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1. Introduktion 

Här och nu påbörjar vi vår vandring mot ett högre vetande om tillväxt i småföretag 

vilket är förkroppsligat i uppsatsen ni nu håller i handen. Vår färd börjar i detta 

kapitel med en överblick över syftet med vår vandring och vilket vårt slutmål är. 

Vidare definierar vi de avgränsningar för vår färd som vi redan på förhand valt att 

göra.   

1.1. Varför är tillväxt i småföretag viktigt? – En bakgrund 

I tusentals år har handel bedrivits vare sig det gällt byteshandel eller transaktioner 

genom någon form av penningsystem. Det är emellertid först under de senaste 

århundradena som samhället kunnat se stora konglomerat växa fram, något som på 

sätt och vis trängt undan de mindre småföretagen som tidigare varit handelssystemets 

fundament. Detta begrepp såg dagens ljus i medeltidens Frankrike och återfinns för 

första gången beskrivet redan 1437 i en fransk ordbok, innebärandes ”den som företar 

sig något”. (Landström, 1999:21f, förf. övers.) Nationalencyklopedin (1995) beskriver 

i sin tur en entreprenör som ”en initiativkraftig och uppfinningsrik egen företagare” 

(NE, 1995). Under 1600-talet blev entreprenören också allt mer förknippad med en 

person som tog stora risker i de projekt som denne var involverad i och inte minst 

ifråga om finansiella risker (Landström, 1999:22). Givetvis är det en stor skillnad 

mellan medeltidens entreprenörer och vår tids småföretagare men den personliga 

kopplingen till företaget såväl som kreatör och risktagare är en bestående likhet. Den 

höga graden av personligt engagemang i småföretaget är också något som gör att det 

tidvis väsentligt skiljer sig från ett större företag.  
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Även om småföretag givetvis inte alltid måste bestå av en person som är kreativ och 

initiativrik är det ett faktum att flertalet småföretag av idag är resultatet av en eller ett 

fåtal driftiga personers verk. 

 

”Älska vad du gör, eller gör det inte alls.” 

                                                Kazuo Inamori 

(tankeakuten.com) 

 

Sett till hur det ser ut i det svenska samhället utgör småföretagen idag en väsentlig del 

av svenskt näringsliv. Exempelvis har andelen svenska småföretag i förhållande till 

den totala sysselsättningen stadigt ökat under de tio senaste åren. Siffror visar att 

bland Sveriges sammanlagt 800.000 företag har drygt 98 procent färre än 50 anställda. 

(smaforetagsenheten.nu) Ytterligare siffror från 2002 visar att mer än 90 procent av 

Sveriges företag har färre än 10 anställda (riksdagen.se). Det är heller ingen överdrift 

att påstå att många svenskar idag har anknytning till och påverkas av denna kategori 

företag. Småföretagens betydelse accentueras ytterligare om vi ser till den omfattande 

forskningen, om än ett ungt forskningsfält, som sker inom området (Landström, 

1999:15).  

 

Även samhällets makthavare har fått upp ögonen för utvecklingen. De senaste årens 

politiska diskussioner gällande hur Sverige skall kunna behålla och förbättra välfärden 

har många gånger mynnat ut i tillit och tilltro till småföretagen. Vikten av att dessa 

företag utvecklas, växer och nyanställer ses som en viktig faktor för att Sverige skall 

kunna vara välfungerande och framåtsträvande, inte minst i tider då svenska 

storföretag upplever problem.  
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Den politiska debatten, exempelvis i den senaste valrörelsen, framhåller att 

företagsklimatet för denna grupp på alla sätt måste vara gynnsamt, i syfte att återigen 

uppnå en positiv tillväxtutveckling för Sverige (regeringen.se). På majoriteten av 

hemsidorna till Sveriges stora politiska partier går det att läsa om ansträngningar för 

och förslag om gynnsamma reformer för småföretagarna (t.ex. 

socialdemokraterna.net; folkpartiet.se; vansterpartiet.se; moderat.se; centerpartiet.se) 

och även H M Carl XVI Gustaf uttalade sig nyligen om att ”småföretag och 

entreprenörskap är grunden för ett svenskt näringsliv” (fsf.se).  

