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 I 

FÖRORD 
 
Vi vill tacka alla som på olika sätt bidragit till arbetet med denna uppsats. Först och främst 
vill vi tacka alla våra respondenter för deras medverkan. Utan dessa hade inte uppsatsen 
varit möjlig. Vi vill även tacka vår handledare Daniel Örtqvist för alla värdefulla tips och 
synpunkter under arbetes gång. Sist men inte minst vill vi tacka alla våra studiekamrater 
och opponenter för deras synpunkter och kommentarer på vår uppsats under arbetets 
gång.   
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SAMMANFATTNING 
 
Sextiotvå procent av nystartade företag i Sverige är aktiva efter tre år. Företagets 
prestation är ofta synonymt med entreprenörens prestation eftersom att starta ett företag 
ofta är ett individuellt beslut som uppkommer från en entreprenörs affärsidé. I början av 
företagets livscykel är entreprenören inblandad i samtliga delar av företaget men i och 
med att företaget växer och entreprenören anställer personer att arbeta i företaget 
uppkommer frågan hur formaliserat företaget ska vara. Många företag är sårbara i 
introduktionsfasen och eftersom överlevnadsgraden för företag är så pass låg finner vi det 
intressant att göra en studie om hur formalisering påverkar prestation i 
introduktionsfasen. Vi har identifierat kreativitet, teknologi och omgivning som faktorer 
som kan styra graden av formalisering för ett företag och dessa variabler har vi valt att 
använda som faktorer för att uppfylla studiens syfte som är att genom en kvantitativ 
studie identifiera sambandet mellan formalisering och prestation för företag i 
introduktionsfasen. Syftet är även att utifrån studien utforma en modell för hur företag i 
introduktionsfasen kan formalisera sig för att öka sin prestation.  
 
Med utgångspunkt i Webers byråkratiska teori och situationsteori har vi analyserat vårt 
resultat. Vi har utgått från två modeller som skapades i samband med vår studie, i den ena 
modellen är formalisering en mellanliggande variabel och i den andra modellen är 
formalisering en modererande variabel. Vi kom i vår studie fram till att ingen av dessa 
modeller speglar verkligheten fullt ut, resultatet visade en blandning av dessa två 
modeller. Det vi kom fram till var att formalisering är en modererande variabel för 
sambandet mellan kreativitet och prestation. Om entreprenören är mycket kreativ bör 
detta kombineras med hög formalisering för att skapa hög prestation. En dynamisk 
omgivning medför negativ prestation, dock fann vi inga samband för att formalisering 
skulle göra prestationen positiv. Det vi kunde utläsa av våra resultat var att företag i en 
dynamisk omgivning och med mer rutinartade arbetsuppgifter var mer benägna att 
formalisera sig, dock fann vi inga samband mellan formalisering och prestation. 
Förklaringen till att vi inte fick något samband tror vi antingen är att omgivning och 
teknologi inte påverkar prestation via formalisering eller att ytterligare en variabel måste 
involveras i modellen för att vi ska se sambandet mellan formalisering och prestation.   
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ABSTRACT 
 
Sixty-two per cent of the companies that are started in Sweden are active after three 
years. The company’s performance is often synonymous with the entrepreneur’s 
performance since he is responsible for starting the company and it’s his business concept. 
The entrepreneur often does everything in the company in the beginning of the 
company’s lifecycle but as the company grows and the entrepreneur takes on employees 
the question of whether he should formalize the company or not arises. Many companies 
are vulnerable in the beginning and since the survival rate of new companies is low we 
find it interesting to perform a study on how formalization affects the performance in 
companies that are in the beginning of their lifecycle. We have identified creativity, 
technology and environment as factors that can control how formalized a company is. 
We have chosen these variables to fulfil the purpose of this study, which is through a 
quantitative study identify the relation between formalization and performance in 
companies that are in the introduction phase of their lifecycle. The purpose is also to 
design a model for how companies in the introduction phase can formalize to increase 
their performance.  
 
We have analyzed our result in the context of contingency theory and Weber’s 
bureaucracy theory. We designed two models where formalization was either an 
intermediate variable or a moderating variable. The results in our study was that neither 
of the two models reflected reality completely, instead it was a mixture of the two 
models that was more accurate. Formalization acts as a moderating variable in the 
relation between creativity and performance. If the entrepreneur is very creative he 
should have a highly formalized company to perform well. If the environment is very 
dynamic it results in a negative performance, however we did not find evidence that 
formalization could turn the performance into a positive one. What we could see from 
our results was that companies in a dynamic environment and where the assignment was 
more of a routine job were more likely to formalize their companies. We did not, 
however, find a relation between formalization and performance. We think that the 
explanation for the lack of relation is that either environment and technology do not 
affect performance through formalization or there is another variable between 
formalization and performance that must be included to be able to see a relation.   
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
 
Av nystartade företag i Sverige år 2001 var endast sextiotvå procent fortfarande aktiva 
efter tre år (Nutek, 2008). Även om detta är bättre statistik än för företag som startades år 
1997 (ibid) är det en klen tröst för entreprenören som ansöker om konkurs. I 
Storbritannien visar statistiken samma trend, hälften av de nystartade företagen finns kvar 
efter fyra år (Martin & Staines, 1994). Eftersom detta verkar vara ett problem som inte är 
lokalt förankrat finns fog för att anta att det finns ett samband mellan hur nystartade 
företag sköts och deras prestation, det vill säga dess överlevnadsförmåga.  
 
För en grundare av ett nystartat företag blir arbetet en del av det personliga livet. 
Företagets prestation och inkomst ligger ofta direkt i deras händer och de påverkar 
således också sin egen månatliga inkomst. Grundarna blir i många fall identifierade och 
identifierar ofta sig själva med sitt företag på ett sätt som inte är likvärdigt med större 
företag. (Culkin & Smith, 2000) Mindre företag har ofta en press av olika slag på sig som 
ett resultat av grundarens egen personlighet vilket också påverkar beslutsfattandet på ett 
sätt som skiljer sig från större företag. (ibid) 
 
Att starta ett företag är ett individuellt beslut och uppkommer från entreprenörens 
affärsidé (Littunen, 2000). I introduktionsfasen är entreprenörens egenskaper viktiga för 
företaget och bland de egenskaper som visat sig centrala är innovationsförmåga, det vill 
säga kreativitet, och handlingsförmåga (ibid). När entreprenören beslutat sig för att starta 
ett företag finns många beslut att fatta, bland annat om organisationen ska vara formell 
eller icke-formell. En informell organisation har inte alla beslut formellt nedskrivna men 
ändå påverkar dessa beslut företaget (Cardinal, Sitkin & Long, 2004). Informella 
styrverktyg kan handla om när anställda ska komma till arbetet, hur de utför arbetet och 
hur återkoppling sker (ibid). I den formella organisationen är styrdokument nedskrivna 
och arbetsuppgifter tydligt angivna i dokument. Entreprenören beslutar vilken typ av 
styrning företaget ska ha, vilken formaliseringsgrad som passar företaget. En del 
entreprenörer har ingen teoretisk utbildning om ledarskap eller organisation, de har en 
affärsidé som de brinner för och arbetar hårt för att få denna affärsidé lönsam. Företaget är 
ett livsverk för många och nederlaget blir stort när de ser sitt företag gå under.  
 

1.2 PROBLEMDISKUSSION 
 
Weber (refererad i Sine, Mitsuhashi & Kirsch, 2006) menar att den byråkratiska 
strukturen, med dess tydliga indelning av avdelningar och ansvar, är överlägsen andra 
organisationsstrukturer när det gäller att prestera. Sine et al (2006) samtycker men menar 
att det finns ytterligare en aspekt på relationen mellan formalisering och prestation, 
nämligen företagets omgivning. Likt Burns och Stalker (1994, s 119 ff) anser Sine et al 
(2006) att relationen mellan formalisering och prestation beror på ifall företaget verkar i 
en dynamisk eller stabil omgivning. En mindre formaliserad struktur passar bättre för ett 
företag i en dynamisk miljö, medan en mekanisk struktur passar företag i en stabil 
omgivning (ibid).  
 
Enligt Mazzarol (2003) krävs det under de första åren att grundaren agerar ”micro-
manager” och konstant är inblandad i styrningen och arbetet. Ofta är företaget beroende 
av sin grundare för att överleva, men allteftersom företaget växer måste team och 
arbetsgrupper utvecklas. Grundarna måste alltså själv ta ett steg tillbaka från arbetet och 
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istället fokusera på att leda och delegera. (ibid) Enligt Kuratko och Hodgetts (1998, s 
505) formaliseras företagen mer och mer allteftersom företaget växer och mer personal 
anställs. 
 
Nystartade företag saknar ofta formalisering och detta är inte märkligt då de inte hunnit 
formalisera sig (Sine et al, 2006). Simons (refererad i Moores & Yuen, 2001) menar att 
det inte endast handlar om en tidsfråga, företag i introduktionsfasen har inget behov av 
en ökad formaliseringsgrad eftersom de anställda ständigt kommunicerar med varandra 
och det gör det möjligt att styra dem utan exempelvis styrdokument. Formaliseringens 
betydelse varierar i olika studier och detta beror på att objekten i studierna har varit av 
olika storlek. Studier visar att företag utan formaliserad struktur presterar bättre i en 
dynamisk miljö än de med högre formaliseringsgrad. Dessa studier är gjorda på större 
företag och resultatet för mindre företag är ännu relativt outforskade (Sine et al, 2006).  
 
