivkraft 

där företagsledarna driver företaget för att uppnå en hög levnadsstandard.   
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6.2 Uppsatsens bidrag 

Till ämnet företagsekonomi bidrar detta examensarbete till att förstå varför egenföretagare driver 

mikroföretag, samt en förståelse hos dessa för olika konkurrensmedel och strategier för överlevnad 

på en konkurrenskraftig marknad.  

 
6.3 Förslag till vidare forskning 

Vi rekommenderar vidare att framtida forskare undersöker mikroföretag genom en kvalitativ metod, 

för att förstå deras situation mer på djupet. Vi tror även att en direkt kontakt med respondenten 

genom t.ex. intervju eller deltagande observation skulle leda till bättre kvalitet på svar, då 

respondenten skulle känna sig tryggare med att svara på upplevda känsliga frågor, då vissa av 

respondenterna misstänkte oss som konkurrenter. Vidare forskning skulle även kunna beakta andra 

branscher än fastighetsmäklarbranschen. 

 

Den forskning vi har granskat i samband med den här studien har medfört att vi upptäckt flera 

forskningsgap att fylla i den svenska fastighetsmäklarmarknaden.  

 

För vidare forskning föreslår vi följande syften:  

 

1. Syftet med denna studie är att undersöka kundsegmenten på den svenska fastighetsmäklarmarknaden 

och ta reda på vad som spelar in för dem när de ska välja fastighetsmäklare. Det för att se kundernas 

syn på fastighetsmäklarbranschen för att kunna se fastighetsmäklarens roll för att kunna skapa 

kundvärde.  

2. Syftet med denna studie är att genom en kvalitativ metod söka djupare förståelse för 

mikroföretagarnas överlevnad i den svenska fastighetsmäklarbranschen. 
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Bilaga 1: Enkät  
 

En studie av fristående mikroföretag i 
fastighetsmäklarbranschen 
Vi är två studenter som genomför en studie av mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen.  

Enkäten kommer att ligga till grund för vårt examensarbete på Högskolan i Gävle, där vi läser tredje året på 

fastighetsmäklarprogrammet. Vi tänker oss att vårt examensarbete även kan ligga i ert intresse varför vi gärna skickar 

resultatet i form av färdig uppsats till er (om så önskas, lämna din e-postadress längst ner i enkäten). 

I vår förhoppning att få in så många svar som möjligt, lottar vi därför ut fyra trisslotter bland alla er som deltar!  

Enkäten bör genomföras på dator, och vi rekommenderar även att du klickar på länken ovan och fyller i den online.  

Hör av er till oss om ni har några frågor! 

Tack för ditt svar! 

Med vänliga hälsningar,  

Lovisa Hidesten (0760 149 813; lovisa.hidesten@gmail.com) 

Mathilda Larsson (0738 049 080; mathilda.k.larsson@gmail.com) 
 

 

Är företaget du är verksam i ett familjeföretag?  

D.v.s. ett företag som helt eller till största delen kontrolleras av en familj. 

o  Ja  

o  Nej  

o  Vet ej  

 

Har ditt företag någon gång gått i arv?  

o  Ja  

o  Nej  

o  Vet ej  

 

Finns det idag framtidsplaner för att låta företaget gå i arv?  

o  Ja  

o  Nej  

o  Vet ej  

 

Om företaget planeras gå i arv, pågår inskolning och upplärning av nästa företagsledare?  

o  Ja  
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o  Nej  

o  Har inga planer på att låta företaget gå i arv  

 

Jag känner till problemen med arvsskifte vid övertagande av familjeföretag  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Hur länge har du drivit ditt företag?  

Antal år 

  
Hur många års tidigare erfarenhet från branschen hade du innan du startade den egna verksamheten?  

Antal år  

  
Hur många timmar per vecka lägger du ner i verksamheten?  

Ungefär antal timmar 

  
Vad har du som företagsledare för utbildning?  

Välj högsta avslutade utbildningsnivå 

o  Gymnasial utbildning  

o  Högskole- eller universitetsutbildning  

o  Kandidatexamen  

o  Magisterexamen  

o  Saknar helt utbildning  

 

Ungefär vad har ditt företag haft för snittomsättning under de senaste tre åren?  

Avrunda till hundratusentals kronor 

  
Ungefär vad har ditt företag haft för snittresultat under de senaste tre åren?  

Avrunda till hundratusentals kronor 

  
Jag känner mig ekonomiskt oberoende tack vare mitt företag  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 
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Jag driver mitt företag för att kunna ha en accepterad levnadsnivå  

D.v.s. kunna försörja mig och min familj, utan att egentligen göra en finansiell vinst 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Jag driver mitt företag för att kunna ha en hög levnadsnivå  

D.v.s. kunna förverkliga mina livsdrömmar med hjälp av en god inkomst 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Varför ville du bli entreprenör?  

Det vill säga vad drev dig till att starta eget företag 

  
Vad får dig att fortsätta som entreprenör?  

Jämfört med att till exempel bli anställd inom samma bransch 

  
Entreprenörskap innebär i mina ögon prestige  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Entreprenörskap innebär i mina ögon en stor frihet  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 
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Vi har planer på att expandera verksamheten (inom den närmsta framtiden)  

Det vill säga växa med fler medarbetare, inom fler områden etc. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Jag har en tydlig strategisk planering för verksamheten  

Strategisk planering kännetecknas av processen för att utveckla en strategi för ökad lönsamhet 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

Genom strategisk planering kan företaget enklare gå i arv  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Jag lägger ner tid på att hålla företaget marknadsorienterat  

Med marknadsorientering menas att företaget främst utgår från kundernas behov 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Företagets resultat hör ihop med hur pass marknadsorienterade vi är  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Vad gör du och ditt företag för att konkurrera med resten av marknaden?  