 

Ovanstående gör att det blir intressant att titta på vad som kan sägas vara 

karakteristiskt för svenska småföretag då det bidrar till en ökad förståelse. Här kan vi 

bland annat observera att småföretagen i Sverige i hög grad finns koncentrerade till 

olika regioner i landet. I synnerhet regionerna kring storstäder och högskolestäder har 

relativt stora grupperingar av småföretag. (Davidsson et al 1997)  

 

Den kanske mest kända regionen i detta sammanhang är Småland, med i synnerhet 

Gnosjö och den välkända ”Gnosjöandan” som nav. Småföretagen i denna region har 

inte ursprungligen vuxit upp kring storstäder eller högskolor även om det idag finns 

en gruppering av företag kring Jönköping som uppfyller dessa kriterier. I området har 

småföretagandet i långa tider varit intensivt och även i tider av ekonomisk recession 

finns det traditionellt småföretag som skapas och expanderar. (alltomsmaland.com) 

Regionen har även till stor del kommit att vara synonym med den svenska 

småföretagarandan. Andan har dessutom varit beständig över en lång tid jämfört med 

exempelvis ”IT-boomen” som Sverige genomlevde under slutet av nittiotalet.  
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Småföretagens framgångar i denna region och det faktum att det till stor del handlar 

om traditionella industrier, gör det till ett intressant studieobjekt ifråga om vad som 

stimulerar tillväxt.  

 

Med andra ord kan vi sluta oss till att svenska småföretag bara blir allt viktigare och 

viktigare i dagens svenska samhälle på grund av den potential som finns i företagen. 

Inte minst makthavarna har ett underliggande intresse för och förhoppningar om att 

småföretagen utvecklas samt upplever gynnsam tillväxt. För att uppnå detta krävs en 

förståelse för vad som driver fram tillväxt samt hur den skapas. 

1.2. Problemdiskussion 

För att gå vidare och rama in problematiken med tillväxten i svenska småföretag 

tycker vi att en rimlig utgångspunkt är att ställa sig frågan om småföretagen verkligen 

har en vilja och inställning att växa. Per Davidsson, professor i entreprenörskap, kan 

visa upp tydliga siffror på att svenska småföretag i allmänhet inte vill växa. Bland 

annat påpekar han att en så stor andel som 81 procent av företagen vill fortsätta att ha 

en verksamhet i linje med dess nuvarande storlek och har även en låg ambitionsnivå 

att i framtiden växa. (fsf.se) Tomas Brytting (1998:30) pekar dock på en svensk 

undersökning där mer än hälften av småföretagarna tror att det finns 

marknadsmässiga förutsättningar att utöka verksamheten. Samtidigt säger hälften av 

dessa att de av olika skäl inte vill utnyttja de tillväxtmöjligheter som finns vilket gör 

att den generella tillväxtviljan verkar låg i småföretagen.  

 

Sett ur ett teoretiskt perspektiv finns det dock ett flertal teorier som säger att företag 

genom expansion och tillväxt kan skaffa sig en ljus och lönsam framtid.  
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Vidare menar den amerikanske professorn i entreprenörskap, Bruce Kirchhoff 

att ”växande företag har fyra gånger större chans att överleva än andra företag” 

(esbri.se).  

 

Här anser vi dock att problematiken börjar bli tudelad. Å ena sidan finner vi en stark 

tilltro till svenska företag som en motor i utvecklingen av svensk ekonomi och 

välstånd där tillväxt och expansion ses som en nödvändighet. Samtidigt finns det 

forskning som visar att det inte alltid finns en vilja att växa och expandera bland de 

svenska företagen. Det faktum att tillväxt och expansion inte står högt upp på 

småföretagens agenda kanske inte alltid behöver betyda att företagen saknar 

möjligheten och viljan att växa. Davidsson (fsf.se) visar i sin rapport att det trots allt 

kan ske en transformering inom småföretag i takt med att omvärlden och företaget 

förändras vilket kan leda till tillväxt. Exempel på faktorer som driver denna 

förändring kan vara att ett företag växer sig starkare i fråga om resurser eller att 