Små företag är speciellt sårbara i introduktionsfasen och många av dessa företag misslyckas 
att bli framgångsrika, blomstrande företag (Watson, Hogarth-Scott & Wilson, 1998). En 
studie som genomfördes av författarna visade att det finns olikheter i företagsledarnas 
erfarenheter och det gör att sättet de leder företaget på skiljer sig från företag till företag 
(ibid). Ett naturligt antagande är att små företag vill växa och bli framgångsrika så snart 
som möjligt (Zhang, 2000) men ändå är små företag mindre benägna att ge sina anställda 
relevant utbildning trots att forskning visar att anställdas skicklighet i arbetet är kopplat 
till prestationen (Storey, 2004). Davila och Foster (2005) fann ett positivt samband 
mellan formalisering och tillväxt för företag i introduktionsfasen. Allt eftersom ett företag 
växer blir organisationsstrukturen en variabel för att förklara hur formalisering växer fram 
(Davila, 2004). Det som saknas i Davilas (2004) studie är variabeln prestation, något som 
är vanligt inom forskning om situationsteori. Att inkludera prestation i studien medför att 
slutsatser kan dras när formalisering är mest lämpligt att införa för ett företag (ibid).  
 
Om en entreprenör ska vara framgångsrik är kreativitet en viktig faktor (Wickham, 2006, 
s 41). Kreativitet kan innebära att entreprenören kommer på ett nytt sätt att tekniskt 
framställa en vara, att erbjuda en ny tjänst eller ett nytt sätt att nå ut på marknaden (ibid). 
Beroende på om företagets arbetsuppgifter är rutinartade eller inte har företaget olika 
teknologi (Macintosh, 1994, s 112). För att företaget ska nå hög prestation bör 
teknologin stämma överens med övriga delar av företaget (Mintzberg, 1979, s 217). 
Omgivningen omkring företaget är viktig för hur entreprenören ska sköta sitt företag och 
hur han ska anpassa sig till marknaden (Littunen, Storhammar & Nenonen, 1998). 
Samtidigt som entreprenören ska vara flexibel behöver han hitta sin egen nisch för att 
kunna konkurrera på bästa sätt, för hög prestation krävs således hög dynamik (Wiklund, 
1998, s 68 f).   
 
Under introduktionsfasen fokuserar företaget på innovationer och utveckling och 
försöker hitta möjligheter för företaget som driver utvecklingen framåt (Macintosh, 1994, 
s 105). Alltför hård styrning kan motverka utvecklingen och hämma kreativiteten men 
successivt blir det viktigare för företaget att bygga upp organisationen (ibid). Denna 
uppbyggnad kräver tillsyn och underhåll av företaget och ledaren behöver se till att 
organisationen struktureras för att säkerställa fortsatt tillväxt (Santora & Sarros, 2008). 
Om styrning ändras under introduktionsfasen medför det att formaliseringsgraden ändras. 
Fokus i tidigare studier har varit etablerade, större företag och hur formaliseringen har 
bidragit till att öka deras prestation. Företag i introduktionsfasen är ofta mindre och på 
grund av sin storlek mer sårbara, de skulle dra nytta av att veta hur formaliseringen kan 
påverka deras prestation. Så många som trettioåtta procent av nystartade företag överlever 
inte längre än tre år vilket något inom företaget bidrar till. Formaliseringens påverkan på 
prestationen är ännu relativt outforskat vilket leder till vår studies forskningsfrågor.  
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 Vilket samband finns mellan formalisering och prestation för ett företag i 

introduktionsfasen? 
 Vilken formalisering kan företag i introduktionsfasen ha för att öka sin prestation? 

 

1.3 SYFTE 
 
Syftet med uppsatsen är att genom en kvantitativ studie identifiera sambandet mellan formalisering 
och prestation för företag i introduktionsfasen. Utifrån studien utformas en modell för hur företag i 

introduktionsfasen kan formalisera sig för att öka sin prestation. 

1.4 DEFINITIONER 
 
Bodewes (2002) presenterar en definition av formalisering utifrån tidigare litteratur inom 
området som vi antar i denna uppsats; formalisering är den grad till vilken dokumenterade 
standarder används för att styra anställdas beteende och prestation. Denna definition väljer vi 
eftersom den, enligt Bodewes (2002), är av styrande karaktär.  
 
Vi antar en definition av prestation som menar att det är en kvantifiering av variabler, såväl 
finansiella som icke-finansiella. Traditionellt handlar prestation om finansiella mått och 
monetära termer, det som står på raden för årets resultat hänförs till att budget, 
produkter, personalfrågor och tillgångar hanteras på ett bra sätt. Denna syn baseras på att 
organisatorisk framgång skapar bra finansiella resultat (Yeo, 2003). Vi kommer att mäta 
företagets prestation baserat på omsättning och antar förhållningssättet att företagets 
prestation speglar organisationen som helhet.   
 

1.5 AVGRÄNSNING 
 
Vi har valt att inrikta studien på företag i introduktionsfasen dels på grund av att det är de 
som gör ett val att formalisera sig eller inte och dels på grund av den låga 
överlevnadsförmågan som yngre företag har. Även om det inte finns angivet tydligt hur 
lång introduktionsfasen är har vi valt företag som funnits på marknaden i tre år då vi 
anser att de har hunnit anställa personal och formaliseringsfrågan kan ha uppkommit.  
 
De företag i vårt urval som haft färre än två anställda har vi markerat som bortfall 
eftersom de företagen ännu inte behövt resonera omkring frågan om formalisering. De är 
därför inte intressanta i vår studie.    
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2 TEORI 

2.1 INTRODUKTION AV TEORI, VARIABLER OCH 
MODELLER  
 
Ett företags prestation beror på flera saker, bland annat entreprenören, omgivningen och 
organisationen. Sine et al (2006) menar att prestationen för nystartade företag påverkas av 
omgivningen och den organisationsstruktur som företaget har. Ledarens egenskaper och 
värderingar kan också påverka prestationen (Adeyemi-Bello, 2003). Det går att 
kategorisera entreprenörer för att sedan studera vilken entreprenörstyp som presterar bäst 
(Wickham, 2006, s 13 f). I den entreprenöriella processen ingår faktorer som 
entreprenören, organisationen och omgivningen, vilka har en påverkan på hur idén 
uppkommer och hur den utvecklas till ett företag (Bygrave & Zacharakis, 2008, s 50).  
 
Entreprenören, organisationen och omgivningen påverkar på flera olika sätt prestationen. 
Kreativitet är en av entreprenörens egenskaper som är viktig för prestationen och gör att 
företaget kan överkomma hinder som stoppar andra företag (Mambula & Sawyer, 2004). 
En annan aspekt av entreprenören är förmågan att hantera osäkerheter (Leonard, Scholl 
& Kowalski, 1999). En låg tolerans för osäkerhet, exempelvis i och med att företaget 
växer, gör att denne har ett större behov av struktur ”personal need for structure” och 
tenderar till att leda med fokus på fakta, regler och procedurer. Wickham (2006, s 13f) 
skriver att det går att kategorisera entreprenören utifrån hur de agerar i olika situationer. 
De kan exempelvis vara spontana eller planerande, introverta eller extroverta och så 
vidare. Personlighetsdrag som exempelvis ”need for achivement” är ett av David 
McClelland identifierat drag som ska göra entreprenören framgångsrik. (ibid)  
 
Organisationens teknologi, det vill säga om arbetsuppgifterna är att anse som rutinartade 
eller inte, påverkar vilken formaliseringsgrad företaget bör ha (Macintosh, 1994, s 118 f). 
Omgivningens aspekter är flera, bland dem är dynamik viktigt, att ha hög dynamik 
betyder att företaget är flexibelt (Wiklund, 1998, s 68 ff).      
 
Utifrån variablerna kreativitet, teknologi och omgivning har vi utformat två modeller 
som visar sambandet mellan variablerna och prestation. Modellerna är utformade av 
författarna till denna studie och utgör en del av studiens bidrag. Formalisering är i 
modellerna antingen en mellanliggande eller en modererande variabel. Om formalisering 
är en mellanliggande variabel betyder det att kreativitet, teknologi och omgivning först 
måste formaliseras för att kunna ge prestation. Om formalisering är en modererande 
variabel påverkar kreativitet, teknologi och omgivning prestationen men påverkan kan 
bli olika hög beroende på formaliseringen. Modellerna visas under kapitel 2.2.1 och 
2.3.1.  
 
Utifrån de två modellerna kommer hypoteser att ställas upp som utgår från Webers 
byråkratiska teori och situationsteori. Webers byråkratiska teori förklarar hur 
formalisering är överlägsen i organisationer som vill prestera väl. Situationsteori ligger till 
grund för den modererande modellen vilken menar att beroende på situation har 
formalisering olika stor påverkan på variablerna.   
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2.2 WEBERS BYRÅKRATISKA TEORI 
 
Teorin om det byråkratiska systemet utvecklades under 1900-talet av den tyske 
nationalekonomen, sociologen och filosofen Max Weber och sågs av honom själv som 
den ideala formen för att effektivt tillvarata de mänskliga resurserna (Bruzelius & Skärvad, 
2004, s 49). Weber såg byråkrati som den mest rationella organisationsformen och 
överlägsen andra former av organisationer. Strikt avgränsade ansvarsområden, 
specialisering, formella regler (som angav den enda rätta vägen), strikt underordnande, 
rapporter och kommunikationskanaler samt exkluderande av alla personliga inslag i 
arbetet är vanliga inslag i Webers byråkrati (Bruzelius & Skärvad, 2004, s 49; Gajduschek, 
2003). Generellt anses det av vetenskapsmän inom sociologin att Weber såg dessa 
element i organisationen som de ledande till att skapa den högsta nivån av effektivitet 
(Gajduschek, 2003).   
 
Webers byråkratiska teori har genom åren fått mycket kritik och han har själv poängterat 
risken med att byråkratin skulle kunna utvecklas till en ”järnbur” med sina regler och 
strikta styrning. När organisationer är stora och har en rutinmässig teknologi i sitt arbete i 
en förhållandevis stabil omvärld ger byråkratin många fördelar. (Hatch, 1997, s 202) 
Dock finns situationer då byråkratin anses direkt olämplig. Exempelvis i små 
organisationer tillåts en direkt överblick tack vare deras storlek och ett centraliserat 
beslutsfattande ter sig naturligt och enkelt. (ibid) Weber drar i sin teori slutsatsen att 
organisationens storlek har en avgörande roll för byråkratins framgång i organisationen. 
 
