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Sammanfattning 
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka förutsättningar för lärande för mikroföretagare 
(ägare/chefer i företag med färre än 10 anställda). En webbenkät används för att samla in svar 
från 52 mikroföretagare i Sverige. Datamaterialet analyseras med hjälp av ett teoretiskt 
ramverk bestående av fem punkter för förutsättningar för lärande. De fem punkterna är 
handlingsutrymme, interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, organisationskultur samt 
individens lust och engagemang att lära. Alla statistiska beräkningar och analyser görs med 
hjälp med av SPSS. Ur studiens resultat går det att utläsa att handlingsutrymmet är stort då 
arbetstyper med stor lärpotential förekommer mest i mikroföretagarnas arbete. 
Interaktionsutrymmet är även stort då mikroföretagarna anser att de kan fråga om råd och 
diskutera problem med både medarbetare och andra professionella. Majoriteten av 
mikroföretagarna nätverkar i ganska stor till stor utsträckning. Utbildningsmöjligheterna är 
tvetydiga då svaren är väldigt spridda och inte förmedlar en enhetlig bild. 
Organisationskulturen hos mikroföretagarna präglas av normer som uppmuntrar till att göra 
karriär horisontellt, ta initiativ, utrymme för risktagande och misstag samt kritiskt 
ifrågasättande av arbetsuppgifter. Individens lust och engagemang att lära är också stor då 
mikroföretagarna känner trygghet inför förväntningar på utveckling samt har en positiv attityd 
till utbildningsaktiviteter och teknik som verktyg för lärande. Mikroföretagarna tycker att 
lärande främst sker i det dagliga arbetet. Resultatet visar vidare att mikroföretagarna är 
splittrade när det gäller både om företagsklimatet i Sverige är gynnsamt för deras företag samt 
om de använder lärande och kompetensutveckling som en strategi. Slutsatserna som dras är 
att förutsättningarna för lärande för mikroföretagare är goda när det gäller handlingsutrymme, 
interaktionsutrymme, organisationskultur samt individens lust och engagemang att lära. 
Utbildningsmöjligheter är däremot svårtolkad. Studien bör replikeras men med användandet 
av ett OSU samt ett större urval för att möjliggöra generalisering samt jämförelser mellan 
grupper. 
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Abstract 
The aim of this study is to examine the conditions for learning for micro-business owners 
(owners/managers in companies with less than 10 employees). A web survey is used to collect 
answers from 52 micro-business owners in Sweden. The data is analyzed with the help of five 
items for conditions for learning: space of action, space of interaction, education 
opportunities, organizational culture and the individuals desire and commitment to 
learn.  The results shows that the space of action is large since the type of work used by 
micro-business owners has a high learning potential. The space of interaction is also large 
since the micro-business owners feels they can ask for advice and discuss problems with co-
workers and other professionals. The majority of micro-business owners use networking in a 
fairly large to a large degree. The organizational culture of the micro-business owners is 
characterized by norms that encourage a horizontal career, initiatives, space for risks and 
mistakes and to critically question tasks. The individuals desire and commitment to learn is 
also large since the micro-business owners feels reassured in relation to expectations of 
development. They also have a positive attitude towards education activities and technology 
as a tool for learning. The micro-business owners think that learning takes place in the daily 
work routines foremost. The micro-business owners are divided regarding if the business 
climate in Sweden is propitious towards their company as well as to what extent they use 
learning and skills development as a strategy. The study leads to the conclusions that the state 
of conditions for learning for micro-business owners is positive when it comes to the items 
space of action, space of interaction, organizational culture and the individuals desire and 
commitment to learn. The data for education opportunities is however too scattered to give a 
decisive answer. 
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1. Inledning 
	  

Världen präglas idag av förändring. Sedan årtionden tillbaka går det att se en retorik om en 

allt mer accelererande teknisk utveckling, en stark globalisering samt vikten av 

organisatoriskt lärande och lärande organisationer. Att som företag finnas på internet och 

agera bortom nationella gränser är idag mer eller mindre en självklarhet. I år är det 20 år 

sedan den svenska forskaren Per-Erik Ellström skrev om en föränderlig omvärld (Ellström, 

1996). Ellström menade att konsekvensen av omvärldens förändringar var ett arbetsliv som 

präglades av en ökad komplexitet, en ökad decentralisering och en spridning av 

beslutsfattande inom organisationer. För den enskilde medarbetaren skulle denna förändring 

innebära ökade krav på flexibilitet, mångfacetterad kunskap och ett ökat självstyre. Kravet om 

flexibilitet ställdes även på företag i stort då vikten av anpassning gentemot marknaden blev 

viktigare särskilt i relation till ny teknik (Ellström, 1996). 

 

Förändringarna med dess nya krav fick till exempel svenska storföretag som 

räknemaskinstillverkarna Facit att försvinna från marknaden (Pettersson, 2012) och 

amerikanska Kodak att förlora sin plats som världsledande tillverkare av fotografisk 

utrustning (Mui, 2012). Andra företag florerade dock, som finska företaget Nokia som blev 

globalt genom att anpassa sig till den växande marknaden av mobiltelefoni och satsa på 

utveckling (Nokia, 2009), eller Apple som gjorde succé när de började titta bortom att endast 

tillverka datorer (Jarvald, 2004). Det var också i samband med denna förändrande omvärld 

som lärande och kompetensutveckling blev alltmer centrala begrepp när det gällde företagens 

utveckling och överlevnad (Ellström, 1996). Kanske är det just stora företag som Nokia och 

Apple man i första hand tänker på när det gäller begrepp som lärande organisationer och 

organisatoriskt lärande. Det finns dock en annan sida av näringslivet som inte fått lika stor 

uppmärksamhet inom området.  

 

Enligt Svenskt Näringsliv (2010) utgör små och medelstora företag, eller “SME-företag” 

(Small and medium-sized enterprises), så mycket som två tredjedelar av sysselsättningen i 

Europa sett till den privata sektorn. Av samtliga företag oavsett sektor utgör dessa SME-

företag tillsammans 99,8% och sysselsätter mer än 88 miljoner personer i Europa. Dessa 

företag är en viktig byggsten i den europeiska ekonomin och sysselsättningen (Svenskt 

Näringsliv, 2010). 
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Även i ett svenskt perspektiv är SME-företagen mycket viktiga byggstenar i näringslivet. 

2015 utgjorde till exempel enmansföretag 73,8% av alla företag. Mikroföretag (företag med 

högst 9 anställda) utgjorde 22,6% och småföretag utgjorde 3%. Stora och medelstora företag 

utgjorde tillsammans mindre än 1% av antalet företag. (Figur 1) 

 

 
Figur 1. Bildkälla: Ekonomifakta, 2016 
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Det är inte bara till antalet som SME-företag utgör en betydande del. I Sverige stod de 2009 

för 62,7% av den totala sysselsättningen inom det privata näringslivet, vilket innebär 1,64 

miljoner människor. (Figur 2) 

 

 
Figur 2. Bildkälla: Smått om små företag/Svenskt Näringsliv, 2010 

 

 

Särskilt mikroföretagen har varit väldigt viktiga för sysselsättningen. Statistik från SCB 

(2010) visar att de stod för hela 27% av den sysselsättningsökning som skedde mellan åren 

2004 och 2008. För att sätta detta i ett sammanhang kan det jämföras med de stora företagen 

som stod för 21% av ökningen under samma period. Mikroföretagen stod även för den största 

vinstmarginalen sett till hela näringslivet under 2008. 

 

Trots mikroföretagens viktiga position i näringslivet får de sällan utrymme i diskussionerna 

om lärande och utveckling i arbetslivet. Det är med utgångspunkt i detta som den här studien 

tar avstamp. Mikroföretag befinner sig på en globaliserad och ständigt föränderlig marknad 

där lärande och utveckling har lyfts fram som essentiellt för att skapa konkurrenskraft. Men 

hur ser förutsättningarna ut för lärande i mikroföretag? Detta kommer vi försöka reda ut i 

denna uppsats utifrån ett arbetslivspedagogiskt perspektiv, då det är ett relativt outforskat 

område. En närmare precisering av syftet och frågeställningar kommer att presenteras efter en 

genomgång av tidigare forskning samt det teoretiska ramverk som används för studien. 
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1.1	  SME-‐	  och	  mikroföretag	  
Definitionerna för de olika företag som räknas in under benämningen SME är baserade på 

antal anställda, storleken på företagets omsättning och ett kriterium som innebär att företaget 

ska vara oberoende (Svenskt Näringsliv, 2010). Oberoende innebär att ett enskilt företag eller 

flera företag gemensamt inte äger 25% eller mer av kapitalet eller rösträtten i SME-företaget. 

Utifrån dessa definitioner klassificeras företagen som antingen mikroföretag, små företag eller 

medelstora företag. Mikroföretag är företag som har färre än 10 anställda och en maximal 

årlig omsättning på 2 miljoner euro. Småföretag är företag med mellan 10 och 49 anställda 

med en maximal årlig omsättning på 10 miljoner euro. Medelstora företag är företag som har 

mellan 50 och 249 anställda samt en maximal årlig omsättning på 50 miljoner euro. I denna 

uppsats väljer vi att fokusera på mikroföretag, företag med mindre än 10 anställda. 
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2. Tidigare forskning kring lärande inom SME-företag 
	  

I detta avsnitt presenteras ett antal olika teman som identifierats inom den tidigare 

forskningen som behandlar lärande inom SME-företag. 

 

Sambandet mellan organisatoriskt lärande och SME-företags prestation är något en del av 

forskningen har ägnat sig åt att undersöka. Annan forskning har istället fokuserat på om SME-

företag hanterar kunskap på ett strategiskt plan, eller hur lärande är kopplat till innovation. 

Mot bakgrund av en föränderlig omvärld med en stark globalisering och teknologisk 

utveckling finns det även studier som har undersökt olika sätt för SME-företag att skaffa sig 

konkurrensfördelar. Vissa forskare har även valt att titta på mer specifika aspekter såsom 

vikten av attityder för lärande inom SME-företag. 

 

I slutet av detta avsnitt sammanfattas den tidigare forskningen i ett avsnitt där även 

reflektioner kring vad denna studie kan bidra med tas upp.  

 

2.1	  Sökning	  av	  tidigare	  forskning	  
Sökningen började med användandet av sökord som mikroföretag och småföretag 

tillsammans med orden lärande och kompetens i olika kombinationer i Uppsala universitets 

biblioteks databas. Det visade sig att det fanns en stor brist på svensk forskning inom detta 

område, särskilt med pedagogisk inriktning. Sökningen utökades därför med sökorden SME, 

small- and medium sized enterprises, small- and medium sized buisnesses och micro 

enterprises i kombination med learning, learning needs, learning needs analysis, development 

och competence. Även dessa sökord användes för att söka i Uppsala universitets biblioteks 

databas. Vi började sedan sålla bland den forskning som hittades. Under detta skede kom vi in 

på två andra databaser genom två olika artiklar. Dessa databaser var emeraldinsight.com samt 

isb.sagepub.com. Samma sökord som tidigare användes i dessa databaser. Resultatet av 

sållningen blev ett urval på cirka ett tjugotal vetenskapliga artiklar. Dessa lästes alla i sin 

helhet för att bedöma deras relevans. Till slut valdes 12 artiklar ut.  