organisationen förändras i en riktning där det är lättare att hitta tillväxtmöjligheter. En 

viss del av motviljan till att växa kan också stå att finna i det faktum att i flertalet 

småföretag är företagsledning och ägare synonyma varandra. Risken är då att faktorer 

som rädslan att förlora kontroll över företaget eller konservatism spelar en roll i 

motståndet mot tillväxt och expansion. (Gray, 2002:64) Med bakgrund i ovanstående 

utesluter vi alltså inte att det finns svenska småföretag som de facto har viljan att växa 

och som växer. Därför bör det ligga i samhällets intresse att se vilka motiv dessa 

småföretag har till att växa. På så sätt ökar också möjligheten att hjälpa till att skapa 

en yttre stimulans eller underlätta för de småföretag som i dagsläget inte växer eller 

inte vill växa.  
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Vad som kan antas i detta sammanhang är att det finns ett flertal olika motiv som har 

påverkan och det är intressant att undersöka om några generella mönster går att skönja. 

Därmed bortser vi i den fortsatta diskussionen från de företag som inte växer eller inte 

vill växa.  

 

En stor del av forskningen som behandlar tillväxten i småföretag har sitt ursprung i 

frågeställningen om småföretag har viljan att växa och vad som påverkar denna vilja 

eller motvilja. Om vi som i detta fall bortser från frågeställningen och istället arbetar 

med utgångspunkten att det finns småföretag som vill växa blir det intressant att se 

vad som ur ett strategiskt perspektiv driver fram och motiverar tillväxt. Planering och 

strategi är sedan länge väsentliga delar av all näringsverksamhet och dagens 

näringsliv ställer allt högre krav på långsiktiga strategier och planering. Det 

övergripande syftet med dessa strategier är att undvika misslyckande, samt att kunna 

mäta hur väl företaget presterar. (Lawson 1987:14)  

 

Följaktligen kan vi identifiera bra strategier som en källa till framgång. Med detta i 

åtanke borde planering och strategi även vara en viktig del av det svenska 

småföretagets vardag, inte minst för att överleva. I fråga om tillväxt är det också i 

mångt och mycket en strategifråga hur den skapas samt vilken strategi som används 

för att driva fram önskad tillväxt. Strategibildningen kan dock ske på ett antingen 

planerat eller mer oplanerat sätt. (de Wit & Meyer 1998:150) Det flertal teorier som 

finns inom teoriområdet för tillväxt ur ett generellt perspektiv har ofta sitt 

tillämpningsområde inom större företag och det råder ingen tvekan om att skillnader 

existerar mellan stora och små företag, något som behandlades i föregående avsnitt.  
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En stor del av forskningen, inom området för tillväxt i småföretag är också tidvis 

relativt gammal till sin karaktär vilket gör att det kan antas finnas skillnader i mer 

moderna småföretag. I dagens samhälle ser vi tydliga tendenser till att tillväxt och 

expansion i företag ses som en nyckel till konkurrensfördelar genom exempelvis 

fusioner och förvärv vilket varit vanligt förekommande i Sverige de senaste åren. 

Även om detta bara är en form av tillväxtstrategi visar det att det finns en uppfattning 

om att företagen vill uppnå tillväxt.  

 

Om utgångspunkten är att det finns ett flertal småföretag som strävar efter tillväxt och 

att det ingår som en del av deras visioner och mål, vilka strategier kan då identifieras 

som drivande för att förverkliga önskad tillväxt?  

 

Svaret på frågan kommer i förlängningen att kunna ge en bild av hur stimulans till 

tillväxt skulle kunna ske ur ett övergripande samhällsperspektiv. Inte minst gällande 

hur Sverige skall kunna bygga upp en långvarig ekonomisk styrka blir det viktigt att 

ha en rimlig uppfattning om vad som stimulerar ökad tillväxt i småföretag. För att 

kunna sätta fingret på vad denna påverkan skall innehålla krävs en förståelse för hur 

beslutsfattande personer i småföretag resonerar kring strategier för tillväxt. Vidare 

krävs även att det skapas en insikt i hur svenska småföretag strategiskt arbetar med att 

förverkliga den förväntade tillväxten. Ordet strategi innebär någon form av 

långsiktighet vilket också är vad som krävs om ett företags verksamhet skall kunna 

bestå över tiden (Rumelt i de Wit & Meyer, 1998:33f). Genom att skapa insyn i och 

en översikt över olika tillväxtstrategier är vi av uppfattningen att det är möjligt att se 

hur småföretag i allmänhet agerar ur ett långsiktigt tillväxtperspektiv. En dylik 