  
Vilket företag är er största konkurrent inom fastighetsmäklarbranschen?  

  
Jag känner en stor konkurrens från de stora kedjorna i branschen  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Jag har tvingats sänka priset på min tjänst sedan ett kedjeanslutet företag öppnat på orten  

o  Ja  

o  Nej  

o  Har inte hänt mig  

 

I min verksamhet lägger vi mycket tid på säljträning  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Jag nätverkar med andra i branschen och t.ex. bankmän för att ge mig en större förståelse för marknaden och 

kunden  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

De stora kedjeanslutna mäklarbyråerna skapar entreprenöriell aktivitet  

T.ex. genom att skapa fler arbetstillfällen 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Jag ser positivt på om det öppnar ett större kedjeanslutet företag på min marknad  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Jag har funderat på att bli franchisetagare  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Jag arbetar för att kunna ge kunden en mer personlig service  
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

Jag arbetar aktivt för att förbättra min mäklartjänst  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

Instämmer inte alls                     Instämmer helt 

 

I vilken stad är företaget verksamt?  

  
Hur många anställda har ditt företag?  

  
Vilket kön har du?  

o  Man  

o  Kvinna  

 

Tack för din medverkan!  

Lämna din e-postadress nedan för att vara med i utlottningen av fyra trisslotter 
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Bilaga 2: Första påminnelsebrevet enkät 
 

Hej! 

 

För några dagar sedan skickade vi ut en enkät till dig och andra företagsledare i fristående 

mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen. Den enkäten kommer att ligga till grund för vårt 

examensarbete i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, där vi läser tredje året på 

fastighetsmäklarprogrammet. 

 

För att vårt arbete skall bli så bra som möjligt behöver vi få många fler svar än vi hittills har fått. Vi 

hoppas därmed att Du som ännu inte skickat in ditt svar vill ta dig lite tid att fylla i enkäten så snart 

som möjligt. 

 

Vi lottar ut fyra trisslotter bland alla som skickat in sin enkät, samt delar med oss av vår slutprodukt 

i form av en färdig kandidatuppsats till de som önskar. 

 

Om du redan skickat in ditt svar ber vi dig bortse från denna påminnelse. 

 

Vänliga hälsningar, 

Lovisa Hidesten 

Mathilda Larsson 

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta: 

 

Lovisa Hidesten 

lovisa.hidesten@gmail.com 

0760 149 813 

 

Mathilda Larsson 

mathilda.k.larsson@gmail.com 

0738 049 080 
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Bilaga 3: Andra påminnelsebrevet enkät  
 

Hej! 

 

För ungefär en vecka sedan skickade vi ut en enkät till dig och andra företagsledare i fristående 

mikroföretag i fastighetsmäklarbranschen. Den enkäten kommer att ligga till grund för vårt 

examensarbete i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle, där vi läser tredje året på 

fastighetsmäklarprogrammet. 

 

Om du redan skickat in ditt svar ber vi dig vänligen bortse från denna påminnelse. 

 
För att vi ska kunna slutföra vårt examensarbete, och ta examen, behöver vi få många fler 

svar än vi hittills har fått. Vi ber därför att Du som ännu inte skickat in ditt svar vill ta dig lite 
tid att fylla i enkäten så snart som möjligt.  (Direktlänk till enkäten:  

https://docs.google.com/forms/d/1iohgH-ZwuqS-

89R7igOT8uWuii_xuCLrwXEeh1idzT0/viewform?usp=send_form) 

 

Enkäten är anonym, och Du svarar endast på de frågor Du känner dig villig att besvara. 

Vi lottar ut fyra trisslotter bland alla som skickat in sin enkät, samt delar med oss av vår slutprodukt 

i form av en färdig kandidatuppsats till de som önskar. 

 

Vänliga hälsningar, 

Lovisa Hidesten 

Mathilda Larsson 

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta: 

 

Lovisa Hidesten 

hco10lhm@student.hig.se 

0760 149 813 

 

Mathilda Larsson 

efm11mln@student.hig.se 
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0738 049 080 

 

Jonas Kågström (Handledare) 

jkm@hig.se 
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Bilaga 4: Inspiration till enkät  
 

 
(Kara et al., 2005:110)  
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(Kara et al., 2005:111) 
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(Kara et al., 2005:113) 
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Bilaga 5: Motstånd vid insamling av data 

 

”VET NI VAD SOM IRRITERAR ENMANSBOLAG 

VÄLDIGT MYCKET OCH SOM NI KAN TA MED I 

ER ENKÄT? JO, DET ÄR ATT FÅ EN MASSA MAIL 

SOM MAN ALDRIG BETT OM OCH TROTS ATT 

MAN HJÄLPT ER FRÅN START FORTSÄTTER 

NI!!!  TA GENAST BORT MIN MAILADRESS FRÅN 

ERA UTSKICK. STRYK DESSUTOM MITT SVAR 

FÖR JAG VILL INTE ENS VARA MED EFTER 

DETTA!!! NI KANSKE SKA FUNDERA PÅ HUR NI 

GENOMFÖR ERA UNDERSÖKNINGAR SÅ NI INTE 

FÅR IRRITERADE FÖRETAG FÖR DE KOMMER 

INTE I FORTSÄTTNINGEN ATT HJÄLPA ER!”. 