 

2.2	  Organisatoriskt	  lärande	  och	  prestation	  
En del av forskningen kring SME-företag och lärande har utifrån olika utgångspunkter tittat 

på om det existerar ett samband mellan organisatoriskt lärande och ett företags prestationer.  
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Bland den tidigare forskningen finns Chaston, Badger och Sadler-Smith (1999) som 

fokuserade på hur SME-företag kunde göras mer självförsörjande gällande utveckling genom 

att introducera organisatoriskt lärande i företagen. Studiens syfte var att undersöka 

förhållandet mellan organisatoriskt lärande, organisatorisk skicklighet (organisational 

capability) och prestation i SME-företag. Metoden som användes var en postenkät som 

skickades ut till ägare i 600 SME-företag med färre än 200 anställda i två städer i 

Storbritannien. Resultatet kunde inte visa något samband mellan organisatorisk prestation och 

organisatoriskt lärande. Däremot poängterade forskarna att större uppmärksamhet borde ges 

till organisatoriskt lärande i förhållande till utveckling av kompetens. 

 

Det genomfördes dock senare forskning som kunde styrka ett samband mellan organisatoriskt 

lärande och prestationer. Spicer och Sadler-Smith (2006) tittade på sambandet mellan lärande 

och företags prestationer. För att samla in material använde de sig av postenkäter som 

skickades ut till fyra olika grupper bestående av ägare/chefer i SME-företag och mellanchefer 

i en större offentlig organisation i England. Resultatet visade att det fanns samband mellan 

organisatoriskt lärande och företagets prestationer, samt indikerade att sambandet skulle 

kunna vara kausalt - det vill säga att organisatoriskt lärande påverkade företagets prestationer. 

 

Även Michna (2009) kunde i sitt försök att identifiera och definiera olika dimensioner av 

organisatoriskt lärande och på vilket sätt dessa påverkar SME-företags prestationer påvisa ett 

samband mellan dimensionerna och företagens prestation. Michna (2009) menade att 

lärandeprocesser inom SME-företag tidigare inte uppmärksammats tillräckligt och ville fylla 

detta hålrum. Materialet samlades in genom enkäter som skickades ut till ägare/chefer på 211 

små och medelstora företag, dock exkluderades mikroföretag med färre än 10 anställda. 

Resultatet visade att försäljning och rekryteringsökningar var beroende av dialog och 

bemyndigande av de anställda, samarbete och ledares attityder. Michna (2009) drog slutsatsen 

att det finns ett positivt samband mellan organisatoriskt lärande och företagens prestationer. I 

praktiken menade Michna (2009) att detta innebar att ju högre nivå av organisatoriskt lärande 

ett företag når, desto troligare att företaget uppnår en högre prestationsnivå. 

 

Utifrån denna forskning går det att se att synen på lärande i relation till prestation inom SME-

företag har förflyttat sig från att vara ifrågasatt till att ses som att det faktiskt finns ett 
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samband. Det verkar däremot fortfarande råda lite olika åsikter om vilka aspekter inom 

organisatoriskt lärande som egentligen påverkar prestation.  

 

2.3	  Hantering	  av	  kunskap	  på	  strategisk	  nivå	  
Det går även att urskilja ett mönster inom forskningen av att vilja undersöka hur SME-företag 

hanterar kunskap på ett strategiskt plan. 

 

Matlay (2000) uttryckte att även om det hade skrivits mycket om lärande organisationer och 

kunskapsbaserade företag i tidigare forskning, så låg fokus generellt sett på stora företag och 

mycket lite uppmärksamhet gavs åt mindre företag. Matlay (2000) genomförde därför en 

studie om organisatoriskt lärande i små företag i Storbritannien. Studien baserades på 

datamaterial som samlades in genom telefonundersökningar, djupinterintervjuer och 

fallstudier. Materialet analyserades med hjälp av både kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Resultaten pekade på att även om lärande kunde ske inom majoriteten av de små företagen i 

urvalet, så var det endast en minoritet som hanterade ny kunskap strategiskt för att bibehålla 

och stärka sin konkurrenskraft. 

 

Ett annat område där forskningen tidigare fokuserat främst på större företag var inom 

Knowledge Management (KM)-området. Hutchinson och Qiuntas (2008) fokuserade istället 

på små företag. Istället för att undersöka formella KM-initiativ och -strukturer fokuserade de 

på vikten av informella kunskapsprocesser. Med formell KM avsågs att företagen explicit 

försöker hantera kunskapen inom organisationen genom att till exempel skapa kunskaps-

databanker, implementera system för att fånga upp kunskap och arkivera denna samt utnyttja 

kunskapskapitalet till sin fördel. Datamaterialet samlades in genom semistrukturerade 

intervjuer med främst ägare/chefer i 13 företag, varav 9 klassades som mikroföretag och 

resten hade färre än 50 anställda. Resultatet visade att små företag hanterade kunskap 

strategiskt men utan att använda sig av den formella KM-terminologin. Detta kallade 

forskarna informell KM. 

 

Det som går att se i denna forskning är att uppfattningen har varierat från att endast en mycket 

liten minoritet av SME-företag hanterade ny kunskap på ett strategiskt plan, till att SME-

företag faktiskt hanterar kunskap strategiskt men endast en mycket liten minoritet använder 

formell terminologi för detta. 
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2.4	  Lärande	  och	  innovation	  i	  SME-‐företag	  
Ytterligare ett område inom forskningen kring lärande och SME-företag är lärandets koppling 

till innovation.  

 

Zhang, Macpherson och Jones (2006) tog avstamp från tidigare forskning kring 

organisatoriskt lärande som utgick från stora företag, och försökte bättre förstå de unika 

lärprocesserna i SME-företag. De riktade in sig på SME-företag då dessa ansågs vara 

begränsade i sin förmåga gällande styrning och att få tillgång till extern kunskap. Studien 

genomfördes med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 26 ägare/chefer över företag i 

nordvästra England. I resultatet delade Zhang, Macpherson och Jones (2009) in företagen i två 

grupper som de klassificerade som antingen innovativa eller stabila. Ägare/chefer inom 

innovativa företag såg tryck från marknaden som en möjlighet, de öppnade upp 

kommunikationskanaler till andra företag och uppmuntrade anställda att involvera sig i 

förändringsprocessen. Ägare/chefer inom stabila företag verkade däremot obekväma med 

förändringar på marknaden och var motstridiga till att genomföra nödvändiga förändringar. 

Som ett resultat blev innovativa projekt fördröjda och skadade relationer till både kunder och 

leverantörer.  

 

Med bakgrund av forskningsresultat som pekat på att innovation i ungerska SME-företag 

kontinuerligt minskat så valde Csath (2012) att studera vad som kunde ligga bakom detta. 

Csath fokuserade på att reda ut huruvida det fanns ett samband mellan lärandeinrikting, 

generell lärandekultur och innovation. Datamaterialet samlades in dels genom en 

enkätundersökning och dels genom djupintervjuer med ägare/chefer i SME-företag inom flera 

olika branscher i Ungern. Resultatet visade att väldigt få av företagen uppmuntrade lärande 

och försökte bygga en lärandekultur, men de som gjorde det var betydligt mer innovativa än 

de övriga. En slutsats Csath (2012) drog var att både externa och interna faktorer är lika 

viktiga för att lyckas med en framgångsrik innovation; det måste alltså finnas en 

uppmuntrande miljö både utanför företaget där bland annat staten har en viktig roll, och inuti 

företaget där bland annat ägare/chefer har en viktig roll. 

 

Mitra (2000) undersökte lärandeprocessen inom innovation och speciellt det kollektiva 

lärandet som underbygger olika typer av innovation i SME-företag. Mitra (2000) 
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argumenterade för att innovation oftast är resultatet från en interaktion mellan olika subjekt, 

teknologier, människor och organisationer - och att det just är lärandet som kommer fram från 

sådan interaktion som underbygger innovativt handlande. Materialet som användes kom från 

en fallstudie. Mitra (2000) kom fram till att SME-företag blir bättre på innovation om de blir 

en del av ett kluster, för att de genom nätverkandet och hanterandet av extern verkan 

utvecklar nya produkter, processer och tjänster. 

 

Denna forskning visar att innovation och lärande har ett starkt samband. Företag delas in i 

innovativa och stabila företag med speciella karaktärsdrag relaterade till ägare/chefer. Den 

visar även att både externa och interna faktorer är viktiga för lärande och innovation. De 

externa faktorerna kan utgöras av staten, andra företag eller tryck från marknaden. Interna 

faktorer utgörs framförallt av ägare/chefer.  

 

2.5	  Konkurrensfördelar	  
Ett annat forskningsområde har riktat in sig på hur SME-företag kan skapa konkurrensfördelar 

i en föränderlig omvärld präglad av globalisering och teknologisk utveckling. 

 

Sanzo, Santos, García och Trespalacios (2012) diskuterade den teknologiska förändringen och 

menade att den i kombination med ökad konkurrens hade gjort det viktigare än någonsin för 

SME-företag att utveckla konkurrensfördelar som gav dem möjlighet att säkerställa sin plats 

på marknaden. Sanzo et al. (2012) analyserade ägares/chefers roll i kopplingen mellan 

organisatoriskt lärande och prestationer inom företagen. Datamaterialet samlades in genom 

enkäter från 163 ägare/chefer på små och medelstora spanska industriföretag. Forskarna drog 

slutsatsen att det är viktigt att ägare/chefer i SME-företag stödjer lärandeprocesser och 

uppmuntrar till samarbete, kommunikation mellan avdelningar och belönar anställdas 

engagemang i lärandeaktiviteter. 

 

Den teknologiska utvecklingen och den ökade konkurrensen var även utgångspunkten för 

Brettel och Rottenberger (2013), som menade att detta tillsammans med globalisering hade 

skapat en marknad där SME-företag måste kunna identifiera och följa upp möjligheter att 

anpassa sig efter en föränderlig miljö. De behövde kunna göra detta snabbare än sina 

konkurrenter och trots sina begränsade resurser. Brettel och Rottenberger (2013) fokuserade 

på hur lärande inom SME-företag är beroende av sina ägare/chefer. Materialet samlades in 
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genom en webbenkät som riktade sig mot den högsta chefen inom tillverknings-, tjänste- samt 

andra företag i Tyskland. Dock undersöktes inte mikroföretag då inget företag hade färre än 

11 anställda. Resultatet visade att lärandet börjar hos ägare/chefer för att sedan förflytta sig till 

grupper och slutligen till hela organisationen. Ytterligare tre faktorer som hade ett starkt 

samband med lärandet var innovation, proaktivitet och risktagande. 

 

Forskningen på detta område lyfter den roll som ägare/chefer har i kopplingen mellan 

organisatoriskt lärande och prestationer inom företagen som leder till konkurrensfördelar. 

Forskningar visar att det är viktigt att ägare/chefer aktivt stödjer lärandeprocesser inom 

företagen då lärande börjar hos individuella chefer/ägare för att sedan spridas till 

organisationen. Innovation, proaktivitet och risktagande tas upp som viktiga faktorer för 

lärande.  

 

2.6	  Attityder	  till	  lärande	  
Som en avslutande del redovisas forskning som kommit fram till resultat kring attityder till 

lärande inom SME-företag.  

 

Wognum och Bartlett (2002) tittade på lärande inom SME-företag utifrån ett Human 

Resource Development (HRD)-perspektiv. Wognum och Bartlett (2002) genomförde en 

pilotstudie på ett urval av ägare/chefer i SME-företag i USA för att ta fram de motiverande 

faktorerna för företag när de införskaffar sig ny kunskap. Datamaterialet samlades in genom 

postenkäter som skickades ut till ägare/chefer på företag i centralvästra USA med fler än 10 

men färre än 500 anställda. Wognum och Bartlett kom fram till att en viktig faktor för 

företagsklimatet för HRD, som även kan utgöra ett hinder, är ägare/chefers attityder till HRD. 

Resultaten visade nämligen att om ägare/chefer är skeptiska till HRD så är chansen större att 

även de anställda är skeptiska. 