översikt kan därmed bidra till att ge indikationer på hur extern stimulans till svenska 

småföretag bör se ut när tillväxten stagnerar och viljan till tillväxt inte existerar.  
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1.3. Problem 

Med bakgrund i de diskussioner vi hittills fört leds vi fram till följande två problem:  

 

• Vilka motiv till att skapa tillväxt kan identifieras i svenska småföretag?  

 

• Vilka strategier kan sägas ha betydelsefull inverkan i svenska småföretag 

gällande att uppnå tillväxt?  

1.4. Syfte 

Att undersöka vilka motiv småföretag har till att växa samt vilka tillväxtstrategier som 

kan anses ha betydelsefull inverkan för att dessa företag skall uppnå tillväxt.  

 

1.5. Avgränsningar 

I denna uppsats ämnar vi endast granska småföretag som har en uttalad vilja att växa. 

 

I bakgrunden för vi fram Småland som en intressant region att undersöka. Då 

regionen är relativt stor har vi valt att avgränsa oss till att minska den undersökta 

regionen till Jönköpings län. Då vi tidigare nämnt Gnosjöandan vill vi här, för att 

undvika missförstånd, poängtera att Gnosjö kommun ingår i Jönköpings län.  
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1.6. Förtydligande av centrala begrepp 

Vi är medvetna om att problemformuleringarna och syftet till viss del utgår ifrån och 

är ämnade att undersöka relativt breda begrepp där det inte alltid finns en entydig 

uppfattning om innebörden. På grund av detta förtydligar vi här vissa för denna 

uppsats centrala begrepp.  

 

Tillväxt – Innebörden av termen tillväxt är mångfacetterad och innebär, enligt oss, 

en övergripande ökning uttryckt i ett kvantitativt mått. För att ytterligare specificera 

termen i en företagsekonomisk mening har vi valt att se tillväxt som en ökning i 

småföretagets omsättning och det är denna definition som vi fortsättningsvis kommer 

att använda oss av. 

 

Småföretag – Enligt EU-definitionen kan företag med 10-49 anställda kalla sig 

småföretag (europa.eu.int). Vi har i denna undersökning använt oss av samma 

definition som EU instiftat när vi hädanefter refererar till småföretag. 

 

Strategi – Då strategi är grundläggande för denna undersökning behöver även detta 

begrepp förtydligas. Vi definierar i denna uppsats strategi som ett ramverk företaget 

ställer upp som ger svar på hur företaget skall kunna uppfylla sina långsiktiga mål.  
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1.7. Uppsatsens disposition 

Med nedanstående uppställning är vår avsikt att ge läsaren en vägledning om hur 

uppsatsens delar hänger samman. Emellertid vill vi påpeka att vår arbetsprocess och 

dess upplägg inte följt denna kronologiska uppdelning, utan under arbetets gång har vi 

växelvis och parallellt arbetat med olika delar på var sitt håll, och även om arbetet 

startades med kapitel 1, har vi alltså inte fortsatt att följa denna ordning. På ett 

symboliskt plan är meningen med denna figur att belysa vår strävan att ”sluta cirkeln”, 

vilket i denna uppsats praktiskt innebär att kapitlet med slutsatser svarar på de 

problemfrågor som ställs i introduktionskapitlet.  

 

 

 

 

 

Figur 1.1 Uppsatsens disposition, egen modell 

VETENSKAPLIGT 
FÖRHÅLLNINGSSÄTT 

1 

2 

3 
4

5

6

7

PRAKTISKT 
TILLVÄGAGÅNGS-

SÄTT 

ANALYS 

EMPIRI 

SLUTSATSER INTRODUKTION

TEORETISK 
REFERENSRAM 



 

11 

Kapitel 1- Introduktion 

I introduktionskapitlet presenteras uppsatsens ämnesområde för läsaren. Här 

framställs även problemdiskussion, problemfrågor, syfte liksom de avgränsningar 

som vi ansett vara relevanta. 