Organisationer med Webers mekaniska struktur, med arbetet fördelat mellan 
specialistroller inom en klart definierad hierarki, anses mer passande för en statisk 
omgivning (Sine, Mitsuhashi & Kirsch, 2006). En byråkratisk organisation är således inte 
lämplig om den måste anpassa sig efter ständiga förändringar då detta kräver 
omformuleringar av mål och riktlinjer som sedan kommuniceras till beslutsfattarna. Dessa 
måste i sin tur ständigt konsultera promemorior och manualer för de nya direktiven 
vilket minskar effektiviteten i arbete. Sammantaget är den byråkratiska strukturen att anse 
som ett hinder då flexibilitet är en viktig faktor för organisationen i dess arbete. (Hatch, 
1997, s 202) 

2.2.1 FORMALISERING SOM EN MELLANLIGGANDE VARIABEL 
 
En mellanliggande variabel har som funktion att verka mellan två andra oberoende 
variabler. I denna modell medför inte kreativitet, teknologi och omgivning en prestation, 
utan dessa variabler måste först formaliseras för att sedan skapa prestation. Denna syn på 
formalisering är utifrån Webers byråkratiska teori som säger att företag bör formalisera sig 
för att skapa prestation i företaget.  
 

 
                    Figur 2.1 Hypoteser omkring formaliseringen som en mellanliggande variabel 
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2.2.2 H1: KREATIVITET, TEKNOLOGI OCH OMGIVNING 
PÅVERKAR INTE PRESTATION UTAN ATT FÖRST 
FORMALISERAS 
 
I början av ett företags verksamhet karaktäriseras ledarskapet av kreativitet (Mazzarol, 
2003). Denna kreativitet innefattar främst informell kommunikation och struktur av 
kontroller med fokus på ledarens styrning, oftast av grundaren samt arbetsroller som är 
flexibla och ostrukturerade. När företaget sedan växer till en storlek och komplexitet som 
inte enkelt kan styras av en person måste ledarskapet formaliseras och verksamheten 
struktureras genom att införa divisionschefer för att uppnå fortsatt prestation. (ibid) 
Kreativitet och formalisering kan båda kopplas till prestation, trots att dess underliggande 
mekanismer är varandra motsatta (Gilson, Mathieu, Shalley & Ruddy, 2005). Kreativitet 
handlar om att hitta nya vägar att lösa problem och osäkerheter. Den trycker på att ta 
risker samt prova nya och annorlunda strategier, medan formaliseringen, som innebär att 
införa rutiner och regler för att hantera komplexa situationer, omfattar utvecklingen av 
arbetsmönster som är konsekventa och efterföljs. (ibid) En kreativ ledare kan således antas 
inte passa in till fullo i en starkt formaliserad organisation. Dock menar Gilson et al 
(2005) att det finns argument för att organisationer tjänar på ett balanserat samspel mellan 
dessa två på högre nivå. Exempelvis kan kreativitet uppmuntras vid problemlösning i 
organisationer där grader av formalisering är lägre och rutiner saknas. Likaså är kreativitet 
en faktor som formaliserade organisationer inte kan blunda för i ett långsiktigt perspektiv. 
För bästa prestation bör kreativitet kombineras med en starkt formaliserad organisation. 
(ibid) 
 
Gajduschek (2003) skriver att en organisations framgång starkt beror på samspelet mellan 
organisationens omgivning och dess interna struktur. Han skriver att det inte finns ”en 
bästa väg”, utan organisationens effektivitet beror på om den har tillräckliga interna 
egenskaper (struktur) ställt mot de krav och villkor genererade av organisationens 
omgivning. Enligt Mintzberg (1980) anses formaliserade företag ofta ha en 
maskinstruktur vilken primärt koordineras utifrån införandet av arbetsstandarder från 
teknostrukturen. Arbetet är rutinartat, högt specialiserat och starkt formaliserat, 
arbetsenheterna är funktionella och ofta stora i storlek på operativnivå. Makten att fatta 
beslut är vertikalt centrerad med begränsad decentralisering horisontellt. Dessa företag 
återfinns dock ofta i stabila enklare omgivningar och är i regel äldre och större företag 
med upprepande arbetsuppgifter. Det lämpar sig därför inte för nystartade företag att 
använda sig av denna typ av struktur då dessa ofta har en instabil omgivning bland annat 
på grund av att de ej funnit sin plats på marknaden. (ibid) 
 
Nystartade företag utsätts ständigt för osäkerheter som uppkommer genom oundvikliga 
förändringar i dess omgivning. Detta medför en tvetydighet och ökad osäkerhet i 
organisationen. (Kuratko & Hodgetts 1998, s 103) I en dynamisk omgivning, en 
omgivning med många förändringar och många aktörer, är osäkerheten hög. I denna typ 
av omgivning underlättar det för ett företag att hantera dessa osäkerheter och nya 
situationer om företaget är formaliserat (ibid). Sine, Mitsuhashi och Kirsch (2006) skriver 
i sin studie att ett företag som verkar i en dynamisk miljö måste vara mer flexibelt för att 
öka prestationen. En mindre formaliserad organisationsstruktur passar bättre för ett 
företag i en föränderlig miljö och i en stabil omgivning kan en mer formaliserad struktur 
vara lämplig. För att formaliserade företag skall uppnå bästa prestation krävs således att 
dess omgivning är stabil, inte dynamisk. (ibid) 
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2.2.3 H2: FORMALISERING HAR EN POSITIV PÅVERKAN PÅ 
PRESTATION 
 
Formalisering är den grad till vilken processer och rutiner är dokumenterade och det 
anses vara kärnan i organisationsstruktur (Bodewes, 2002). Formalisering ger ett samlat 
språk för företaget så att det kan kommunicera effektivt. Även om formalisering innebär 
regler behöver inte reglerna vara detaljerat utformade för att vara effektiva. (ibid) 
Förutom att skapa en effektivitet inom företaget kan formalisering skapa en legitimitet 
utåt vilket kan hjälpa företaget att accepteras av intressenter omkring dem (Sine et al, 
2006). Eftersom exempelvis investerare vet att nystartade företag är en osäker investering 
reagerar de positivt på symboliska signaler av kompetens och legitimitet, som 
formalisering kan vara exempel på. Om entreprenören har en organisationsstruktur med 
chefer och anställda signalerar det mer kunskap och vetande utåt vilket gör att 
prestationen för företaget ökar (ibid).  
 
En studie av Dalton, Fielding, Porter, Spendolini och Todor (1978) kom fram till att 
utan formalisering skapas en osäkerhet omkring individens roll på arbetsplatsen. Denna 
osäkerhet påverkar prestationen. Avigsidan med formaliseringen är att individen kan 
uppleva en känsla av missnöjdhet på jobbet och att formaliseringen hämmar kreativiteten. 
Resultatet av studien var att det inte gick att se ett tydligt samband mellan formalisering 
och prestation (ibid).    
 
När den sköts på ett bra sätt är byråkrati och formalisering ett utmärkt sätt att driva ett 
företag på, det är effektivt och kvalitet säkras genom standardisering (Ballé, 1999). 
Författaren anser att formalisering är det bästa sättet att nå hög prestation, vilket många 
företag fått erfara när de decentraliserat organisationen. Formalisering eliminerar 
individuella differenser mellan människor i organisationen genom att dokument finns för 
hur situationer ska hanteras. Detta skapar effektivitet och gör att varje individ vet hur den 
ska utföra arbetet. (ibid)  

2.3 SITUATIONSTEORI 
 
Situationsteorin uppkom från början för att förklara variationer i organisationsstruktur 
(Thomas, 1991). Förklaringen var då att variationer i organisationsstrukturer berodde på 
omgivningens osäkerhetsgrad. Det har även framkommit att det inte bara är 
organisationsstrukturen som är situationsberoende, även ledarskap, planering och 
målformuleringar måste anpassas till den situation som företaget befinner sig i (Bruzelius 
& Skärvad, 2004, s 34). Eftersom teorierna som skapades till följd av 
situationsinriktningen endast blir tillämpbar på vissa typer av organisationer och i vissa 
situationer är det viktigt att i teorierna beskriva under vilka omständigheter teorierna är 
giltiga (ibid).  
 
Situationsteorins kärna är att ingen organisationsstruktur är bättre än någon annan, 
snarare är det omgivningen och den typ av arbete organisationen utför som gör att 
strukturen är situationsberoende. Situationer såsom organisationens storlek, strategi och 
omgivning måste passa med varandra för att företaget ska uppnå hög prestation 
(Donaldson, 2001). Hatch (1997, s 196) håller med och menar att graden av samband 
mellan två variabler varierar med andra aspekter av organisationen, bland annat teknologi 
och omgivning. Enligt teorier om öppna system interagerar och anpassar sig företaget till 
omgivningen för att överleva, företaget kan även försöka kontrollera omgivningen för att 
prestera bättre (Thomas, 1991).  
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2.3.1 FORMALISERING SOM EN MODERERANDE VARIABEL 
 
Verkligheten består inte av samband som är helt klara, det kan finnas omständigheter som 
gör att relationen mellan två variabler påverkas av något annat (Brett & James, 1984). 
Modererande variabler påverkar relationen mellan två andra variabler utan att 
nödvändigtvis stå i direkt relation till någon av dessa två. En typ av moderator kan vara 
en förstärkare som förstärker en relation mellan två variabler (Howell, Dorfman & Kerr, 
1986). Formalisering kan vara en moderator i förhållandet mellan 
kreativitet/teknologi/omgivning och prestation. Utifrån situationsteori har formalisering 
ingen direkt relation till vare sig kreativitet/teknologi/omgivning eller prestation, utan 
variablerna medför olika hög prestation beroende på formaliseringens påverkan på dem.  
 