 

En annorlunda approach togs av Admiraal och Lockhorst (2009) då de valde att undersöka e-

lärande i SME-företag. Tidigare forskning hade visat att e-lärande hade en stor påverkan inom 

stora företag och de ville istället undersöka ägare/chefers och anställdas attityder mot 

teknologi, lärande och utbildning i SME-företag. Materialet samlades in genom både post- 

och webbenkäter som skickades ut till fler än 400 ägare/chefer i SME-företag i 7 olika 

europeiska länder. Detta kompletterades även med intervjuer med 105 ägare/chefer samt 5 
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anställda från 105 av företagen. Resultatet visade att både ägare/chefer och anställda hade en 

allmänt negativ attityd mot användningen av teknologi som ett verktyg för utbildning och 

lärande i företagen. Studien visade däremot också att teknologi skulle kunna användas 

fördelaktigt om den anpassades och skräddarsyddes efter företagens behov. 

 

Resultaten visar här att ägares/chefers attityd till lärande har en avgörande roll då skepsis och 

negativa attityder från deras håll lätt sprider sig till anställda och då blir ett hinder för lärande. 

Det tas dessutom upp att ägare/chefer och anställda i SME-företag har en allmänt negativ 

attityd mot användningen av teknologi som ett verktyg för utbildning och lärande i företagen. 

 

2.7	  Sammanfattning	  av	  tidigare	  forskning	  
Forskningen som tagits upp har påvisat att det finns ett samband mellan lärande och SME-

företags prestationer. Lärande har även kopplingar till innovation, proaktivitet och risktagande 

som i sin tur har kopplingar till att skapa konkurrensfördelar för företagen. Det går att dela in 

företag i kategorierna innovativa och stabila där innovativa företag är mer öppna för 

förändring. Det har konstaterats att både externa och interna faktorer är avgörande för lärande 

och innovation inom företagen. Då lärande har etablerats som viktigt för företagens 

välmående är det även viktigt att hantera kunskap på ett strategiskt plan. Det verkar som att 

detta sker inom företagen men utan att någon officiell terminologi används. Ägares/chefers 

roll för lärande har även tagits fram som avgörande då de behöver stödja lärandeprocesser och 

för att lärande ofta startar hos dem för att sedan sprida sig ut i organisationen. Om 

ägare/chefer har negativa attityder mot lärande kan detta påverka lärandet i hela 

organisationen. 

 

Den tidigare forskningen visar alltifrån hur lärande påverkar företagets prestation till vissa 

hinder och förutsättningar som finns för lärande. Då dessa resultat kring små och medelstora 

företag skulle kunna vara applicerbara på mikroföretag och utgöra en utgångspunkt för vår 

egen forskning så använder vi oss av dem i utformningen av vår egen studie.  

 

Då den tidigare forskningen lyft ägare/chefer inom SME-företag som särskilt viktiga så väljer 

vi att fokusera på mikroföretagare (ägare/chefer i mikroföretag) i vår studie. Något som 

tydligt saknas i den tidigare forskningen är studier specifikt inriktade på mikroföretag, en del 

av forskarna har till och med gjort ett aktivt val att utesluta mikroföretag med motiveringen att 
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det är ett eget forskningsområde (se t.ex. Michna, 2009). Det verkar även saknas forskning 

som går in mer specifikt för att reda ut vilka förutsättningar för lärande som existerar inom 

företagen med ett brett perspektiv. Dessutom finns det ingen svensk forskning inom området. 

Vi vill därför fylla detta hålrum med vår studie. 
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3. Teoretiskt Ramverk 
	  

Nedan presenteras den teoretiska utgångspunkt som har valts ut för denna studie. Vi har tagit 

inspiration från flera olika forskare och teoretiker och låtit deras idéer fungera som ett 

teoretiskt ramverk. Vi har även vidareutvecklat några av dessa idéer för att anpassa dem till 

specifikt mikroföretagare/mikroföretag. Detta ramverk har legat till grund för utformningen 

av frågeställningar och val av metod för datainsamling. Ramverket används även för att 

identifiera och analysera faktorer som påverkar lärandet för mikroföretagare. Ramverket 

täcker in ett brett spektrum – allt från individuella inställningar till interaktion mellan hela 

företag, samtidigt som den är avgränsad till fem överskådliga punkter. Detta ger en god 

utgångspunkt för att undersöka förutsättningar för lärande för mikroföretagare/mikroföretag. 

 

3.1	  Lärande	  och	  kompetens	  
Först är det viktigt att klargöra vad som menas med lärande i denna uppsats. Inspiration har 

hämtats från Ellström (1996) som menar att det är viktigt att först skilja mellan formellt och 

informellt lärande. Med ett formellt lärande menas ett planerat och målinriktat lärande som 

sker inom ramen för speciella utbildningsinstitutioner. Det informella lärandet syftar istället 

på ett lärande som sker i vardagslivet eller i arbetet. Det informella lärandet kan ske medvetet 

och vara strukturerat som självstyrt lärande eller genom olika former av erfarenhetsbaserat 

lärande så som nätverkande, konsultation eller mentorskap. Denna typ av lärande inträffar 

även spontant och oftast omedvetet, som en sidoeffekt av dagliga aktiviteter. Ellström (1996) 

förtydligar även begreppet lärande genom att beskriva lärandets innehåll. Han förespråkar här 

att använda sig av begreppet kompetens, vilket ger konsekvensen att lärandets innehåll ses 

som förändringar av individers kompetens i något eller några avseenden. Kompetens menar 

han syftar till en individs handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller i 

arbete. Individens handlingsförmåga definieras i sin tur som så väl kunskaper, intellektuella 

och praktiska färdigheter, som sociala färdigheter, attityder och personliga egenskaper hos 

individen. 

 

3.2	  Förutsättningar	  för	  lärande	  
För att identifiera förutsättningar och hinder för lärande används fem punkter för 

förutsättningar för kompetensutveckling. Vi anammar en utgångspunkt om att 

kompetensutveckling och lärande är två processer som är intimt sammanflätade. Dessa fem 
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punkter fokuserar främst på kompetensutvecklingsaktiviteter i termer av lärande i det dagliga 

arbetet. Punkterna är handlingsutrymme, interaktionsutrymme, utbildningsmöjligheter, 

organisationskultur samt individens lust och engagemang att lära. 

3.2.1	  Handlingsutrymme	  
Handlingsutrymme i arbetet bestämmer individers möjligheter att genom nya erfarenheter lära 

sig nya saker och utvecklas. Olika typer av arbete kan delas upp i olika handlingsnivåer som 

har varierande grader av frihet och därmed lärpotential (Tabell 1). Till exempel i den 

rutinbaserade handlingsnivån är allt bestämt på förhand, det vill säga vad man ska arbeta med, 

hur man ska arbeta och vad man förväntas åstadkomma. Frihetsgraden blir då närmast 

obefintlig och som resultat blir lärpotentialen minimal. I den andra änden av spektrat finns 

reflektivt arbete som går ut på att medvetet arbeta med att förändra verksamheten. 

Konsekvensen blir en väldigt stor frihetsgrad där lärpotentialen är hög. Kontentan av detta är 

att ju större handlingsutrymmet är, desto högre är potentialen för lärande, och tvärtom. 

Nilsson, Wallo, Rönnquist och Davidssons (2011) beskrivning bygger på att 

handlingsutrymmet ses som ett objektivt och kontextuellt fenomen. De menar dock själva att 

det är en förenklad bild då handlingsutrymmet även kan ses som något subjektivt och 

egenupplevt hos medarbetare. Detta får konsekvensen att det subjektiva handlingsutrymmet 

kan vara mindre än det objektiva då individerna tolkar handlingsutrymmet. Det finns då en 

risk att de inte tillvaratar den potential till lärande som faktiskt existerar. 

 

Handlingsnivå  Frihetsgraderna Lärpotentialen 

Nivå 1 Rutinbaserat arbete; innebär att 
utföra väldigt styrt arbete 

Obefintliga Minimal 

Nivå 2 Regelbaserat arbete; innebär att 
välja mellan olika kända 
alternativ beroende på 
omständighet 

Små Låg 

Nivå 3 Kunskapsbaserat arbete; 
innebär att finna lösningen på 
ett nytt problem 

Medelstora Medelstor 

Nivå 4 Reflektivt arbete; innebär att 
utveckla verksamheten genom 
att medvetet förändra olika 
aspekter av organisationen 

Stora Hög 

 

Tabell 1. Källa: Nilsson, Wallo, Rönnquist & Davidsson, 2011. 
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3.2.2	  Interaktionsutrymme	  
Att kunna fråga arbetskamrater om råd och diskutera problem kan förenklat sägas vara vårt 

interaktionsutrymme (Nilsson et al., 2011). Praktiskt kan detta innebära arbetsformer som ger 

möjlighet att arbeta tillsammans med kollegor, möjlighet till handledning, personalträffar 

under arbetstid liksom olika varianter av dels planerade men även oplanerade träffar med 

chefer. Olika sätt att organisera arbetet på kan även användas för att skapa 

interaktionsutrymme för lärande. Sådana sätt att organisera arbetet på kan vara genom 

exempelvis projektgrupper och lärande nätverk (Mankin, 2009). Vi menar att 

interaktionsutrymme även kan innefatta personer utanför företaget, såsom professionsutövare 

i andra företag, och att fråga dessa personer om råd och diskutera problem med dessa också 

utgör ett interaktionsutrymme. 

 

3.2.3	  Utbildningsmöjligheter	  
Utbildningsmöjligheter kan utgöras av formella utbildningar, konferenser, seminarier, 

studiedagar och introduktioner (Ellström, 1996). Om man utgår från de satsningar som 

organisationer generellt gör på personalutbildning kan slutsatsen dras att stor vikt läggs vid 

detta när det kommer till de anställdas kompetensutveckling (Nilsson et al., 2011). 

 

3.2.4	  Organisationskultur	  
Organisationskultur har flera olika definitioner och är ett relativt komplext begrepp. Schein 

(1986) definierade organisationskultur som: 

 
… a pattern of basic assumptions - invented, discovered and developed by a given 
group as it learns to cope with its problems of external adaption and internal 
integration - that has worked well enough to be considered valid, and therefore, to 
be taught to new members as the correct way to perceive, think, and feel in 
relations to those problems. (Schein 1986, s. 9) 

 

Scheins definition är den vi använder oss av när vi skriver om organisationskultur och/eller 

kultur.  

 

Lärande uppmuntras av normer på arbetsplatsen som ser kompetensutveckling, möjligheter 

till att göra karriär, teoretiska diskussioner eller individuellt ansvar som något 

eftersträvansvärt (Nilsson et al., 2011). Detta skapar en kultur som tillåter individerna och 

organisationen att utvecklas. En kultur som stimulerar lärande har även en betoning av 

initiativ och risktagande, tolerans för misstag, en positiv syn på reflektion och uppmuntrar 
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även kritiskt ifrågasättande av arbetsaktiviteter som ses som självklara (Docherty, 1996). 

Organisationskultur menar vi även kan finnas i företag med bara en person, i form av de 

grundantaganden Schein skriver om. Vi menar dessutom att organisationskultur kan existera 

mellan företag, i vårt fall mikroföretag, och kan uppstå i interaktioner mellan representanter 

från företagen. Gruppen som Schein skriver om menar vi således kan utgöras av flera olika 

mikroföretagare. Karriär menar vi även kan vara horisontell så väl som vertikal. Med 

horisontell karriär syftar vi till ett växlande av arbetsuppgifter utan att “klättra upp” i 

organisationen.  

 

3.2.5	  Individens	  lust	  och	  engagemang	  att	  lära	  
Även om de föregående förutsättningarna har uppfyllts garanterar det inte per automatik att 

individerna i organisationen lär sig. För att ett lärande ska kunna ske måste även individernas 

engagemang och lust att lära tas hänsyn till.  