Kapitel 2- Vetenskapligt förhållningssätt 

I detta kapitel är vår målsättning att läsaren skall förstå hur vi ser på vetenskap samt 

vilka synsätt vi använt oss av när vi angripit vårt problem. 

Kapitel 3- Praktiskt tillvägagångssätt 

Syftet med detta avsnitt är att beskriva hur vi praktiskt gått tillväga för att genomföra 

denna uppsats, samt att belysa vikten av att förstå och bedöma trovärdigheten i 

resultaten. 

Kapitel 4- Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen innehåller de teorier och modeller som vi ansett vara 

relevanta, samt egna resonemang vi för kring dessa. Teorierna kommer att användas 

som stöd för att analysera det empiriska materialet och komma fram till slutsatserna.  

Kapitel 5- Empiri 

I empirikapitlet presenterar vi kortfattat de fallföretag vi valt att studera, samt den 

information som kommit fram i intervjuerna.  

Kapitel 6- Analys 

I detta kapitel är vår avsikt att analysera den information som finns i empiridelen, med 

stöd från den teoretiska referensramen. 
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Kapitel 7- Slutsatser 

Slutligen vill vi i detta kapitel redogöra för de slutsatser vi kunnat dra utifrån den 

information vi i uppsatsen haft tillgång till. 
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2. Vetenskapligt förhållningssätt 

En vandring är svår att planera om vi vandrare inte diskuterar hur vi själva tänker 

och agerar i olika situationer. Med detta i åtanke bör vi reflektera kring hur vi 

upplever ”verkligheten” och vilket förhållningssätt vi har till vår omvärld. Kapitlet 

illustrerar därför hur vår gemensamma syn på verkligheten och omvärlden ser ut. 

 

 

"Att säga om det som är att det inte är, eller om det som inte är att det är, är falskt, 

medan att säga om det som är att det är, och om det som inte är att det inte är, är 

sant." 

Aristoteles (384-322 f. Kr) 

                                                                                                                            (infovoice.se) 

 

Detta och nästkommande kapitel skulle enligt uppsatspraxis mycket väl kunna gå 

under det sammanfattande namnet metod. Dock har vi här valt att dela upp vårt 

metodavsnitt i två delar då vi tycker att en uppdelning i ett teoretiskt respektive 

praktiskt kapitel bidrar till en underlättad läsning samt en större inblick i den metod 

som legat till grund för vårt arbete. Detta ändrar dock inte meningen med att ha ett 

metodavsnitt vilket vi nu kommer att belysa.  

 

Ordet metod kommer ursprungligen från grekiskan med innebörden ”en väg som 

leder till målet” (Kvale, 1997:12). Holme & Solvang nyanserar det hela med att 

kunskaper i metodlära kan ses som ett redskap för att komma fram till de 

målsättningar som finns med forskningen.  
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De menar dessutom att det är svårt att nå dessa mål utan kunskaper i metodlära, men 

betonar att detta endast är ett redskap och ger således inte svar på några frågor 

gällande undersökningsproblemet. Tanken är också att ett metodavsnitt skall ge en 

mer korrekt uppfattning om de förhållanden forskaren undersöker. (Holme & Solvang, 

1997:11) Således har vi också genom litteraturstudier och seminarier försökt skapa 

oss en metodgrund att stå på för att kunna finna svar till våra två problem. Resultatet 

är detta samt nästkommande kapitel.   

 

I syfte att lägga en för uppsatsen lämplig grund börjar vi med att resonera kring tre för 

oss centrala begrepp; Verkligheten, kunskap och vetenskap. Hur vi än vrider och 

vänder på det har vår personliga uppfattning och inställning till dessa begrepp 

påverkat uppsatsen på ett eller annat sätt. För att en läsare av arbetet skall kunna 

bedöma hur väl vi funnit svaren till våra problem beskriver vi här vårt gemensamma 

vetenskapliga förhållningssätt med avstamp i de ovan nämnda begreppen. 