 
                    Figur 2.2 Hypoteser omkring formalisering som modererande variabel 

2.3.2 H3: FORMALISERING PÅVERKAR SAMBANDET MELLAN 
KREATIVITET OCH PRESTATION POSITIVT 
 
Eftersom entreprenören är sitt företag bör han rannsaka sig själv vid företagsstarten för att 
veta vilken typ av person han är. Utifrån de personlighetsdrag som identifieras kan 
målsättningar för företaget sättas upp som, utifrån entreprenören, är realistiska (Wu, 
Matthews & Dagher, 2007).  
 
Det går att kategorisera entreprenörer utifrån vilken typ av företagare de är. Denna 
kategorisering kan förklara varför vissa entreprenörer lyckas och andra inte (Wickham, 
2006, s 34 ff). Om en företagare har hög kreativitet kallas denne entreprenör, beroende 
på om risken är hög eller inte (ibid). En entreprenör söker nya produkter och 
innovationer (Herbig, Golden & Dunphy, 1994). Bara för att ett nytt företag startats är 
det inte säkert att det kommer att vara kreativt och blomstra, det är entreprenören som 
bestämmer hur välmående företaget blir (ibid). Företagare med hög kreativitet är viktiga i 
starten av ett företag då företagaren måste se möjligheterna inom branschen och förflytta 
sina resurser dit de behövs (ibid). Kreativitet är det som gör att en entreprenör lyckas 
komma förbi hinder som andra företagare inte kommer förbi (Mambula & Sawyer, 
2004). Uppfinningsrikedom och kreativitet gör att entreprenörer kan se alternativa 
lösningar på problem (Lambing & Kuehl, 2003, s 28). En entreprenör kan till exempel ta 
något från en marknad och applicera det framgångsrikt på en annan marknad, utan att 
produkten i sig behöver vara ny. Entreprenören förutser även vad kunder vill ha, ibland 
innan de vet det själva (ibid).  
 
Kreativiteten är viktig för ett nystartat företag men det är inget som behöver finnas 
naturligt hos entreprenören (Kuratko & Hodgetts, 1998, s 122 ff). Kreativitet, menar 
Kuratko och Hodgetts (1998, s 125), är inte något mystiskt och ouppnåeligt, det är 
snarare ett sätt att se på världen vilket ofta även kan vara ett ologiskt sätt. Det går att träna 
upp kreativiteten men då krävs att företagaren inser att han inte är en kreativ person, 
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något som kan vara svårt eftersom det finns en outtalad koppling mellan kreativitet och 
entreprenörskap (ibid).        
 
Kreativitet kommer att skapa en prestation för företaget direkt eller så krävs det att 
individen formaliserar företaget för att kreativiteten ska ge resultat. Entreprenören, som 
är kreativ, kan klara sig bra utan att formalisera sin styrning medan en mindre kreativ 
företagare skulle behöva formalisera verksamheten för att få ut maximal avkastning av 
sina resurser. Det finns en annan aspekt på hur ledaren skapar prestation i företaget, hur 
mycket han väljer att formalisera organisationen (Miles & Petty, 1977).   

2.3.3 H4: FORMALISERING PÅVERKAR SAMBANDET MELLAN 
TEKNOLOGI OCH PRESTATION POSITIVT 
 
Den enkla strukturen, som återfinns hos nystartade företag, karaktäriseras av att inte vara 
en genomtänkt struktur (Mintzberg, 1979, s 306). Verksamheten är inte hårt styrd och de 
anställdas beteende är inte formaliserat. Eftersom ledaren för verksamheten inte har så 
många medarbetare fungerar det att styra genom övervakning (ibid). Även om det är 
känt i tidigare forskning att mindre formell styrning är bättre lämpad i dynamiska miljöer, 
kommer de flesta nystartade företag att börja med en enkel struktur oavsett omgivning 
(Mintzberg, 1979, s 308). Företag kan ha olika strukturer; enkel-, divisions- eller 
maskinstruktur exempelvis, men vilken prestation ett företag har är inte knutet till hur 
väl strukturen stämmer överens med teorin, utan snarare hur väl den stämmer överens 
med strategin (Drago, 1998). Dock har företag med en enkel struktur i Dragos studie 
(1998) bäst prestation och eftersom ledaren är en stor del av den enkla strukturen kan 
samband dras mellan ledarens, entreprenörens och företagets prestation (ibid).   
 
Sambandet mellan prestation och struktur finns dokumenterat i studier, det finns dock 
ytterligare en aspekt för det sambandet, beroende på situation ger en viss 
organisationsstruktur en viss prestation (Mintzberg, 1979, s 217). Den situationsberoende 
aspekten gör att det är svårt att säga klart om det är strukturen som ger prestationen eller 
om det endast är situationen. De Waal (2007) menar att för att få bästa prestation 
behöver företaget göra det som är bäst i situationen, detta för att omgivningen och 
företaget ständigt förändras.  
 
Woodward (refererad i Mintzberg, 1979, s 11) kom i sin studie fram till att företagets 
struktur var starkt kopplat till den typen av verksamhet företaget bedriver (teknologi). 
Hur organisationsstrukturen är kopplad till prestation beror då på teknologin. När det 
gäller teknologi är det viktigt för styrning och ledning av företaget hur rutinartade 
arbetsuppgifterna är (Macintosh, 1994, s 112). Variationen i arbetsuppgifterna anses höga 
när arbetaren i sitt dagliga arbete möter olika situationer. Om istället variationen är låg 
finns få undantag i det dagliga arbetet, det är av repetitiv karaktär (ibid). Exempel på 
rutinartade arbetsuppgifter är produktion vid löpandeband, verifikatgranskning av ett 
företags bokföring och arkivering av dokument på myndigheter. Även yrken såsom 
kockar, musiker och hantverkare har arbetsuppgifter med låg variation trots att det är 
kreativa yrken (Macintosh, 1994, s 113 f). Hög variation i arbetsuppgifterna har 
exempelvis en forskare eller en dataprogrammerare som måste utforma ett nytt program 
(ibid).  
 
Beroende på vilken teknologi verksamheten faller under bör olika formaliseringsgrad 
användas, olika styrsätt bör appliceras (Macintosh, 1994, s 118 f). Om det är en mer 
rutinartad teknologi bör företaget ha en mindre formaliserad struktur för att prestera bra 
(Macintosh, 1994, s 118 f).  
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För att öka prestationen i företaget bör strukturen inte bara matcha teknologin, utan även 
situationen som företaget befinner sig i (Mintzberg, 1979, s 217).  

2.3.4 H5: FORMALISERING PÅVERKAR SAMBANDET MELLAN 
OMGIVNING OCH PRESTATION POSITIVT 
 
Omgivningen har en påverkan på företagets prestation. En omgivning med många små 
företag i regionen och där utbildningsnivån är hög i allmänhet ger entreprenören en 
större chans att lyckas med sitt företag (Littunen, Storhammar & Nenonen, 1998). 
Konkurrens och utbyte med andra företag inom omgivningen gör att entreprenören ökar 
sin prestation, det skapar en grund för att vara flexibel vilket är viktigt i längden för ett 
företag. En konkurrenssituation hjälper även entreprenören att vara kreativ och hitta sin 
egen nisch. De företag som tvingats stänga har varit alltför lika sina konkurrenter (ibid). 
Även om många entreprenörer tvingas stänga ner sin verksamhet, skapar entreprenörer 
fler företag och fler verksamheter (Wickham, 2006, s 127). Detta grundar sig på att ingen 
entreprenör kan ta tillvara på alla möjligheter som uppkommer i en ekonomisk miljö, det 
kommer alltid att finnas utrymme för en till entreprenör (ibid). Om det finns många 
konkurrenter i omgivningen krävs mer flexibilitet och lyhördhet från entreprenörens sida 
för att prestera bra på marknaden.  
 
Det är svårt för en entreprenör att formalisera sin omgivning, däremot kan han utifrån 
omgivningen göra olika val för sitt företag. Det går att påverka marknaden omkring 
företaget genom att stärka sin position på denna. Genom att exempelvis upprätta 
informationskanaler i sin omgivning kan företaget stärka sin position (Bakka & Fivelsdal, 
1998, s 74). Ju mer osäkerhet som finns i omgivningen, desto mer flexibel måste 
organisationsstrukturen vara, formaliseringsgraden kan inte vara alltför hög (Lysonski, 
Levas & Lavenka, 1995). Sine et al (2006) skriver att ett företag som verkar i en 
dynamisk miljö måste vara mer flexibel för att öka prestationen. En mindre formaliserad 
organisationsstruktur passar bättre för ett företag i en föränderlig miljö och i en stabil 
omgivning kan en mer formaliserad struktur vara lämplig (ibid).  
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3 METOD 

3.1 FORSKNINGSANSATS 
 
Vår studie utfördes utifrån ett analytiskt synsätt. Det analytiska synsättet utgår ifrån 
antagandet om en objektiv verklighet. Ambitionen med synsättet är att arbeta fram bilder 
av en objektiv verklighet, modeller som förklarar kausala samband (Arbnor & Bjerke, 
1994, s 97). Vårt syfte med uppsatsen var att genom en kvantitativ studie identifiera 
sambandet mellan formalisering och prestation för företag i introduktionsfasen. Utifrån 
vår studie utformades sedan en modell för vilken formalisering företag i 
introduktionsfasen kan ha för att öka sin prestation. Modeller för hur sambandet kan se 
ut presenterades sedan i teorikapitlet, vilka senare kom att analyseras mot empirin.  
 
En deduktiv metod utgår enligt Arbnor och Bjerke (1994, s 108) från allmänna lagar och 
testas sedan i ett specifikt fall. Genom logisk analys dras sedan allmängiltiga slutsatser. Vi 
har i vår studie använt oss av en deduktiv metod då vi utgick från befintliga teorier inom 
området för formalisering och sedan testade dessa i praktiken mot verkligheten. 
 