 

Individer kan ha väldigt olika attityder och förhållningssätt till lärande. Detta kan förklaras av 

ett antal samverkande faktorer, så som social bakgrund, tidigare utbildningserfarenheter, 

utbildningsnivå samt ekonomiska, politiska och kulturella förhållanden (Nilsson et al., 2011). 

Arbetsgruppskulturen kan således fungera både som ett hinder men även som en möjlighet till 

att väcka ett engagemang för lärande hos individer. Lärande hänger även samman med 

motivation, självkänsla samt identitet hos individen, något som benämns för lärandets 

drivkraftsdimension (Illeris, 2007). För att individen ska kunna lära krävs en mobilisering av 

mental energi. Motivation, och som följd lärande, har ett samband med såväl individens vilja 

som känslor (Nilsson et al., 2011). Detta förklarar varför lärandet hos vissa individer 

förhindras. Individerna kan sägas ha skapat ett omedvetet psykiskt försvar mot lärande som 

kan störa självkänslan och identiteten. Nilsson et al. (2011) presenterar tre exempel på typer 

av ett sådant försvar: 

 

• avvisning, som innebär att individen vägrar ta in de yttre impulserna i medvetandet, 

• blockering, som innebär att individen automatiskt och upprepat avvisar yttre impulser,  

• förvrängning, som innebär att individen missuppfattar impulsen och förvränger eller 

förvanskar den till något som kan accepteras. 
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För att dessa ska kunna övervinnas är det viktigt att individen själv upplever trygghet och 

stark motivation för lärandet. Denna teori behandlar från början alla individer i en 

organisation. I studien väljer vi dock att särskilt fokusera på ägaren/chefen som individ. 
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4. Syfte och frågeställningar 
	  

4.1	  Syfte	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förutsättningar som finns för lärande för 

mikroföretagare. 

 

Detta syfte har formulerats utifrån inledningen och den tidigare forskningen som presenterats. 

Frågeställningarna har tagits fram med hjälp av det teoretiska ramverk som valts ut för denna 

studie. 

 

4.2	  Frågeställningar	  
• Hur ser mikroföretagarnas handlingsutrymme ut? 

• Hur ser mikroföretagarnas interaktionsutrymme ut? 

• Hur ser mikroföretagarnas utbildningsmöjligheter ut? 

• Hur ser mikroföretagarnas organisationskultur ut? 

• Hur ser mikroföretagarnas lust och engagemang till lärande ut? 
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5. Metod 
	  

I detta avsnitt redovisas hur arbetet med denna uppsats genomförts så detaljerat och grundligt 

som möjligt. Först redovisas allmänt för fördelar och nackdelar med valet av enkät som 

datainsamlingsmetod, följt av ett avsnitt kring utformningen av vår enkät. Vi redogör sedan 

för urvalet där även distributionen av enkäten beskrivs, följt av ett kortare avsnitt om 

bortfallet och generalisering. Vi presenterar sedan hur vi har arbetat med analysen i 

statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Sist följer ett avsnitt 

där vi tar validitet och reliabilitet för denna uppsats samt ett avsnitt kring de etiska aspekter vi 

har förhållit oss till. 

 

5.1	  Enkät	  som	  metod	  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka förutsättningar som finns för lärande för 

mikroföretagare. För att undersöka detta har vi utgått från en teori med olika faktorer som 

påverkar lärandet inom organisationer. Vi ville på något sätt mäta i vilken grad dessa faktorer 

existerade inom mikroföretag för att kunna dra slutsatser kring hur förutsättningarna för 

lärande såg ut. I denna studie samlade vi därför in kvantitativ data. För att samla in det 

nödvändiga datamaterialet valde vi att utforma en enkät. Fördelarna med att använda en enkät 

är flertaliga (Ejlertsson, 2005). Bland annat kan en enkätundersökning generellt göras på ett 

stort urval under kortare tid än exempelvis intervjuer. Enkätundersökningar kan även utan 

svårigheter göras inom ett stort geografiskt område. En annan fördel är att enkäter passar 

respondenters behov bättre då de kan besvaras när respondenten har tid och möjlighet 

(Bryman, 2011). En enkät ger en bättre möjlighet än en intervju för att redogöra för skillnader 

och likheter i respondenters svar (Trost, 2012), något som var av intresse för oss för att kunna 

uppvisa om det var en enhetlig bild som framträdde inom mikroföretagen eller inte. En enkät 

kändes därför som det bästa och mest realistiska metodvalet för denna studie utifrån 

geografiska aspekter samt framför allt utifrån det vi vill undersöka med vårt syfte och med 

hjälp av vår teori. 

 

Det finns olika sätt att distribuera en enkät. Alltifrån via post eller fysiskt till att göra det via 

webben, en så kallad webbenkät. För vår studie valde vi det sistnämnda. Denna typ av enkäter 

har blivit allt vanligare och har fördelen att de är väldigt kostnadseffektiva samt att inmatning 

av data underlättas (Hultåker, 2012). En webbenkät var även det bästa alternativet utifrån det 
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urval vi hade, som beskrivs mer detaljerat längre ner. Det en webbenkät förutsätter är dock att 

respondenter har tillgång till en dator och internet (Hultåker, 2012). Tillgång till denna typ av 

utrustning ser vi mer eller mindre som en självklarhet för företagare idag. 

 

Det finns även en del nackdelar med enkäter (Ejlertsson, 2005). En av dessa är begränsningen 

av antalet frågor som är lämpliga att ha med, som en tumregel ska det inte vara mer än 40-50 

stycken frågor. Detta höll vi oss väl under i vår enkät genom att vi försökte fokusera och 

fånga in det mest essentiella i det vi ville mäta. En annan nackdel är att respondenter inte har 

möjlighet att ställa kompletterande frågor om något är svårförståeligt. Vi försökte hantera 

detta genom att använda så lite akademiskt språk som möjligt och formulera svarsalternativen 

så lätt om möjligt. Ytterligare en nackdel var att vi faktiskt inte visste om enkäterna 

besvarades av de som var avsedda att besvara dem, i vårt fall ägare/chefer för mikroföretagen. 

Denna nackdel går i princip inte att kontrollera för men vi försökte så gott vi kunde genom att 

skriva vem enkäten var menad för i missivbrevet. En sista nackdel är att personer som har 

svårt att läsa eller att uttrycka sig i skrift, eller inte behärskar det svenska språket så bra lätt 

hamnar i bortfallsgruppen (Ejlertsson, 2005). Vi är medvetna om att valet av enkät som metod 

kan ha lett till ett visst bortfall av sådana personer.  

 

5.2	  Utformning	  av	  enkäten	  
De teoretiska utgångspunkterna står i väldigt nära relation till utformningen av en enkät och 

det är av största vikt att ha dem som utgångspunkt i formuleringen av frågor (Bryman, 2011). 

Under utformningen av enkäten höll vi oss därför så nära de teoretiska utgångspunkterna som 

möjligt och gick hela tiden tillbaka till dessa för att se vilka frågor som behövde vara med. 

För att underlätta för respondenterna undvek vi dock att använda oss av alltför teoretiska 

begrepp och i den mån vi använde sådana har försökte vi förklara och ge exempel på vad som 

menades. Detta för att respondenterna inte skulle behöva vara insatta i teorin för att besvara 

enkäten. Frågorna i enkäten bestod dels av flervalsfrågor, dels av frågor med en Likertskala 

(se Bilaga 1). 

 

När enkäten utformats lät vi en person med stor erfarenhet av både enkäter och 

kompetensutveckling granska den och komma med feedback. Detta gjorde vi bland annat för 

att kontrollera att frågorna var tydliga även för någon som inte var insatt i uppsatsen. Efter 

granskningen reviderades enkäten utifrån feedbacken för att göra den ännu mer lättförståelig. 
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Vi kortade även ner enkäten då vi fått en stark rekommendation om att hålla den så kort som 

möjligt. Enkäten fördes sedan in i ett Google Formulär. Vi valde Google Formulär som 

enkätverktyg då det är lätthanterligt och till skillnad från andra enkätverktyg som övervägdes 

inte har några begränsningar för antalet utskick eller svar. Detta prioriterades högt på grund av 

det stora antal företagare enkäten kunde nå ut till. Vi utformade även ett missivbrev utifrån de 

viktiga punkter som Ejlertsson (2005) tar upp (se bilaga 2). Missivbrevet klistrades sedan in i 

Google Formulär som en introduktion till enkäten. Vi gjorde även en mindre pilotstudie på 3 

personer. Utifrån de svar vi fick in reviderade vi enkäten ytterligare en gång. 

 

5.3	  Urval	  
Under sökandet efter ett register över mikroföretagare kom vi i kontakt med Småföretagarnas 

Riksförbund. Tillsammans med förbundets kansli kom vi överens om att de skulle hjälpa oss 

distribuera enkäten. Enkäten lades ut på Småföretagarnas Riksförbunds Facebook-sida som 

har 26 967 gilla-markeringar (siffran hämtad 2016-05-16). Enkäten kunde besvaras under en 

veckas tid. Efter fem dagar hade enkäten endast besvarats av 10 respondenter. Vi bad då 

Småföretagarnas Riksförbund göra en ny uppdatering på Facebook-sidan samt beslutade oss 

för att även sprida den på egen hand. Därav inkluderades mikroföretagare även utanför 

Småföretagarnas Riksförbund. Enkäten delades på våra personliga Facebookprofiler, 

LinkedIn samt skickades ut till personliga kontakter via e-post med uppmaningar om att 

skicka den vidare till andra mikroföretagare. 

 

5.4	  Bortfall	  och	  generalisering	  
Det externa bortfallet vet vi ingenting om då vi inte vet hur stor populationen är eller hur den 

ser ut, vilket beror på urvalet. Detta gör att vi heller inte vet om respondenterna är 

representativa för populationen vilket gör generalisering omöjlig. Detta är viktigt att beakta i 

läsandet av resultat och diskussion då vi inte kan uttala oss om några andra än respondenterna 

i denna studie. Användandet av orden “mikroföretagare” samt “mikroföretagarna” kommer 

således hädanefter vara synonymt med “respondenterna” i denna studie. 

 

Det interna bortfallet varierar mellan 0-3 respondenter per fråga. Det innebär att vissa frågor 

har besvarats av samtliga respondenter medan andra frågor har hoppats över av maximalt 3 

respondenter. Dessutom togs samtliga svar för två respondenter bort, detta beskrivs vidare 

under 6.1 Studiens respondenter. 
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5.5	  Databearbetning	  och	  analysmetod	  
Bearbetningen av materialet inleddes med att data exporterades ifrån Google Formulär till 

programvaran Microsoft Excel. Alla svarsalternativ som inte redan var siffror i materialet 

kodades om till detta för att underlätta överföringen till SPSS. Exempel på detta är 

svarsalternativen liten utsträckning = 1, ganska liten utsträckning = 2, ganska stor 

utsträckning = 3 och stor utsträckning = 4. Alla statistiska analyser av datamaterialet utfördes 

sedan i SPSS.  

 

Analyserna presenteras i form av tabeller, stapeldiagram, cirkeldiagram samt en boxplot. 

Både univariata och bivariata analyser har använts. Resultaten från analysen presenteras i 

vissa fall som svarsfördelning och ibland som medelvärde tillsammans med standardavvikelse 

beroende på vad som ansetts beskriva datamaterialet bäst. Analyserna presenteras efter vilken 

av de fem punkterna för förutsättningar för lärande de är menade att belysa samt efter studiens 

frågeställningar och frågor relaterade till den tidigare forskningen.  