2.1. Verkligheten  

Det som i hög grad bestämmer förutsättningarna för denna undersökning är vår bild 

av verkligheten. Denna bild är emellertid något som varierar från person till person, 

och i syfte att motverka eventuella missförstånd beskriver vi därför vår gemensamma 

syn på verkligheten så att läsaren ges möjligheten att placera in oss i en kontext. Vår 

syn på verkligheten är att den är uppbyggd av oss alla individer, där vi genom vårt 

agerande och våra sinnesintryck gentemot medindividerna är med och skapar en 

verklighet. Eftersom alla individer har olika perspektiv att se på saken ger det enligt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (2001:55) i förlängningen ett stort inflytande på 

undersökningen gällande exempelvis frågeställningarna.  
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Arbnor (1996:13ff) menar vidare att detta innebär att verkligheten aldrig kan vara 

oberoende av oss som individer. Beroendet gör att om åtskilliga individer bildar 

verkligheten blir den i sig flertydig eftersom varje individ bär på sin egen ”karta” av 

verkligheten. Dessa kartor kan dock till viss del delas med andra individer men 

innebär då någon form av kompromiss. (McCaskey i de Wit & Meyer, 1998:120) Den 

alerte läsaren har förstås redan insett att vi inte kan placera oss utanför verkligheten 

utan är i allra högsta grad en del av den som varandes individer och uppsatsförfattare. 

Denna syn på verkligheten bär även med sig att vi som författare skapat oss en 

gemensam kognitiv karta av verkligheten vi lever i, och i relation till undersökningen, 

en karta av verkligheten svenska småföretag lever i. Dock är vi av åsikten att 

sannolikheten är relativt låg att respondenterna i de företag vi granskat under arbetets 

gång haft en liknande syn på verkligheten som den vi har. Insikten i att det existerar 

olika syner på verkligheten har gjort att vi vägt in detta i de intervjuer och tolkningar 

vi gjort.  

 

Under arbetets gång har vi strävat efter att förstå den verklighet som företrädare för 

svenska småföretag lever i, och förhoppningsvis även fått inblick i respondenternas 

syn på ”sin verklighet”. Tidvis har det inneburit ett visst distanstagande från vår egen 

syn men detta har vägts in i analysavsnittet. 

2.2. Kunskap och vetenskap 

Att definiera begreppet verklighet är det första steget till en djupare förståelse av vårt 

vetenskapliga förhållningssätt. Tanken med denna uppsats är att den skall ge ett 

kunskapsbidrag om tillväxt i småföretag, något som kan bidra till ett större vetande 

om området.  



 

16 

Kunskap och vetenskap är emellertid i sig inga helt entydiga begrepp och innebörden 

är starkt beroende av vilken uppfattning en person har om verkligheten. Därför tycker 

vi att det även är viktigt att presentera vår syn på de två begreppen liksom vår syn på 

verkligheten. 

2.2.1. Kunskapssyn  

Francis Bacon sade en gång att ”kunskap är makt” (fy.chalmers.se). Även om detta 

uttalande kan synas ganska hårt och cyniskt tycker vi ändå att det ligger något i detta 

uttalande, för vilket vi givetvis skall redogöra. Vad är då kunskap och vad är dess 

bidrag? En av avsikterna med denna uppsats, som vi ser det, är att den är en del av en 

kunskapsgenerering som universitet och högskolor står för. Vårt bidrag är tänkt att ge 

en mer insiktsfull kunskap om våra två problemfrågor rörande tillväxt i småföretag. 

Vad skall då denna erövrade kunskap vara bra för? Uppenbarligen skulle vi kunna ha 

nytta av den i syfte att vinna exempelvis en frågesport om småföretag, men frågan är 

om det är allt som den kan vara bra för. Ordet frågesport leder oss in på att det handlar 

om att ge svar på olika frågor vilket då skulle vara synonymt med kunskap. Vi har 

valt att ge följande definition till begreppet: ”kunskap är ett ökat vetande, där det i 

grund och botten ligger ett specifikt ämne eller problem till vilket vi önskar söka ett 

svar”. Genom att undersöka tillväxten i småföretag har vi fått en djupare kännedom 

om ämnet och problemens karaktär, vilket vi ser som kunskap.  