Vår studie var kvantitativ och detta gav den en objektiv karaktär. Eftersom kvantitativa 
data bygger på siffror och numeriska resultat passade det väl in i vår undersökning. 
Denscombe (2000, s 208 f) menar att kvantitativ forskning ofta förknippas med analyser 
och utförs ofta på storskaliga studier. Även om kvantifiering innebär storskalig forskning 
kan det med gott resultat användas även på småskalig forskning. (ibid)  
 

3.2 FORSKNINGSSTRATEGI 
 
Studien var en surveyundersökning vilken karaktäriseras av att ha en bred och 
omfattande täckning och ge en ögonblicksbild av läget vid ett visst tillfälle (Denscombe, 
2000, s 12 f). Surveyundersökningar förekommer i olika former och kan genomföras på 
olika sätt så som frågeformulär, intervjuer och via enkäter. Forskare som använder sig av 
denna typ av undersökning ämnar söka efter detaljer och konkreta mått som går att mäta 
och registrera. Den kan dessutom användas av forskare med olika bakgrund och 
erfarenhet. (ibid) Med tanke på vårt syfte att göra en kvantitativ studie och vårt stora 
urval valde vi att göra en surveyundersökning med telefonintervjuer.  

3.3 LITTERATURSÖKNING 
 
För litteratursökningen till denna studie använde vi oss av skriftliga källor vilka erhölls 
genom ett antal olika informationskanaler. Denscombe (2000, s 190) poängterar att 
Internet inte är en utesluten informationskanal vid framtagande av skriftliga källor, dock 
bör det göras en noggrann utvärdering av materialet eftersom allt material på Internet 
inte granskats och godkänts innan det publicerats. 
 
I arbetet med att inhämta kunskap om de olika teorierna läste och analyserade vi 
vetenskapliga artiklar vilka vi fann genom att söka i olika databaser tillgängliga via Luleå 
Tekniska Universitet. Vi har använt oss av databaser så som; Business Source Elite 
(Ebsco), Emerald Insight, Jstor och Google Scholar. Sökorden var; formalization, 
performance, bureaucracy, standardization, small firms, growth, entrepreneur*, need for 
achievement, need for structure, creativity, environment, dynamic.  
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Dessa sökord har också kombinerats med varandra på olika sätt för att få relevanta träffar. 
Luleå Tekniska Universitets databas över litteratur, Lucia, har också använts för att hitta 
relevant litteratur i tryckt format. 
 
Då vi fick många träffar på sökorden rangordnade vi dem utifrån relevans, ett begrepp 
som tillhandahålls av sökmotorn. Många träffar var ur äldre tidskrifter men vi valde att ta 
med dem eftersom det kunde finnas relevant information i äldre studier. Vi använde oss 
även av referenslistan till de artiklar vi fann relevanta för att gå vidare och eventuellt hitta 
ytterligare material kring det aktuella området.  

3.4 DATAINSAMLINGSMETOD 
 
Urvalet av företag gjordes via databasen Affärsdata där vi gjorde ett första urval genom att 
framställda en lista över företag som registrerades mellan 20050101 och 20050630 i 
Sverige och fortfarande var aktiva aktiebolag. Därefter exporterades listan med urvalet till 
statistikprogrammet SPSS där ett slumpmässigt urval om ungefär tre procent av alla 
registrerade företag på vår lista gjordes. 
 
För datainsamlingen valde vi att genomföra telefonintervjuer med den ansvarige/chefen 
på respektive företag. Vi ringde företagen i tur och ordning från listan för att få svar på 
den enkät vi tagit fram (se Bilaga A). På de företag vi ej kom direkt till den 
ansvarige/chefen bad vi om att bli hänvisade till den personen.  Företagen registrerades 
sedan under samtalet utifrån om de ville vara med i studien genom att svara på frågorna 
eller om de av annan anledning inte ville/kunde medverka (se figur 3.1). Att vi valde 
telefonintervjuer framför utskickade enkäter via brev eller e-post berodde på att vi ville 
ha kontroll på att vi skulle lyckas samla in en tillfredställande mängd data. Dessutom 
bestod urvalet av företag från hela landet vilket gjorde fysiska besök omöjliga. Vi 
kontaktade totalt 179 företag och utifrån dem fick vi 63 svar. Bortfallet i studien berodde 
bland annat på att respondenten inte svarade i telefon, inte hade tid att svara på enkäten, 
hade för få anställda eller att företaget hade avvecklats eller på annat sätt upphört med 
verksamheten. Vid en kvantitativ studie är huvudregeln att tio svar per variabel är 
tillräckligt. Vår studie hade fem variabler varför femtio svar var ett minimum för att 
kunna dra tillförlitliga slutsatser om resultatet.  
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    Figur 3.1 Antal företag i studien och anledning till bortfall 
 
Även om telefonintervjuer har sina nackdelar, såsom att det är svårt att kontrollera 
sanningshalten och trovärdigheten i respondentens svar, har de sina fördelar, bland annat 
snabbhet och det faktum att studien inte blir begränsad geografiskt (Denscombe 2000, s 
15 ff).  
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 3.5 UTVECKLING AV ENKÄT  
 
Enkätens frågor var utformad utifrån tidigare studier och som var välbeprövade inom 
forskning. Även kontrollvariablerna var framtagna ur tidigare forskning och syftet med 
dessa var att variabler som till exempel erfarenhet, ålder och utbildning inte skulle 
påverka studien. Respondenterna svarade på frågorna enligt en sjugradig Likertskala. 
Skalan gick från ett (instämmer inte alls) till sju (instämmer helt). Enligt Denscombe 
(2000, s 210) går det bara att utläsa ordningsföljden av svaren, det går inte att utläsa 
anledningen till rangordningen. Frågorna granskades av vår handledare och har efter 
granskningen reviderats så att de bättre passade studien och dess syfte.  
 

Tabell 3.1 Enkäten och de variabler frågorna berör 
Enkätens upplägg 

Fråga 1-6 Kontrollvariabler 
Fråga 7-12 Kreativitet 
Fråga 13-21 Teknologi 
Fråga 22-26 Omgivning 
Fråga 27-31 Formalisering 

 

3.6 ANALYSMETOD/ANALYSTEKNIK 
 
Vår studie syftade till att identifiera sambandet mellan formalisering och prestation. För 
att göra detta ställde vi upp hypoteser för att se hur sambandet kunde se ut. Beroende på 
hur sambandet mellan kreativitet/teknologi/omgivning och prestation såg ut kunde 
formalisering vara en mellanliggande eller modererande variabel, vi hade för avsikt att i 
våra slutsatser visa en tredje modell som förklarar hur formalisering påverkar prestation.  
Vi analyserade resultatet från vår empiri mot teorin för att dra slutsatser hur sambandet 
mellan formalisering och prestation kan se ut. 
 
För bearbetning och analyser av vårt insamlade material använde vi oss av programmen 
Excel och SPSS. Under intervjuerna användes Excel till att registrera respondenternas 
svar som vi sedan sammanställde till en lista med all data samlad på ett blad. Listan 
exporterades sedan till statistikprogrammet SPSS där vi gjorde uträkningar och tog fram 
resultat för respektive variabler och dess samband.  

3.7 METODPROBLEM 
 
Även om vår enkät granskats av handledare och därefter reviderats hänförs 
metodproblemen i studien till intervjuerna. Frågorna kan ha tolkats olika av 
respondenterna och eftersom svaren lämnades på en sjugradig skala kan bedömningen av 
svarsalternativen ha varit individuell. Vi visste inte heller om respondenterna gav 
intervjun deras fulla uppmärksamhet eller om de arbetade med annat vilket skulle ha 
kunna gjort deras svar tvivelaktiga. Några frågor ströks efter empiriinsamlingen när vi tog 
fram vårt resultat eftersom de inte till fullo mätte det de avsåg mäta. De frågor som ströks 
var fråga 7, 12, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 26, 28, 31. Anledningen till att många frågor 
strukits angående teknologin är för att vi först avsåg mäta teknologin enligt Perrows 
modell, vilket inte blev fallet. När vi reviderade vår undersökning hade vi redan 
kontaktat våra respondenter vilket gjorde att vi fick stryka dessa frågor.  
 
Kontrollvariablerna använde vi oss av för att renodla sambandet mellan variablerna och 
därmed öka validiteten i studien. Hög validitet innebär att det studien avser att mäta 
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verkligen mäts (Thurén, 2004, s 22). Vi ökade validiteten i studien genom att använda 
oss av frågor i enkäten som var tagna från vetenskapliga artiklar och tidigare studier. Även 
kontrollvariablerna var hämtade från tidigare forskning. Att vår handledare granskade och 
godkände enkäten innan vi påbörjade insamlingen av empirin ökade validiteten.   
 
Studien har hög reliabilitet om vi har mätt på rätt sätt och någon annan vid ett annat 
tillfälle kan genomföra samma studie och få samma resultat (Thurén, 2004, s 22). Vår 
studie har en lägre reliabilitet eftersom det var svårt att kontrollera svaren vi fick och 
engagemanget hos respondenterna. Även om urvalet av företag var slumpmässigt skulle 
ett annat urval kunna ge annat resultat och därför kan det vara svårt att vid en annan 
tidpunkt dra samma slutsatser av studien. Eftersom vi inte säkert visste om 
respondenterna förstått våra frågor minskar reliabiliteten. 
 
Variablernas reliabilitet kan mätas enligt Cronbach’s alphatest där ett värde över 0,6 kan 
anses ge ett tillförlitligt resultat. Vi uppnådde minst 0,6 på samtliga variabler förutom 
formalisering där värdet var 0,52. Även om reliabiliteten var något lägre än önskat för att 
dra tillförlitliga slutsatser går det att utläsa tendenser ur resultaten. Cronbach’s alphatest 
anger hur stor samvariation svaren fick, det vill säga om en respondent ansåg sig vara 
kreativ på fråga 1 bör denne även svara att denne är kreativ på fråga 2. Ju högre 
samvariation, desto större är frågornas tillförlitlighet till att de verkligen mäter rätt saker.     
 