 

5.6	  Validitet	  och	  reliabilitet	  
Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen (2010) beskriver begreppet validitet som hur väl en studie 

mäter det den avser att mäta. I vårt fall innebär detta hur väl våra enkätfrågor fångar in vårt 

syfte och våra frågeställningar. För att säkerställa studiens validitet har vårt teoretiska 

ramverk samt den tidigare forskningen tagits stark hänsyn till och varit underlag för 

utformningen av enkäten. Frågorna granskades och reviderades samt diskuterades flera gånger 

om. Användandet av en pilotundersökning kan även ses ha bidragit till en högre validitet då 

eventuella mätfel såsom irrelevanta eller otydliga frågor kan uppdagas med hjälp av detta 

(Djurfeldt, Larsson & Stjärnhagen, 2010). Ett av de vanligaste systematiska mätfelen är att 

respondenterna tolkar frågorna olika eller inte förstår dem (Teorell & Svensson, 2007). 

För att undvika detta har vi försökt använda oss av så vanliga och vardagliga ord som möjligt 

samtidigt som vi försökt hålla frågorna så nära vårt teoretiska ramverk som möjligt i 

operationaliseringen av våra teoretiska begrepp.  

 

Med reliabilitet avses en studies tillförlitlighet och replikerbarhet (Djurfeldt, Larsson & 

Stjärnhagen, 2010). Reliablitet kan även ses som frånvaron av slumpmässiga och studiens 

stabilitet (Trost, 2012). Replikerbarhet har vi försökt uppnå genom att i denna uppsats så 

noggrant som möjligt beskriva hur vi gått tillväga i utförandet av studien, hur vi tänkt i olika 
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skeden och varför vi tagit vissa beslut. Slumpmässiga fel har vi försökt undvika genom att 

göra enkäten så enkel som möjlig att svara på. Vi tänker även att själva valet av en webbenkät 

hjälper till med reliabiliteten. Då respondenterna själva kan välja när de svarar och kan titta på 

enkäten egentligen när som helst tänker vi att de inte behövt känna sig stressade utan har 

kunnat svara i lugn och ro (vi tänker att de flesta idag har någon typ av smartphone som har 

kunnat användas för att svara på enkäten). 

 

5.7	  Etiska	  aspekter	  
Under arbetet med denna studie har vi tagit del av och förhållit oss till Vetenskapsrådets 

(2002) forskningsetiska principer. Dessa principer består av fyra huvudkrav. Nedan 

presenteras de och hur vi förhållit oss till dem i praktiken. 

 

Informationskravet: Deltagare i studien ska få information om deras uppgift i projektet, att 

deltagande är frivilligt samt att de kan avbryta medverkan närhelst de vill. Allt detta har vi 

informerat om i vårt missivbrev som utgör den första delen i enkäten.  

Samtyckeskravet: Deltagare i studien ska kunna bestämma över sitt eget deltagande utan 

otillbörliga påtryckningar från forskare. Vi har dels samtycke av Småföretagarnas 

Riksförbund om att skicka ut enkäten via deras Facebook-sida, dels ser vi att samtycke har 

inhämtats av alla de som lämnar in en ifylld enkät då de själva styr över detta helt och hållet, 

samt då de genom missivbrevet har fått information om att deras medverkan är helt frivillig.  

Konfidentialitetskravet: Uppgifter om deltagare i studien ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Den information om deltagarna som har samlats in har inte innehållit några 

etiskt känsliga eller privata uppgifter om enskilda personer. Det är dessutom endast vi som 

genomfört studien har haft tillgång till de inlämnade svaren, ingen utomstående har haft 

tillgång till dessa. 

Nyttjandekravet: Uppgifter om enskilda deltagare i studien får endast nyttjas för 

forskningsändamål. De uppgifter vi har samlat in har endast använts för statiska analyser i 

denna studie. De varken har eller kommer således nyttjas för något annat ändamål.  

 

Förutom dessa fyra krav finns det även två rekommendationer från Vetenskapsrådet (2002). 

Det första är att respondenten ska få chansen att granska och tycka till om etiskt känsligt 

material innan publicering. Då vi som vi tidigare skrev inte har frågat efter något som vi anser 

är etiskt känsligt och då enskilda deltagares svar inte redovisas i uppsatsen anser vi att denna 
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rekommendation inte är applicerbar på vår studie. Den andra rekommendationen är att 

deltagare ska informeras om var resultaten ska publiceras om de vill ta del av dem. Detta har 

vi informerat om i vårt missivbrev.  
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6. Resultat och analys 
	  

Nedan presenteras först övergripande resultat för de bakgrundsfrågor som ställts om 

mikroföretagarna själva samt deras företag. Det kommer sedan ett avsnitt där övergripande 

resultat kopplade till de fem punkterna för förutsättningar för lärande presenteras. 

 

6.1	  Studiens	  respondenter	  
I enkätundersökningen deltog 54 respondenter. Av dessa togs 2 bort då en av dem svarade att 

företaget hade 10 eller fler anställda och alltså inte var en mikroföretagare. Den andra 

respondenten togs bort då alla svar, till och med de där respondenterna skulle ange egna 

svarsalternativ, var identiska med en annan respondent och troligtvis var en dubblett. Av de 

respondenter som inkluderades var 57,7% män (n=30), 40,4% kvinnor (n=21) samt 1,9% 

identifierade sig som annat (n=1). Könsfördelningen var alltså relativt jämn mellan 

respondenterna. 

 

Åldersfördelningen bestod av 15,4% respondenter i åldrarna 21-30 (n=8), 9,6% i åldrarna 31-

40 (n=5), 28,8% i åldrarna 41-50 (n=15), 36,5% i åldrarna 51-60 (n=19), 7,7% i åldrarna 61-

70 (n=4) samt 1,9% var 71 eller äldre (n=1). Respondenternas utbildningsbakgrund bestod av 

15,4% med gymnasial bakgrund (n=8) samt 84,6% med eftergymnasial bakgrund (n=44). 

 

6.2	  Respondenternas	  företag	  
50 av respondenterna svarade på vilken bransch deras företag var verksamt inom. 

Fördelningen var 26% inom informations- och kommunikationsverksamhet (n=13), 16% inom 

verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik (n=8), 10% inom kultur, nöje, fritid 

(n=5), 10% inom utbildning (n=5), 8% inom annan serviceverksamhet (n=4) samt 4% inom 

parti- och detaljhandel (n=2). Företag som angivit liknande svar under övriga i enkäten 

klustrades ihop till en ny kategori som fick heta organisation och styrning. Kategorin utgjorde 

14% (n=7). I några branscher ingick endast en respondent. Dessa branscher var för olika för 

att kunna klustras ihop till en gemensam “övrigt”-kategori och togs bort. Sammanlagt togs 

12% av respondenternas angivna branscher bort (n=6). (Figur 3) 
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Figur 3. 

 

 

51 av respondenterna har svarat på i vilket län deras företag är beläget. Majoriteten av 

respondenterna, 62,7% (n=32) har uppgett att deras företag är beläget i Stockholm. Den näst 

största delen av respondenterna, 11,8% (n=6), har uppgett att deras företag är beläget i 

Uppsala. Mer än 70% av alla respondenter har alltså sitt företag beläget i området Stockholm-

Uppsala. (Figur 4) 

 

 
Figur 4. 

 

Företagen arbetar i nästan lika stora delar endast lokalt, endast internationellt samt nationellt 

och internationellt. 23,5% (n=12) av mikroföretagarna svarar att deras företag bedriver 
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verksamhet endast lokalt. 41,2% (n=21) svarar att företaget bedriver verksamhet endast 

nationellt, och 35,3% (n=18) svarar att företaget bedriver verksamhet både nationellt och 

internationellt. (Figur 5) 

 

 
Figur 5. 

 

 

Nästan hälften av mikroföretagarna, 49% (n=25), har bedrivit sin verksamhet i mer än 10 år. 

9,8% (n=5) uppger att de har bedrivit verksamheten i mindre än 1 år. Vidare uppger 7,8% 

(n=4) att verksamheter bedrivits i 1-3 år, 17,6% (n=9) i 4-6 år samt 15,7% (n=8) i 7-9 år 

(Figur 6). 

 

 
Figur 6. 
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51 respondenter har svarat på hur många tillsvidareanställda som finns på företagen. Nästan 

hälften av mikroföretagarna, 49% (n=25) är egenföretagare, det vill säga att företaget har en 

anställd. 11,8% (n=6) av företagen har två anställda, 5,9% (n=3) har tre anställda, 9,8% 

(n=5) har fyra anställda, 3,9% (n=2) har fem anställda, 13,7% (n=7) har sex anställda, samt 

5,9% (n=3) har sju anställda (Figur 7). 

 

 

Figur 7. 

 

 

6.3	  Förutsättningar	  för	  lärande	  
	  

6.3.1	  Handlingsutrymme	  
För att mäta handlingsutrymme ställdes fyra frågor kopplade till de fyra typerna av arbete: 

rutinbaserat, regelbaserat, kunskapsbaserat samt reflektivt. Nedan presenteras medelvärden 

och standardavvikelser för dessa fyra arbetstyper (Tabell 2). 
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 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Rutinbaserat 51 1 4 1,55 ,757 

Regelbaserat 51 1 4 1,61 ,850 

Kunskapsbaserat 51 2 4 3,55 ,577 

Reflektivt 51 1 4 3,24 ,815 

Valid N (listwise) 51     

Tabell 2. 

 

Det vi kan avläsa i Tabell 2 är att rutin- och regelbaserade typer av arbete har relativt låga 

medelvärden medan kunskapsbaserat och reflektivt arbete har relativt höga medelvärden.  

Resultatet tolkar vi som att mikroföretagare generellt sett har mer kunskapsbaserade och 

reflektiva typer av arbeten. När det gäller förutsättningar för lärande har dessa två typerna av 

arbeten medelstor respektive hög lärpotential (Nilsson et al., 2011). Det beror på att 

kunskapsbaserat och reflektivt arbete har en hög frihetsgrad i arbetet. Utgår man från dessa 

siffror har mikroföretagare goda förutsättningar för lärande sett till handlingsutrymme. Dock 

bör man ta hänsyn till att handlingsutrymmet kan vara något subjektivt. Det vi har mätt är 

mikroföretagares upplevda handlingsutrymme och det objektiva handlingsutrymmet skulle 

kunna vara både mindre och högre än resultatet visar. Om mikroföretagarna har skattat sina 

arbetstyper för högt, och egentligen har mer rutin- eller regelbaserade arbetstyper, kan det 

objektiva handlingsutrymmet vara mindre än vad som syns i deras svar. Om detta är fallet 

begränsas inte mikroföretagarna av sitt subjektiva handlingsutrymme. Har de istället skattat 

arbetstyperna för lågt blir det subjektiva handlingsutrymmet däremot mer problematiskt, då 

det kan innebära att den läropotential som existerar inte utnyttjas.  

 

6.3.2	  Interaktionsutrymme	  
För att mäta mikroföretagares interaktionsutrymme ställdes frågor om det dagliga arbetets 

utformning gällande möjligheter att fråga om råd och diskutera problem med andra 

medarbetare eller professionella. Mikroföretagarnas svar visar att de har denna typ av 

möjligheter både i sitt dagliga arbete samt i planerande och återkommande former (Figur 8 & 

Figur 9). 
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Figur 8. Figur 9. 

 

I Figur 8 ser vi att majoriteten av mikroföretagarna, 36 stycken, tycker att de har stora 

interaktionsmöjligheter i sitt dagliga arbete. I Figur 9 ser vi däremot att mikroföretagarna har 

en större spridning på sina svar, vilket återspeglas i den något högre standardavvikelsen. I 

både Figur 8 och Figur 9 befinner sig medelvärdet över medianen (3). Svaren återfinns alltså 

oftast i den högre delen av skalan. Medelvärdet för det dagliga arbetet är 0,19 enheter högre 

än medelvärdet för planerade tillfällen, vilket skulle kunna betyda att interaktion i det dagliga 

arbetet är något mer förekommande.  

 

Vi frågade även om i vilken utsträckning mikroföretagarna nätverkade med andra företag. 

64,7% (n=33) av mikroföretagarna uppgav att de nätverkade med andra företag i ganska stor 

utsträckning eller stor utsträckning. Endast 35,3% (n=18) uppgav att de nätverkade i liten 

eller ganska liten utsträckning (Figur 10). 
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Figur 10. 

 

Dessa tre variabler har en relativt hög reliabilitet. Tillsammans uppnår de ett reliabilitetsmått 

på α=0,776 (Tabell 3). Detta är fullt acceptabelt då gränsen anses gå vid 0,6 och 0,8 är en 

mycket god nivå (Tavakol & Dennich, (2011). Variablerna kan därför sägas mäta samma sak 

och har en hög intern konsistens. 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,776 3 

Tabell 3. 

 

Sammanfattningsvis har alla tre variabler relativt höga medelvärden. Interaktionsutrymmet 

går enligt vårt resultat att tolkas som stort både i det dagliga arbetet samt vid planerade 

tillfällen. Det tycks som att interaktionsutrymmet för mikroföretagare är något mindre när det 

kommer till nätverkande med andra företag även om det generellt är stort. Utifrån resultatet 

tolkat med hjälp av vår teori har mikroföretagare en god förutsättning för lärande genom 

interaktionsutrymmen. 

 

6.3.3	  Utbildningsmöjligheter	  
För att mäta utbildningsmöjligheter frågade vi hur många arbetsdagar mikroföretagarna 

använde under 2015 för deltagande i utbildningsaktiviteter så som konferenser, seminarier, 

studiedagar, introduktion eller andra utbildningar/kurser. Nedan presenteras svarsfördelningen 

(Figur 11). 
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Figur 11. 

 

I Figur 11 ser vi att det finns tre svar som utgör extremvärden och ligger långt ifrån resten av 

svaren. Dessa är borttagna i alla resterande analyser för att inte ge skeva analysresultat i 

studien. Resterande svar befinner sig i ett spann mellan 0-30 dagar. 

 

Några olika centralmått för utbildningsdagarna presenteras nedan (Tabell 4). 

 

Utbildningsaktiviteter 

N Valid 46 

Missing 6 

Mean 7,93 

Median 5,00 

Mode 0 

Std. Deviation 8,354 

Tabell 4. 

 

Olika centralmått har angetts då svaren är väldigt olika. Det är därför svårt att säga vilket 

centralmått som ger en mest rättvis bild. I tabellen framgår att typvärdet är 0. Det är dock 

viktigt att poängtera att det är 10 mikroföretagare som har svarat 0 dagar, samtidigt som 8 
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mikroföretagare har svarat att de använt 10 dagar. Det går även att se att standardavvikelsen 

är väldigt hög samt att medianen är långt ifrån det högsta värdet. 

 

Sammanfattningsvis är det svårt att säga vad detta resultat egentligen innebär när det kommer 

till förutsättningar för lärande då det inte ger någon enhetlig bild. För att illustrera detta ännu 

bättre redovisas svaren även i ett histogram med en fördelningskurva (Figur 12). 

 

 
Figur 12. 

 

Medelvärdet kan belysas genom att jämföras med statistik över det genomsnittliga antalet 

dagar svenska företag lägger på utbildningsaktiviteter. 2008 var denna siffra 4,2 dagar (SCB, 

2008). Utifrån teorin om att utbildningsmöjligheter är något organisationer lägger stor vikt vid 

för utveckling av kompetens, kan vi med vårt medelvärde visa att detta generellt kan gälla för 

mikroföretagare i ännu större utsträckning än för ägare/chefer i större företag.  

 

6.3.4	  Organisationskultur	  
För att mäta organisationskultur ställde vi frågor om möjligheter till omväxlande 

arbetsuppgifter, initiativ, risktagande och misstag samt kritiskt ifrågasättande av 

arbetsuppgifter. Dessa variabler fick alla en väldigt skev fördelning, med väldigt många svar 

högst upp på skalan. Ett exempel är frågan om mikroföretagarnas möjlighet till omväxlande 

arbetsuppgifter där endast 1,9% (n=1) svarade under 4 på skalan och hela 71,2% (n=37) 

svarade 5 på skalan (Figur 13). 
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Figur 13. 

 

Medelvärdena för samtliga variabler är högre än 4 (Figur 14). Standardavvikelserna för dessa 

medelvärden sträcker sig från 0,401 till 0,913 (Tabell 5). Detta tillsammans med de väldigt 

höga medelvärdena säger oss att mikroföretagarna är väldigt homogena med väldigt höga 

svar.  

 

 
Figur 14. Tabell 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 N Mean Std. Deviation 

Omväxling 52 4,69 ,506 

Initiativ 51 4,80 ,401 

Risktagande 51 4,25 ,913 

Kritik 52 4,46 ,851 

Valid N (listwise) 50   
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Variablerna uppnår en acceptabel reliabilitet med ett mått på α=0,636 (Tabell 6). Variablerna 

kan därför sägas mäta samma sak och har en hög intern konsistens. 

 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

,636 4 

Tabell 6. 

 

För att individer och organisationer ska kunna lära och utvecklas behöver de ha normer som 

tillåter eller uppmuntrar till att göra karriär (Nilsson et al., 2011). Mikroföretagare har per 

definition väldigt små utrymmen att röra sig på när det gäller vertikal karriär. Däremot visar 

våra resultat att de har goda möjligheter till omväxlande arbetsuppgifter, vilket kan likställas 

med en horisontell karriär. Normer behöver även tillåta eller vara uppmuntrande när det gäller 

initiativ, risktagande, utrymme för misstag och kritiskt ifrågasättande av arbetsuppgifter 

(Docherty, 1996). Våra resultat visar genomgående att mikroföretagarna vistas i 

organisationskulturer med just sådana normer. Utifrån detta resultat har mikroföretagare 

generellt en mycket god organisationskultur för att främja lärande.  

 

6.3.5	  Individens	  syn	  på	  lärande	  
För att mäta mikroföretagares syn på lärande fick respondenterna ta ställning till påståenden 

om trygghet inför utvecklingskrav samt om utbildningsaktiviteter och teknik som verktyg för 

att utveckla företaget. 75% (n=39) av mikroföretagarna svarar att de känner sig bekväma med 

förväntningar på utveckling i sina företag, medan 25% (n=13) svarar att de är tveksamma 

eller inte känner sig bekväma (Figur 15). 
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Figur 15. 

 

67,3% (n=35) av mikroföretagarna uppger att de tycker att utbildningsaktiviteter är ett viktigt 

verktyg för att utveckla företaget. 32,7% uppger istället att de är tveksamma eller inte tycker 

att det är ett viktigt verktyg (Figur 16). 

 

 
Figur 16. 

 

När det gäller teknik som ett verktyg för att utveckla lärande inom företaget svarar 65,4% 

(n=34) att de tycker att det är viktigt. 34,6% (n=18) svarar att de antingen är tveksamma eller 

inte tycker att teknik är ett viktigt verktyg (Figur 17). 
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Figur 17. 

 

En förutsättning för lärande är att individer inte har psykologiska försvar som förhindrar 

lärande. För att minska risken för sådana försvar är det viktigt att individen känner sig trygg 

(Nilsson et al., 2011). Att mikroföretagare generellt känner sig bekväma med förväntningar på 

utveckling i sina företag skulle kunna tyda på en sådan trygghet. Mikroföretagarna har 

dessutom generellt positiva attityder till både utbildningsaktiviteter och teknik som verktyg 

för utveckling av lärande inom sina företag. Detta är viktigt på grund av att individers lust och 

engagemang i slutändan är det som avgör om möjligheter till lärande tillvaratas eller inte. Vi 

antar att de mikroföretagare som har positiva attityder till att använda verktyg för att utveckla 

lärande också har en positiv attityd till lärandet i sig, vilket utgör en förutsättning för lärande. 

 

Vi har även ställt frågor om hur mikroföretagare främst tycker att lärande sker. Det är endast 

5,8% (n=3) som svarar att de tycker att lärande i företaget främst sker genom formell 

utbildning. 66,6% (n=34) av mikroföretagarna svarar istället att de tycker att lärande i 

företagen främst sker i det dagliga arbetet. Medelvärdena för dessa två variabler har 

sammanfattats i Figur 18. 
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Figur 18. 

 

För att undersöka skillnaden i medelvärdena utfördes ett t-test (Tabell 7 & Tabell 8). 

 

Paired Samples Test 

 

Paired Differences 

Mean 

Std. 

Deviation 

Std. Error 

Mean 

95% Confidence Interval 

of the Difference 

Lower Upper 

Pair 1 Främst formell 

utbildning - Främst 

dagligt arbete 

-1,804 1,281 ,179 -2,164 -1,444 

Tabell 7. 

 

Paired Samples Test 

 t df Sig. (2-tailed) 

Pair 1 Främst formell utbildning - Främst 

dagligt arbete 
-10,057 50 ,000 

Tabell 8. 
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Här ser vi att det finns en skillnad på 1,804 mellan medelvärdena och att skillnaden är 

signifikant till en signifikansnivå på 99,9%. Även om signifikansnivån är väldigt hög är det 

dock inte av stort värde för denna studie då signifikanstestning är relaterat till generalisering. 

 

6.4	  Företagsklimatet	  för	  mikroföretagare	  
Vi ställde en fråga om hur mikroföretagare uppfattar företagsklimatet i Sverige. 34,7% (n=18) 

svarade att de uppfattade företagsklimatet som gynnsamt för deras företag. 25% (n=13) 

uppfattade företagsklimatet som icke gynnsamt. Resterande 40,4% (n=21) svarade att 

företagsklimatet varken var gynnsamt eller icke gynnsamt (Figur 19). 

 

 
Figur 19. 

 

Sammanfattningsvis har mikroföretagare ganska spridda och tvekande åsikter kring 

företagsklimatet i Sverige. 

 

6.5	  Strategisk	  hantering	  av	  lärande	  och	  kompetensutveckling	  
Mikroföretagare använder lärande och kompetensutveckling som strategier för att utveckla 

företag i olika stora utsträckningar. 46,1% (n=24) svarar att de använder det strategiskt i liten 

eller ganska liten utsträckning. 53,8% (n=28) svarar att de använder det strategiskt i ganska 

stor eller stor utsträckning (Figur 20). 
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Figur 20 

 

Det är alltså en relativ jämn fördelning bland mikroföretagare när det gäller strategisk 

användning av lärande och kompetensutveckling.  
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7. Diskussion 
 

7.1	  Sammanfattning	  av	  resultat	  och	  analys	  
Syftet med denna studie är att undersöka vilka förutsättningar som finns för lärande för 

mikroföretagare. Detta syfte har preciserats med hjälp av fem frågeställningar: 

• Hur ser mikroföretagarnas handlingsutrymme ut? 

• Hur ser mikroföretagarnas interaktionsutrymme ut? 

• Hur ser mikroföretagarnas utbildningsmöjligheter ut? 

• Hur ser mikroföretagarnas organisationskultur ut? 

• Hur ser mikroföretagarnas lust och engagemang till lärande ut? 

 

Nedan sammanfattas och diskuteras relevanta resultat utifrån de fem frågeställningarna. 