      Tabell 3.2 Cronbachs alphatest 
Cronbachs Alphatest 

Kreativitet 0,78 
Teknologi 0,80 
Omgivning 0,74 
Formalisering 0,52 
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4 RESULTAT 

4.1 Variablernas karaktär 
 
Utifrån vad respondenterna svarade på enkäten har vi kommit fram till medelvärde och 
standardavvikelse för de variabler som vi vill undersöka sambandet mellan.  
 
  Tabell 4.1 Variablernas medelvärde och standardavvikelse  

 Variabel Antal Minimum Maximum Medelvärde Std. Avvikelse 
Kreativ 63 4,50 7,00 6,2976 ,68371 
Omgivning 63 3,33 7,00 6,0635 ,94254 
Formalisering 63 1,00 5,00 2,5556 1,08921 
Teknologi 63 1,50 7,00 4,9444 1,27984 
Omsättning 2007 63 173,00 208846,00 12188,6667 30158,37891 

 
De flesta respondenter svarade högt på kreativitet och omgivning, deras svar indikerar att 
de anser att de har hög kreativitet och att deras omgivning är dynamisk. Något 
anmärkningsvärt med resultatet av respondenternas svar är att kreativitet har ett 
minimivärde på 4,5. Detta gör att värdet ligger över mitten (3,5) på den sjugradiga 
Likert-skala vi använt oss av. Formaliseringen i de flesta företag var inte hög, enligt 
respondenterna, och deras teknologi befann sig mellan rutinartad verksamhet och icke-
rutinartad verksamhet.  
 
Korrelationen mellan variablerna är enligt tabell 4.2, det visar att det finns ett samband 
mellan några variabler. Om p-värdet är markerat med ”stjärnor” finns det en statistisk 
signifikans som anger att nollhypotesen (att inget samband föreligger) kan förkastas.   
 
Tabell 4.2 Korrelation och p-värde mellan variablerna 

 
Kreativitet Omgivning Formalisering Teknologi Omsättning 

2007 
Kreativitet      
- Variabel korrelation 1     
- p-värde -     
Omgivning      
- Variabel korrelation ,638 *** 1    
- p-värde ,000 -    
Formalisering      
- Variabel korrelation -,061 -,026 1   
- p-värde ,633 ,839 -   
Teknologi      
- Variabel korrelation ,316 * ,274 * ,105 1  
- p-värde ,012 ,030 ,411 -  
Omsättning 2007      
- Variabel korrelation -,304 * -,357 ** -,045 -,051 1 
- p-värde ,015 ,004 ,724 ,690 - 
† = p<0,1; * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001  
 
Det finns således ett samband mellan omgivning och kreativitet, teknologi och kreativitet 
och omgivning. Även mellan omsättning och kreativitet och omgivning finns ett 
samband, som dock är negativt. Negativt samband betyder att om en variabel ökar så 
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minskar den andra, och vice versa. För de variabelkorrelationer som vi identifierat 
omkring 0,3 finns ett utläsbart samband men det är inte så starkt att det går att dra 
statistiskt säkerställda samband utifrån dem. Korrelationen mellan omgivning och 
kreativitet är dock så pass hög att ett statistiskt säkerställt samband föreligger. Det vi inte 
kan utläsa ur korrelationen är vilket håll sambandet går, om omgivningen skapar 
kreativitet eller om kreativitet skapar en dynamisk omgivning. För att förstå kausaliteten 
skulle den kvantitativa studien behövt kompletteras med en kvalitativ studie av några 
företag.   

4.2 Test av modeller 
 
Enligt vår undersökning kan den modererande modellen förklara tolv procent av 
verkligheten i företagen, det finns således åttioåtta procent av företagets verksamhet som 
förklarar att de gör den prestation som de faktiskt gör. I mindre studier av explorativ 
karaktär är åtta till tjugo procents förklaringsgrad att anse som godtagbar. Den 
mellanliggande modellen förklarade mellan åtta till tio procent av verkligheten.  
 
            Tabell 4.3 Förklaringsgrad 

Förklaringsgrad (%) 

Modererande 12,3 
Mellanliggande omsättning 2007 9,9 
Formalisering 8,9 
Omsättning 8,6 

 
För att testa våra två modeller har vi brutit ned dem i deras beståndsdelar, nämligen 
kreativitet, teknologi, omgivning, formalisering och omsättning. De värden i tabellen 
markerade med ett kors (†) är av intresse att analysera. Detta på grund av att de har ett p-
värde som är mindre än 0,1 och det betyder att det är ungefär nittio procents säkerhet att 
sambandet existerar. P-värdet innebär att det är den minsta signifikansnivån för att 
förkasta att det inte finns något samband mellan variablerna.        
 
  Tabell 4.4 Test av modeller 

Variabel Modererande 
Omsättning 

Mellanliggande 
Omsättning 2007 Formalisering   Omsättning 

Formalisering -0,17 † - - -0,06 
Kreativ -0,81  -0,15 -0,10 -0,15 
Teknologi 0,01 0,07 0,24 † 0,09 
Omgivning -0,16 -0,29 † 0,28 † -0,27 
Formalisering 
x Kreativ 

0,26 † - - - 

Formalisering 
x Teknologi 

0,00 - - - 

Formalisering 
x Omgivning 

0,12 - - - 

   † = p<0,1; * = p<0,05; ** = p<0,01; *** = p<0,001  
 
Om talet är positivt betyder det att om variabeln ökar, ökar även omsättningen 
(prestationen). Är talet negativt är sambandet omvänt, om variabeln ökar minskar 
omsättningen. Formalisering är en moderator för omsättningen men lutningen på 
sambandet är däremot negativ vilket betyder att formalisering påverkar omsättningen 
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negativt. Om formaliseringsgraden ökar kommer det att leda till att omsättningen 
minskar. Formalisering har en modererande effekt på kreativitet och den är positiv. Detta 
betyder att vid hög kreativitet ökar prestationen om formaliseringsgraden är högre (se 
figur 4.1), en mycket kreativ ledare bör kombineras med en hög formaliseringsgrad för 
att uppnå bästa prestation. Vid låg formalisering når företaget en hög prestation endast 
om kreativiteten är låg. 
 

Låg kreativitet Hög kreativitet
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n

Låg formalisering
Hög formalisering

 
Figur 4.1 Formaliseringsgradens påverkan på sambandet mellan kreativitet och prestation 
 
Formalisering är dock inte en modererande variabel när det gäller sambandet mellan 
prestation och teknologi och omgivning.  
 
När vi testar om formalisering är en mellanliggande variabel gör vi det i tre steg (se figur 
nedan), (1) först testas om kreativitet, teknologi eller omgivning har en direkt påverkan 
på omsättningen. Den enda variabel som vi med statistisk säkerhet kan säga påverkar 
omsättningen är omgivningen, den har dock en negativ påverkan på prestationen. Det 
betyder att om dynamiken i omgivningen ökar, minskar prestationen. (2) I det andra 
steget testas om kreativitet, teknologi eller omgivning har ett samband med formalisering. 
Det visar sig att det finns ett positivt samband mellan teknologi och omgivning och 
formalisering. Det anmärkningsvärda är att ju mer dynamisk omgivningen är, desto mer 
tycks företagen formalisera sig. Ju mer rutinartade arbetsuppgifter de anställda har, desto 
mer formaliserade var företaget, ett resultat som inte är lika oväntat. (3) I det tredje steget 
testas om det finns ett samband mellan formalisering och prestation. Enligt vår 
undersökning finns inget samband mellan formalisering och prestation. Således finns det 
andra aspekter i företaget som påverkar prestationen och/eller så krävs det ytterligare en 
variabel mellan formalisering och prestation för att få ett positivt samband.  

 
            Figur 4.2 Test av formalisering som mellanliggande variabel 
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5 ANALYS, SLUTDISKUSSION OCH SLUTSATS 

5.1 Analys av hypoteserna 
 
Hypoteserna ställdes upp för att få svar på vilken modell som var mest 
verklighetsförankrad, den modererande eller den mellanliggande modellen. Hypoteserna 
är ett steg på vägen för att svara på studiens forskningsfrågor. Den mellanliggande 
modellen analyseras i samband med hypotes ett och två, den modererande modellen 
analyseras i samband med hypotes tre, fyra och fem. I slutet av kapitlet finns även en 
sammanfattning av den modererande modellen under kapitel 5.1.6.  

5.1.1 H1: KREATIVITET, TEKNOLOGI OCH OMGIVNING 
PÅVERKAR INTE PRESTATION UTAN ATT FÖRST 
FORMALISERAS  
 
Vårt resultat visade inget samband mellan kreativitet och omsättning eller kreativitet och 
formalisering. Även om formalisering och kreativitet är motsatser anser Gilson, Mathieu, 
Shalley och Ruddy (2005) att kreativitet och formalisering kan kopplas till prestation, 
något som inte styrks av vår undersökning. Enligt Gilson et al (2005) ska en kreativ 
ledare inte passa in i en starkt formaliserad organisation, men organisationen tjänar på en 
balans mellan formalisering och kreativitet. Denna effekt kan dock mätas först när 
organisationen vuxit och blivit större, vilket kan vara en anledning till att vår 
undersökning som riktats till yngre företag inte gett denna indikation om balans mellan 
formalisering och kreativitet. De flesta företag i studien ansåg sig ha rutinartade 
arbetsuppgifter, kreativitet uppmuntras och kan vara till nytta för företaget när 
formaliseringen är lägre och rutiner saknas (Gilson et al, 2005). Det kan vara en 
förklaring till varför vi inte fick något samband mellan kreativitet och formalisering eller 
kreativitet och omsättning. Ytterligare förklaring till att samband saknas kan vara att i 
inledningen av ett företags verksamhet präglas kreativiteten av informell kommunikation 
och rollerna i företaget är flexibla och ostrukturerade vilket är motsats till formalisering 
och dess syfte. I och med att vi undersökt unga företag som inte hunnit växa alltför 
mycket uppkommer detta ”icke-samband” mellan kreativitet och formalisering. En 
annan aspekt att tänka på när det gäller undersökning av yngre företag är vilken strategi 
de har, något som vi inte tagit med i vår undersökning. Några företag vill kanske inte 
växa snabbt utan vill skapa en grund att stå på innan de expanderar och anställer fler 
personer.  
 