 

7.1.1	  Förutsättningar	  för	  lärande	  
	  

7.1.1.1	  Handlingsutrymme	  
Mikroföretagare upplever att deras arbete präglas av kunskapsbaserat och reflektivt arbete i 

större grad än rutin- och regelbaserat arbete. Detta innebär att mikroföretagarna har ett arbete 

med en subjektivt stor frihetsgrad och därmed en hög läropotential. Resultatet kan dock vara 

missvisande för det objektiva handlingsutrymmet då mikroföretagarna kan överskatta eller 

underskatta i vilken utsträckning en viss typ av arbete förekommer. Det kan därför 

argumenteras att det subjektiva handlingsutrymmet både kan förhindra och underlätta lärande 

för mikroföretagare. Den stora svarsfrekvensen på problemlösande och reflektivt arbete skulle 

kunna förklaras av att mikroföretagare inte har många anställda i sitt företag att delegera 

arbetsuppgifter till. De har därför begränsade, om några alls, möjligheter att be andra att lösa 

problem eller utföra förändringar i företaget. Det kan därför tänkas att mikroföretagare i 

väldigt hög grad själva måste ansvara för och arbeta med problemlösning och förändring i 

företaget, även om det inte är deras huvudsakliga eller ordinarie arbetsuppgifter. 

 

7.1.1.2	  Interaktionsutrymme	  
Vårt resultat visar att interaktionsutrymmet generellt är stort för mikroföretagare. De känner 

att de kan fråga om råd och diskutera problem med medarbetare eller andra professionella 

både i det dagliga arbetet samt vid planerade och återkommande tillfällen. Mikroföretagare 
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har även ett stort interaktionsutrymme (om än något mindre än för de två tidigare nämnda 

faktorerna) då de generellt nätverkar med andra företag i ganska stor eller stor utsträckning. 

Att interaktionsutrymme fått så höga resultat är extra intressant då vår studie till störst del 

utgörs av personer som är de enda anställda i sitt företag. Det tycks därför som att en stor del 

av interaktionsutrymmet utgörs av personer utanför företaget. Resultatet skulle bland annat 

kunna bero på att enkäten spridits med hjälp av Småföretagarnas Riksförbund. Företag som 

har koppling till ett sådant förbund skulle kunna ha en högre tendens att ta kontakt med 

personer utanför sitt eget företag då de valt att ingå i en större organisation. Resultatet skulle 

även kunna påverkas av att många respondenters företag är belägna i Stockholm och Uppsala 

län. Detta kan tyda på att det är i dessa län flest mikroföretagare håller till och att exempelvis 

nätverkande därmed blir mer naturligt än i län med få mikroföretagare. De något mer spridda 

svaren för frågan kring nätverkande skulle även kunna påverkas av den relativt höga åldern på 

många respondenter. Vi tänker att nätverkande är ett relativt nytt begrepp och kanske känns 

främmande för äldre personer. 

 

7.1.1.3	  Utbildningsmöjligheter	  
Hur många arbetsdagar mikroföretagare lägger på deltagande i utbildningsaktiviteter är 

väldigt olika. Vissa lägger 0 dagar på detta och andra 10 eller så mycket som 30. I snitt lägger 

mikroföretagaren 7,95 dagar på utbildningsaktiviteter under ett år vilket är nästan dubbelt så 

mycket som det genomsnitt SCB tog fram 2008 för hela Sverige och alla företagskategorier. 

De mycket spridda svaren skulle kunna bero på att frågan kräver mycket av respondenten. Det 

kan vara svårt att minnas och uppskatta antalet arbetsdagar som använts för deltagande i 

utbildningsaktiviteter under 2015. Detta kan göra att många överskattar eller underskattar 

antalet dagar och frågan blir således inte reliabel. En annan faktor som kan ha spelat in är att 

sex av mikroföretagen funnits i mindre än ett år. Dessa företag kan tänkas motsvara en stor 

del av de som uppgett 0 dagar på denna fråga då de kanske inte existerade under 2015 eller 

precis hade startat sin verksamhet och således inte prioriterade utbildningsaktiviteter.  

 

7.1.1.4	  Organisationskultur	  
Mikroföretagarnas organisationskulturer präglas generellt av normer som tillåter eller 

uppmuntrar till att göra horisontell karriär, ta initiativ, våga ta risker, utrymme för misstag 

samt kritiskt ifrågasättande av arbetsuppgifter. Organisationskulturer främjar då lärandet i 

mikroföretagen istället för att förhindra det. Dessa 3 variabler kan även ge en reliabel skala 
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för att mäta organisationskultur. Resultaten kan tänkas vara påverkade av mikroföretagens 

storlek. Då mikroföretag inte har fler än 9 anställda och många i denna studie var ensamma i 

sina företag har de färre anställda att förlita sig på än de i större företag. Mikroföretagare kan 

således tänkas ha större krav på att vara flexibla i sina arbetsuppgifter då de har färre personer 

att delegera arbetsuppgifter till än ägare/chefer i stora företag. De kan tänkas ha större press 

på sig till att själva ta initiativ då de har färre personer i företaget som kan ta dem. 

 

Att risktagande och utrymme för misstag får så höga resultat kan tyckas motsägelsefullt. 

Eftersom mikroföretagare, som tidigare argumenterat, kan ha större krav och mer press på sig 

än ägare/chefer i stora företag skulle de kunna tänkas vara mindre benägna att ta risker och ha 

mindre utrymme för misstag. Hela företaget hänger ju på bara ett fåtal personers prestationer 

(i många fall en enda person). Det kan dock även tänkas att eftersom de inte har någon över 

sig i hierarkin så vågar de tar mer risker och har utrymme för misstag då de inte har någon att 

stå till svars för. Att de inte har någon över sig i hierarkin skulle även kunna förklara de höga 

svaren på kritiskt ifrågasättande. Då de själva bestämmer över arbetsuppgifterna är det sig 

själva de kritiskt ifrågasätter, vilket skulle kunna vara enklare än att ifrågasätta någon annan. 

 

7.1.1.5	  Individens	  lust	  och	  engagemang	  att	  lära	  
Våra resultat tyder på att mikroföretagare i huvudsak har en positiv inställning till lärande, 

vilket också är en av de viktigaste förutsättningarna för lärande. De känner sig bekväma med 

förväntningar på utveckling i sina företag vilket tyder på att de känner sig trygga. Detta är 

intressant om man tänker på att de ofta är de enda anställda i sina företag och befinner sig i en 

omvärld som ofta kräver hög flexibilitet och snabb anpassning efter marknaden. Den del av 

mikroföretagarna som uppger att de inte känner sig trygga skulle kunna ha en koppling till 

just detta. Att majoriteten trots allt känner sig trygga skulle kunna ha att göra med att de 

känner hela sin verksamhet väl och har kontroll över den, samt vet hur den behöver utvecklas. 

 

Mikroföretagarna har generellt även en övergripande positiv syn på användandet av både 

utvecklingsaktiviteter och teknik som verktyg för att utveckla sina företag. En betydande del 

av dem är dock mer tveksamt inställda till både utbildningsaktiviteter och teknik. När det 

gäller teknik kan en tveksam inställning ha många förklaringar. Dels är många av 

mikroföretagarna äldre och känner sig kanske osäkra i användandet av teknik såsom IT. IT 
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fyller dessutom ofta kommunikativa funktioner inom företag vilket kan vara överflödigt i 

företag med endast en eller ett fåtal anställda.  

 

Mikroföretagarna anser att lärande främst sker i det dagliga arbetet samtidigt som de aktivt 

motsäger att lärande främst sker genom formell utbildning. Denna syn på lärande kan förklara 

en del av de tveksamma inställningarna mot utbildningsaktiviteter som ett verktyg för att 

utveckla företag. Inställningen till lärande genom formell utbildning kan dock ha att göra med 

ordet “främst”. Mikroföretagarna kan tänkas tycka att formellt lärande är både viktigt och 

nödvändigt, samtidigt som de inte tycker att det är där lärandet främst sker. 

 

7.2	  Resultat	  i	  relation	  till	  tidigare	  forskning	  
Vårt resultat tyder på mycket goda förutsättningar för lärande för mikroföretagare. Spicer och 

Sadler-Smith (2006) samt Michna (2009) visade med sina studier att det finns ett samband 

mellan organisatoriskt lärande och företags prestationer. För vår studie skulle detta innebära 

att mikroföretagarna har en god potential för en hög prestationsnivå - något som är väldigt 

viktigt i och med den föränderliga omvärld och dess nya krav som vi beskrev i inledningen.  

 

Enligt Hutchinson och Quintas (2008) hanterar SME-företag kunskap strategiskt. Detta får 

inte fullt stöd av vår studie. Mikroföretagarna var väldigt splittrade då knappt 54% uppgav att 

de använde lärande och kompetensutveckling som en strategi i ganska stor eller stor 

utsträckning. Detta skulle dock kunna förklaras av Hutchinson och Quintas slutsats att 

företagen inte använder formell terminologi. Det skulle kunna vara så att mikroföretagarna 

visst använder lärande och kompetensutveckling som en strategi men inte kopplar uttrycken 

lärande och kompetensutveckling till detta. 

 

Zhang, Mcpherson och Jones (2006) visade att ägare/chefer i innovativa företag såg 

marknadstryck som en möjlighet, uppmuntrade anställda att involvera sig i 

förändringsprocesser och öppnade upp kommunikationskanaler till andra företag. 

Marknadstryck menar vi går att koppla till förväntningar på utveckling inom företagen. Då 

mikroföretagarna kände sig trygga inför förväntningar på utveckling menar vi även att de ser 

marknadstryck som en möjlighet likt ägarna/cheferna för innovativa företag. Den höga graden 

av förändringsarbete som förekom i mikroföretagarnas arbete kan även kopplas till de 

innovativa ägarna/chefernas uppmuntrade till att involvera sig i förändringsprocesser. Vidare 
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visar vårt resultat att mikroföretagarna öppnar upp kommunikationskanaler till andra företag i 

form av nätverkande, en faktor även Mitra (2000) kopplade till innovation. Utifrån dessa 

kopplingar drar vi slutsatsen att en stor del av mikroföretagarna har innovativa företag.  

 

Det är dock inte bara interna faktorer som är viktiga för innovation utan även externa. Csath 

(2012) menade att det är viktigt att det finns en uppmuntrande miljö utanför företaget för 

uppnå en framgångsrik innovation. Denna uppmuntrade miljö menar vi kan vara synonymt 

med ett gynnsamt företagsklimat. Tolkar vi vårt resultat med hjälp av Csath innebär detta att 

innovation hos mikroföretagarna kan hämmas av företagsklimatet i Sverige.  

 

Våra resultat för individens lust och engagemang till att lära samt interaktionsutrymme blir än 

mer intressanta då man kopplar dem till Sanzo et al. De drog slutsatsen att det är väldigt 

viktigt att ägare/chefer stödjer lärandeprocesser samt uppmuntrar samarbete och 

kommunikation för att skapa konkurrensfördelar (Sanzo et al., 2012). Då mikroföretagarna 

hade en generellt positiv attityd till lärande antar vi att de stödjer lärandeprocesser. Vi antar 

även att mikroföretagarna uppmuntrar samarbete och kommunikation med stöd från vårt 

resultat kring att de kände att de kunde interagera med medarbetare och andra professionella 

samt generellt nätverkade i ganska stor till stor utsträckning. Mikroföretagarna kan därför ses 

ha stora möjligheter till att skapa konkurrensfördelar. 

 

Admiraal och Lockhorst (2009) kom fram till att ägare/chefer i SME-företag har en allmänt 

negativ attityd mot användning av teknologi som ett verktyg för utbildning och lärande. Detta 

säger vårt resultat emot och visar istället en övervägande positiv attityd till teknik. Det skulle 

kunna bero på sättet vi distribuerade enkäten. Admiraal och Lockhorst använde sig av både 

post- och webbenkäter medan vi bara använde oss av en webbenkät. Det kan tänkas att 

webbenkäten endast nått mikroföretagare med en generell positiv attityd mot teknik, då teknik 

(dator, smartphone eller liknande samt internetuppkoppling) varit en förutsättning för att 

kunna svara på vår enkät.  

 

7.3	  Studiens	  bidrag	  och	  begränsningar	  
Studiens främsta bidrag är att den bidrar med kunskap inom ett tidigare outforskat område 

inom arbetslivspedagogik i Sverige. Studien kan utgöra ett startskott för vidare forskning om 

lärande i mikroföretag inom arbetslivspedagogiken. Mikroföretagares starka roll inom både 
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svenskt och europeiskt näringsliv samt vikten av lärande och utveckling inom företag gör 

denna studie högst värdefull. Den kan fungera som en pilotstudie för många framtida studier 

och kan ge indikationer om vad som kan vara intressant att undersöka vidare. Studiens resultat 

kan vara av intresse för mikroföretagarna själva för att ge dem insikter kring hur deras 

förutsättningar ser ut, vilket gör att de kan börja medvetet förändra dessa om de så önskar. 

 

Viktigt att poängtera är dock studiens begränsningar. En av de största begränsningarna är 

urvalet. Då inget OSU (obundet slumpmässigt urval) använts kan studien inte antas gälla för 

andra mikroföretagare än de som deltagit i denna studie. Det gör att signifikanstestningar blir 

meningslösa och att alla statistiska analyser starkt kan kritiseras. Även att urvalet är så pass 

litet begränsar studien. Det gör att många intressanta analyser tyvärr blir irrelevanta. En annan 

aspekt som vi tror kan begränsa denna studie är frågornas utformning. Att alla förutsättningar 

fått relativt höga medelvärden skulle kunna tyda på att frågorna var för enkla att svara på och 

att saker ansågs som självklarheter. Det kan förstås även argumenteras för att 

förutsättningarna fick höga medelvärden för att förutsättningarna för lärande faktiskt är goda 

för mikroföretagare.  

 

7.4	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
Denna studie har väckt flera intressanta frågor för vidare forskning. Vi ser att mikroföretagare 

generellt har stora förutsättningar för lärande. Detta skulle man kunna sätta i ett större 

perspektiv genom att göra en studie som jämför förutsättningar för lärande för ägare/chefer 

inom olika företagskategorier (som små och stora företag) för att se om de skiljer sig åt. 

Framtida studier skulle även kunna försöka replikera denna studie men istället använda sig av 

ett OSU för att möjliggöra generaliseringar samt mer tillförlitliga statiska analyser. Det skulle 

då kunna vara intressant att till exempel undersöka samband mellan interaktionsutrymme och 

antal anställda eller handlingsutrymme och verksamhetstid. Man skulle även kunna undersöka 

skillnader mellan grupper såsom skillnader i individers lust och engagemang att lära mellan 

olika utbildningsbakgrunder, eller skillnader i organisationskultur mellan olika branscher. Det 

skulle även vara intressant med en studie som kombinerar kvantitativ och kvalitativ 

datainsamling, exempelvis genom användandet av en enkätundersökning i kombination med 

intervjuer för att djupdyka ner i hur det ser ut med förutsättningar för mikroföretagare. Vidare 

forskning bör även titta närmare på faktorn utbildningsmöjligheter då resultatet i denna studie 

är väldigt tvetydigt.  
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7.5	  Slutsatser	  
Mikroföretagare har goda förutsättningar för lärande när det gäller faktorer som 

handlingsutrymme, interaktionsutrymme, organisationskultur samt individens lust och 

engagemang att lära. Angående goda förutsättningar när det gäller faktorn 

utbildningsmöjligheter är dock resultatet väldigt svårtolkat och vidare forskning behövs 

definitivt här. Studien bör även replikeras men med ett OSU samt ett större urval för att 

möjliggöra generalisering och mer jämförelser mellan grupper.  
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Bilaga 1, enkät 
 

Förutsättningar för lärande för mikroföretagare 

 

 

Bakgrundfrågor om dig 

Nedan följer tre frågor angående din egen bakgrund. 

 

Kön 

q Kvinna 

q Man 

q Annat 

 

Ålder 

q 20 eller yngre 

q 21-30 

q 31-40 

q 41-50 

q 51-60 

q 61-70 

q 71 eller äldre 

 

Vilken typ av utbildningsbakgrund har du? 

q Förgymnasial (Grundskola) 

q Gymnasial 

q Eftergymnasial (Högskola) 

q Annan 
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Bakgrundsfrågor om företaget 

Nedan ställs ett antal frågor om företagets utformning och verksamhet i stort. 

 

Hur många tillsvidareanställda har företaget inklusive dig? 

q 1 

q 2 

q 3 

q 4 

q 5 

q 6 

q 7 

q 8 

q 9 

q 10 eller fler 

 

Vilken bransch arbetar företaget inom? 

q Jordbruk, skogsbruk, vattenbruk, jakt, fiske 

q Tillverkning, tillverkningsindustri 

q Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering 

q Byggverksamhet, elinstallation 

q Parti- och detaljhandel 

q Transport och magasinering 

q Hotell- och restaurangverksamhet 

q Informations- och kommunikationsverksamhet 

q Finans- och försäkrningsverksamhet 
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q Fastighetsverksamhet 

q Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik 

q Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster 

q Utbildning 

q Vård och omsorg, sociala tjänster 

q Kultur, nöje, fritid 

q Annan serviceverksamhet 

q Övrigt:……………………………………. 

 

Hur länge har företaget bedrivit sin verksamhet? 

q Mindre än 1 år 

q 1-3 år 

q 4-6 år 

q 7-10 år 

q Mer än 10 år 

 

I vilket län är företaget beläget? 

q Dalarna 

q Blekinge 

q Gotland 

q Gävleborg 

q Halland 

q Jämtland 

q Jönköping 

q Kalmar 

q Kronoberg 

q Norrbotten 
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q Skåne 

q Stockholm 

q Södermanland 

q Uppsala 

q Värmland 

q Västerbotten 

q Västernorrland 

q Västmanland 

q Västra Götaland 

q Örebro 

q Östergötland 

q Ingen fast plats 

 

Hur arbetar företaget? 

q Endast lokalt 

q Endast nationellt 

q Endast internationellt 

q Både nationellt och internationellt 

 

 

Arbetsuppgifter 

Nedan följer fyra frågor om dina arbetsuppgifter i företaget. 

 

I vilken utsträckning är dina arbetsuppgifter rutinbaserade (det finns bara ett sätt att 
utföra arbetsuppgifter på)? 

q Liten utsträckning 

q Ganska liten utsträckning 
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q Ganska stor utsträckning 

q Stor utsträckning 

 

I vilken utsträckning är dina arbetsuppgifter regelbaserade (du kan välja mellan olika 
förutbestämda sätt att utföra arbetsuppgifterna på)? 

q Liten utsträckning 

q Ganska liten utsträckning 

q Ganska stor utsträckning 

q Stor utsträckning 

 

I vilken utsträckning är dina arbetsuppgifter problemlösande (du kan välja mellan olika 
förutbestämda sätt att utföra arbetsuppgifterna på)? 

q Liten utsträckning 

q Ganska liten utsträckning 

q Ganska stor utsträckning 

q Stor utsträckning 

 

I vilken utsträckning är dina arbetsuppgifter förändringsinriktade (du arbetar medvetet 
med att förändra arbetsuppgifter)? 

q Liten utsträckning 

q Ganska liten utsträckning 

q Ganska stor utsträckning 

q Stor utsträckning 

 

 

Kommunikation 

Nedan följer först två påståenden som du får ta ställning till. Sist är det även en flervalsfråga. 
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Mitt dagliga arbete är utformat så att jag kan fråga medarbetare eller andra 
professionella om råd och diskutera lösningar på problem 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

Jag har möjlighet att deltaga i planerade och återkommande tillfällen för att interagera 
och diskutera med medarbetare eller andra professionella 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

I vilken utsträckning nätverkar du med andra företag? 

q Liten utsträckning 

q Ganska liten utsträckning 

q Ganska stor utsträckning 

q Stor utsträckning 

 

 

Utbildningsaktiviteter 

I nedanstående fråga fyller du i ditt eget svar med siffror. 

 

Uppskattningsvis, hur många arbetsdagar använde du under 2015 för deltagande i 
utbildningsaktiviteter? (T.ex. konferenser, seminarier, studiedagar, introduktion eller 
andra utbildningar/kurser) 

Antal dagar:…………………… 

 

Organisationskultur 

Nedan följer fyra påståenden som du får ta ställning till. 

 

Det finns i mitt arbete möjlighet till omväxlande arbetsuppgifter 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 
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Det finns i mitt arbete möjlighet till att ta initiativ 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

Det finns i mitt arbete utrymme för risktagande och misstag 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

Det finns i mitt arbete möjlighet att kritiskt ifrågasätta hur arbetsuppgifter utförs 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

Syn på lärande 

Nedan följer fem påståenden som du får ta ställning till. 

 

Jag känner mig bekväm med förväntningar på utveckling i mitt företag 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

Jag tycker att utbildningsaktiviteter är ett viktigt verktyg för att utveckla lärandet i 
företaget 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

Jag tycker att teknik (t.ex. IT) är ett viktigt verktyg för att utveckla lärandet i företaget 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

Jag tycker att lärande i företaget främst sker genom formell utbildning 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

Jag tycker att lärande i företaget främst sker i utförandet av dagliga arbetsuppgifter 
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Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

Övrigt 

 

Jag upplever att företagsklimatet i Sverige är gynnsamt för mitt företag 

Stämmer inte alls   q          q          q          q          q   Stämmer helt 

 

I vilken utsträckning finns lärande och kompetensutveckling med som en strategi för 
företagets utveckling? 

q Liten utsträckning 

q Ganska liten utsträckning 

q Ganska stor utsträckning 

q Stor utsträckning 

 

Inom vilken stödfunktion till din verksamhet har ditt företag mest behov av att utveckla 
kompetens? 

q Juridik (t.ex. arbetsrätt) 

q Ekonomi 

q IT 

q Marknadsföring 

q HR 

q Styrande och ledning 

q Forskning och Utveckling 

q Försäljning 

q Övrigt:………………………………………… 

 

Utlottning av trisslotter! 

Om du vill vara med i utlottningen av trisslotter kan du nedan fylla i din e-postadress.  



63	  
	  

Bilaga 2, missivbrev 
 

Förutsättningar för lärande för mikroföretagare 

 

Denna enkät är en del av en studie som undersöker vilka förutsättningar som finns för lärande 

för mikroföretagare. Enkäten är riktad mot ägare/chefer i företag med upp till 9 anställda 

(mikroföretagare). Alla som svarar på enkäten kan vara med i en utlottning av trisslotter ifall 

de vill. 

Medverkan är frivillig men dina svar är viktiga för att få tillförlitliga och användbara resultat 

som underlag för undersökningen. Kom ihåg att dina svar inte kan ersättas av någon annans.  

De uppgifter du lämnar hanteras helt konfidentiellt. Endast vi två som genomför 

undersökningen kommer hantera de ifyllda enkäterna. Alla svar som lämnas in kommer 

endast användas i denna studie. Resultaten redovisas i en C-uppsats som publiceras av 

Uppsala Universitet på uu.diva-portal.org och kommer finnas tillgänglig för alla som är 

intresserade. Enkäten tar ca 5 minuter att besvara. 

Sista svarsdag är 19 maj! 

 

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta någon av oss. 

 

Kontaktpersoner: Anna Engel & Daniel Nordin 

Mobil: XXX-XXX XX XX 

E-mail: anna.engel.XXXX@student.uu.se & daniel.nordin.XXXX@student.uu.se 

 

 

Stort tack för din medverkan! 

	  