Desto mer rutinartade arbetsuppgifter ett företag har, desto mer formaliserade är de 
(Mintzberg, 1980). Vår undersökning stödjer detta, även om vi studerat yngre och 
mindre företag än de Mintzberg (1980) syftade till i sitt påstående. Även om vi funnit ett 
samband är det inte hundraprocentigt. Vi tror att vi hade fått ett starkare samband om vi 
undersökt äldre och större företag eftersom nya företag inte hunnit hitta sin plats på 
marknaden och hunnit skapa rutiner för arbetsuppgifterna ännu.  
 
Omgivningen har en direkt påverkan på prestationen, dock en negativ sådan. Om 
omgivningen blir mer dynamisk minskar prestationen vilket indikerar att företag i en 
dynamisk miljö bör formalisera sig för att öka prestationen. Detta går i linje med våra 
andra resultat om omgivningen.  
 
Företag i en dynamisk omgivning är mer benägna att formalisera sig än företag i en stabil 
miljö. Detta verkar motsägelsefullt eftersom Sine, Mitsuhashi och Kirsch (2006) menar 
att företag i en dynamisk miljö måste vara flexibla för att prestera högt. Å andra sidan 
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anser Kuratko och Hodgetts (1998, s 103) att en högre osäkerhet, som uppkommer 
genom en dynamisk miljö, kan hanteras av företagen genom att de formaliserar sig. Vi 
tror att formalisering kan vara en överlevnadsstrategi för många företag i en dynamisk 
miljö, dock är vi osäkra om det är ett medvetet val för just det företag som entreprenören 
driver eller om det är ett sökande efter trygghet som ett mänskligt behov. Även om 
entreprenörskap är ett risktagande söker människan efter trygghet och i många fall 
ordning, vilket kan leda till att den som startar ett företag söker rutiner i 
arbetsuppgifterna oberoende av omgivning eller den typ av företag entreprenören 
bedriver.  
 
Sammanfattningsvis stämmer hypotesen delvis, teknologi behöver formaliseras för att 
skapa prestation dock kan omgivning ge prestation utan formalisering även om det är en 
negativ sådan. Om omgivning ska ge positiv prestation behöver företaget formalisera sig 
först. Vi fann inga samband mellan kreativitet och formalisering eller kreativitet och 
prestation för den mellanliggande modellen.  

5.1.2 H2: FORMALISERING HAR EN POSITIV PÅVERKAN PÅ 
PRESTATION 
 
Formalisering är ett sätt för företag att legitimera sig gentemot intressenter och 
konkurrenter och därigenom få chans att låna pengar av en bank eller dylikt (Sine, 
Mitsuhashi & Kirsch, 2006). Vårt resultat var att det inte finns några samband mellan 
formalisering och prestation, något som även Dalton, Fielding, Porter, Spendolini och 
Todor (1978) kom fram till i sin studie. Trots att många argumenterar för en 
formalisering av företag eftersom det skapar en effektivitet i arbetet (Ballé, 1999) finner 
inte vi några bevis för att det verkligen skulle vara så. Vi tror att legitimeringen av ett 
företag via formalisering är en äldre tanke och kanske var sann förut men i dagsläget tror 
vi att det är viktigare för en bank som ska låna ut pengar till ett nystartat företag vilken 
affärsidé som finns och vilken erfarenhet företagaren har. Formaliseringens påverkan på 
legitimitet kanske är mer sann om det är ett större företag men vi tror att den 
legitimeringseffekt som formalisering ger är av mindre betydelse och därför ger den inte 
utslag på prestationen i vår studie.  
 
Grundtanken med formalisering anser vi går bättre att applicera på större företag, mindre 
företag har mindre nytta av den effektivisering som formalisering ger. Kritiken mot 
Webers byråkratiska teori säger att i en liten organisation går det bra att ha överblick 
även utan formalisering och att storleken har betydelse för formaliseringens framgång i 
organisationen (Hatch, 1997, s 202). Våra resultat bygger på en undersökning av mindre 
företag, vilket vi tror är anledningen till att vi inte funnit något samband mellan 
formalisering och prestation. En annan orsak kan vara att det finns en ytterligare variabel 
mellan formalisering och prestation som vi inte undersökt i denna studie. Denna okända 
variabel kan binda samman så att det går att utläsa ett samband mellan formalisering och 
prestation via denna variabel.  

5.1.3 H3: FORMALISERING PÅVERKAR SAMBANDET MELLAN 
KREATIVITET OCH PRESTATION POSITIVT 
 
Kreativiteten har inget statistiskt signifikant samband med prestationen, dock kom vi i vår 
studie fram till att formalisering har en modererande effekt på sambandet mellan 
kreativitet och prestation. Denna effekt var positiv, i likhet med hypotes tre. För att 
uppnå hög prestation bör en kreativ ledare kombineras med hög formaliseringsgrad, och 
vice versa. Mambula och Sawyer (2004) menar att hög kreativitet hos entreprenören är 
det som gör att vissa företag överlever medan andra inte gör det, det vill säga att 
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kreativiteten lägger grunden för en hög prestation. Vår studie visar att det stämmer, men 
tillägger att för hög prestation behöver kreativitet kombineras med hög formalisering. Vi 
kan tänka oss att det beror på att formalisering gör att en strategi kan hållas för företaget 
och att formalisering gör att den plan som gjorts för företaget hålls. Om hög kreativitet 
kombineras med låg formalisering är det möjligt att entreprenören blir en drömmare som 
Wickham (2006, s 34 ff) menar. Då agerar entreprenören från dag till dag och styrningen 
i arbetet blir inte lika hög. Dalton et al (1978) kom i sin studie fram till att om 
formaliseringen är låg och kreativiteten hög kan osäkerhet skapas om vilken roll 
arbetaren har på företaget. Denna osäkerhet kan bidra till en lägre prestation.  
 
I vår undersökning svarade de flesta respondenter att de var kreativa och bidrog till att 
göra förändringar i arbetet som skulle påverka företaget positivt. Vi är tveksamma till våra 
respondenters insikt i sitt eget arbete och sin kreativitet, de kan ha haft en övertro på sin 
innovationsförmåga eller känt en prestige i att svara att de är mycket kreativa. Detta kan 
ha gjort att våra resultat inte visat hela sanningen, även om de speglar den verklighet vi 
undersökt. Vi tror att hög kreativitet är en förklaring till hög prestation men vi tror inte 
att hög kreativitet måste kombineras med hög formalisering för att ge effekt i mindre 
företag. Om entreprenören inte har kreativiteten naturligt kan formaliseringen vara ett 
medel för att ändå nå prestation. Kuratko och Hodgetts (1998, s 122 ff) menar att det går 
att träna upp kreativitet och enligt våra resultat går det att som icke-kreativ ledare nå 
prestation om det kombineras med en icke-formaliserad organisation.    

5.1.4 H4: FORMALISERING PÅVERKAR SAMBANDET MELLAN 
TEKNOLOGI OCH PRESTATION POSITIVT 
 
Vårt resultat anger att formalisering inte påverkar relationen mellan teknologi och 
prestation på något sätt. Macintosh (1994, s 118 f) menar att olika formaliseringsgrad bör 
användas vid olika teknologier för att nå bra resultat. Vid en mer rutinartad teknologi bör 
högre formalisering appliceras för att företaget ska lyckas väl (ibid). Vårt resultat i relation 
till vad Macintosh menar antyder att det kan finnas något annat som styr sambandet 
mellan teknologi och prestation än just formalisering. Eftersom det är en 
situationsberoende modell är det svårt att veta om det är situationer eller variablerna som 
gör att företagen får de prestationer som de får. Mintzberg (1979, s 11) skriver att en viss 
organisationsstruktur, en viss formalisering, kan ge resultat för ett företag i en viss 
situation men ett annat resultat för samma typ av företag i en annan situation. Det är svårt 
att analysera vilken situation våra respondenters företag befann sig i när vi mätte deras 
variabler, men det kan vara situationsberoende varför vi inte fann några samband.  

5.1.5 H5: FORMALISERING PÅVERKAR SAMBANDET MELLAN 
OMGIVNING OCH PRESTATION POSITIVT 
 
Vårt resultat var att vi inte såg några indikationer på formaliseringens påverkan på 
sambandet mellan omgivning och prestation. Wickham (2006, s 127) skriver att fler 
konkurrenter inom samma miljö gör så att företagen måste vara mer flexibla och 
dynamiska för att överleva, varje entreprenör måste ta tillvara på den del av marknaden 
han kan få. Vi ser dock inte att företagen måste vara mer flexibla för att prestera bra, 
dock märkte vi en trend när vi samlade in våra svar från respondenterna, de lyssnar på 
sina kunder och försöker anpassa sig till de behov som kunderna har. Lysonski, Levas och 
Lavenka (1995) menar att ju högre osäkerhet omgivningen har, desto mindre 
formaliserad kan företaget vara om det vill prestera väl. I vår undersökning fick vi inte 
bevis för att så skulle vara fallet. När vi analyserade formalisering som en mellanliggande 
variabel kom vi fram till att för att företaget ska nå en positiv prestation behöver företaget 
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formalisera sig i en dynamisk omgivning. Någon sådan tendens kan vi inte utläsa i denna 
modell, det skiljer sig mellan den modererande och den mellanliggande modellen.  

5.1.6 DEN MODERERANDE MODELLEN 
 
När vi mätt formaliseringens påverkan på prestationen i den modererande modellen har 
vi fått ett negativt samband, det vill säga att ökad formalisering medför minskad 
omsättning. Vi kan jämföra detta med den mellanliggande modellen då vi inte fann några 
samband mellan formalisering och prestation. Eftersom den modererande modellen hör 
hemma i situationsteorin skulle vi vilja förklara sambandet med att företag som är flexibla 
och kan möta olika situationer på olika sätt (mindre formaliserade) ökar sin prestation. 
Om ett företag är mycket formaliserade har de inte samma förändringsförmåga och 
samma flexibilitet att möta olika situationer. Vår undersökning visar att detta minskar 
företagens prestation.  
 
Den modererande modellen är baserad på att formalisering påverkar sambandet mellan 
kreativitet/teknologi/omgivning och prestation beroende på situationen. Vi har endast 
fått ett samband för variabeln kreativitet, de övriga två variablerna såg vi inga samband 
för i vår studie. Den förklaring vi kan tänka oss är att variablerna teknologi och 
omgivning inte ger någon påverkan på prestation när formalisering är situationsvariabel. 
Det kan vara så att andra faktorer inom företaget påverkar sambandet med prestation. En 
annan förklaring är att formalisering inte är en faktor i modellen när det handlar om just 
teknologi och omgivning.  
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6 SLUTSATS OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

6.1 SLUTSATS 
 
Vilket samband finns mellan formalisering och prestation för ett företag i 
introduktionsfasen? 
 
Endast formalisering har inget direkt samband med prestation i introduktionsfasen, dock 
fann vi att andra variabler indirekt kan påverka företagets prestation. Formalisering har en 
modererande effekt på sambandet mellan kreativitet och prestation vilket medför att hög 
kreativitet bör kombineras med hög formalisering för att öka prestationen.  
 
Omgivningen bör formaliseras om den ska bidra till positiv prestation, utan formalisering 
såg vi ett negativt samband mellan omgivning och prestation. Formalisering hade inget 
samband till prestation, vilket kan bero på flera saker. En orsak skulle kunna vara att det 
finns ytterligare en variabel mellan formalisering och prestation som vi inte tagit med i 
beräkningen. Eftersom vi såg ett negativt samband mellan omgivning och prestation tror 
vi att formalisering kan göra sambandet positivt men formalisering kan behöva hjälp av 
en till variabel.  
 
Vilken formalisering kan företag i introduktionsfasen ha för att öka sin 
prestation? 
 
Enligt våra resultat har vi kommit fram till att formalisering påverkar företags prestation, 
dock inte till så stor grad som vi inledningsvis trodde. Om entreprenören är kreativ tjänar 
han på att formalisera sitt företag och dokumentera hur arbetet ska skötas och exempelvis 
vilka regler som gäller på företaget. Entreprenören bör även fundera på vilken omgivning 
företaget är i och hur han ska agera utifrån den informationen.  Ju mer dynamisk 
omgivningen är, desto mer tenderar entreprenören att formalisera sig enligt våra resultat. 
Vi fann ett negativt samband mellan en dynamisk omgivning och prestation men om 
formalisering är svaret för att skapa positiv prestation anger inte vårt resultat. Vi vill 
illustrera vårt resonemang ovan med en tredje modell som visar hur vår studie speglar 
verkligheten för företag i introduktionsfasen.  
 

 
 
                  Figur 6.1 Samband mellan formalisering och prestation för företag i introduktionsfasen 

 



 

 23 

6.2 SLUTDISKUSSION 
 
Initialt trodde vi inte att den mellanliggande modellen var något som skulle spegla 
verkligheten. Möjligtvis kunde formaliseringen hjälpa teknologin att öka prestationen 
genom att sätta standarder för produktion och medarbetares arbetssätt. Men tanken att 
det skulle gå att formalisera en omgivning verkade främmande och att en kreativ ledare 
skulle öka prestationen via formalisering kändes avlägset. Vi har utgått ifrån idén att en 
kreativ ledare skapar prestation för sitt företag och att formalisering skulle hindra denna 
kreativitet, alltså inte kunna hjälpa företaget. Dock visste vi även att många företag går i 
konkurs under de första åren och att detta måste bero på något. Vi tänkte att det kunde 
finnas något i formaliseringen som kunde hjälpa företagen att prestera bättre eftersom 
formalisering är något som ofta saknas i nystartade företag.  
 
Den andra hypotesen till den mellanliggande modellen formulerade vi utifrån tanken att 
formalisering bör påverka ett företags prestation positivt eftersom alltför splittrad styrning 
verkar ohållbart i längden. Dock hade vi i åtanke att det är mindre företag som vi 
studerar där mycket av styrningen fortfarande kanske sker informellt exempelvis och 
därmed tyckte vi inte att formalisering borde ha så stor effekt på prestationen.  
 
I den andra modellen med formaliseringen som modererande trodde vi innan studien att 
det skulle finnas ett samband mellan kreativitet och prestation och att formalisering skulle 
påverka detta samband positivt. Vårt antagande baserades på att en kreativ ledare kommer 
att skapa prestation utan formalisering medan en annan inte lika fullt kreativ ledare 
kommer få stöd för sitt arbete med hjälp av formalisering och på detta sätt öka 
prestationen i företaget. Vi trodde också att formalisering skulle påverka sambandet 
mellan teknologi och prestation positivt. Mycket av detta berodde på att teknologi för 
oss varit hur rutinartade arbetsuppgifter företaget haft och företaget borde prestera bättre 
om formalisering, beroende på situationen, varit en faktor.  
Slutligen trodde vi också att beroende på vilken omgivning företaget befann sig i skulle 
formalisering ha en positiv påverkan på sambandet mellan omgivning och prestation.  
 
Vi tänkte att formalisering skulle ha en positiv påverkan på företag i en stabil omgivning 
medan formalisering skulle ha en negativ påverkan på företag i en dynamisk omgivning.  

6.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING 
 
Vår studie är kvantitativ, det vore intressant att ha ett inslag av kvalitativ forskning för att 
kunna dra slutsatser om vilket håll sambanden går, vilken kausalitet det finns i 
modellerna. Det går även att göra om studien på företag som är äldre än tre år gamla och 
se vilka samband som kan dras. Formaliseringen har hunnit komma en bit längre på 
vägen och är förmodligen mer utbredd så det vore möjligt att utreda vilken påverkan 
formaliseringen har på prestation i ett sådant läge.  
 
Vi noterade inget samband mellan formalisering och prestation i den mellanliggande 
modellen, det skulle vara möjligt att undersöka vilken variabel som måste läggas till för 
att kunna utläsa ett samband. Ett annat alternativ till fortsatt forskning är att undersöka 
om någon annan variabel än kreativitet, teknologi och omgivning kan påverka ett 
företags prestation.   
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6.4 STUDIENS BIDRAG 
 
Den modell som studien mynnat ut i, figur 6.1 är studiens bidrag såväl praktiskt som 
teoretiskt. Vi har ökat förståelsen för de olika variablerna i ett teoretiskt sammanhang 
samtidigt som entreprenörer kan ha nytta av att läsa studien och få hjälp med hur de kan 
tänka när de startar sitt företag eller när de varit aktiva i några år och formaliseringsfrågan 
uppkommer när företaget ska växa eller göra en strategisk planering.  
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Bilaga A 
Enkät 
 
Kontrollvariabler:  
 
1. Hur länge har du arbetat för företaget (år) Har du startat företaget? (ja/nej) 
2. Antal anställda (st) 
3. Ålder (år) 
4. Hur länge har du varit i arbetslivet (år) 
5. Hur länge har du arbetat som ledare (år) 
6. Utbildning inom entreprenörskap, organisationer (ja/nej) 
 
Kreativitet (1 = Instämmer inte, 7 = Instämmer helt) 
 
Som ledare: 
 
7 …Tar jag risker i arbetet 
 
8…Är jag kreativ när det gäller arbetet 
 
9…Kommer jag med nya och praktiska idéer till att förbättra prestationen 
 
10…Kommer jag med nya förslag till att öka kvaliteten 
 
11…Kommer jag med nya förslag till hur arbetet kan utföras 
 
12…Utvecklas jag och lär mig nya saker i mitt arbete 
 
 
Teknologi (1 = Instämmer inte, 7 = Instämmer helt) 
 
Arbetsuppgifterna:  
 
13…Är i stor utsträckning av upprepande karaktär       
  
14…Kan i huvudsak ses som rutinuppgifter       
  
15…Utförs genom dagligen återkommande aktiviteter hos medarbetarna    
 
16…Kan sällan förutses från en dag till en annan       
  
17…Är sådana att de anställda sällan eller aldrig kan lösa uppgiften genom att göra på 
samma sätt som man gjort tidigare 
  
18…Är sällan eller aldrig sådana att t ex en nyanställd genast kan utföra dem. De kräver 
istället lång erfarenhet för att kunna utföras 
  
19…Kan oftast utföras genom att tillämpa välkända och beprövade arbetssätt 
 
20…Är välkända till sitt innehåll. Det finns en klar och tydlig kunskap om uppgifterna 
som kan användas för att underlätta utförandet 



21…Kan till allra största delen utföras genom att anställda följer etablerade 
procedurer/regler och väl inarbetade sätt att lösa uppgifter  
 
Omgivning (1 = Instämmer inte, 7 = Instämmer helt) 
 
22. Vi har många konkurrenter i vår närmaste omgivning 
 
23. Vår bransch är under ständig förändring 
 
24. Vårt företag gör ständiga förändringar i vår strategi utifrån information från 
marknaden. 
 
25. Vi tar in återkoppling från kunder och andra intressenter för att förbättra vår 
organisation. 
 
26. Alla kunder har liknande köpvanor 
 
 
Formalisering (1 = Instämmer inte, 7 = Instämmer helt) 
 
Vi använder oss av: 
 
27…Skriftlig arbetsbeskrivning 
 
28 (struken) 
 
29…Anställningsavtal 
 
30…Skriftlig utvärdering av personal 
 
31…Dokument för rutiner vid anställning och avsked 
 