 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997:168) hävdar också att kunskap behövs för att 

kunna ge svar på olika frågor som vi ställs inför, och i detta instämmer vi till fullo. Vi 

uppnår alltså inte endast en större kännedom om ämnet i sig utan finner även svar på 

våra problem. Vidare har vi uppfattningen att det bör finnas en medveten grund för att 

det skall gå att bedöma värdet av vad som uppnåtts.  
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Detta stöds av Arbnor & Bjerke som belyser detta spår ytterligare när de menar att 

kunskap skapas endast när det görs på grundval av medvetna antaganden (Arbnor & 

Bjerke, 1994:26f). 

 

Då vi fått större insikt i problemområdet har också vår kunskap om ämnet ökat. Om vi 

för en stund återvänder till inledningen av detta avsnitt finns det faktiskt en möjlighet 

att vi haft ett visst övertag gentemot respondenterna i undersökningen då vi ansett oss 

besitta en större teoretisk kunskap om ämnet. Därmed kan de också riskerat att hamna 

i någon form av underläge, vilket kan ha haft inverkan på undersökningen. 

Förhållandet är dock reversibelt då respondenterna i undersökningen gentemot oss 

haft ett kunskapsövertag om tillväxten i sina företag. För att motarbeta detta problem 

har vi försökt att vara så lyhörda som möjligt, för att försöka vara på ”samma nivå” 

som respondenterna. 

2.2.2. Vetenskapssyn 

Om vi istället tittar på begreppet vetenskap, är detta ur vårt perspektiv ett mer 

övergripande begrepp än vad kunskap är. Det senare begreppet är i våra ögon snarare 

en del av vetenskapen, och tittar vi på vad Eriksson & Wiedersheim-Paul anser, ser de 

vetenskap som ett ”förhållningssätt, i vilket man alltid är beredd att kreativt och 

kritiskt ompröva nuvarande sanningar, uppfattningar och metoder” (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 2001:171). Vår vetenskapssyn bygger på ståndpunkten att 

vetenskap är benämningen på den ackumulerade kunskap om ett ämne som samlats in 

på medveten grund. All ny kunskap som därefter tillförs vetenskapsområdet sätts i 

relation till den kunskap som sedan tidigare existerar inom området, och bidrar på så 

sätt till ett ytterligare vetande när det prövas.  
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Vår undersökning av tillväxten i småföretag bygger på att vi samlat in information om 

ämnet för att sedan jämföra denna med redan etablerade teorier som finns inom 

strategiområdet. På så sätt prövar vi dels vår egen insamlade kunskap gentemot den 

som redan finns etablerad inom den vetenskapliga disciplinen Ekonomi, och bidrar 

även till att tillföra ny kunskap till området. Därför tror vi inte att det finns en absolut 

vetenskap utan den kan hela tiden utvecklas och förändras i takt med att ny kunskap 

erövras och genom att observationer bekräftas. 

2.3. Vetenskapens determinanter 

Av intresse för oss när vi kommit så här långt är vad som förutom vår syn på 

verklighet, kunskap och vetenskap påverkar forskningsarbetet. Lundahl & Skärvad 

(1992:40) ser det som att det finns på förhand uppställda spelregler att förhålla sig till. 

Dessa regler varierar i sin tur med vilken vetenskapsteoretisk utgångspunkt som 

forskaren antar. Generellt finns det två vetenskapliga plattformar att stå på, den 

hermeneutiska och den positivistiska. De två determinanterna har sin utgångspunkt i 

vad som kan ses som filosofiska resonemang, varför den personliga tankegången 

kommer att ha påverkan på vilken utgångspunkt en forskare har. 

2.3.1. Positivismen & Hermeneutiken 

Vetenskapsidealet är enligt positivister att finna en absolut kunskap. Den absoluta 

kunskapen uppnås genom att positivismen till sin karaktär är rationell och bygger på 

logiska resonemang samt kvantitativa mätningar. (Lundahl & Skärvad, 1999:39) Vad 

som inte går att bortses från inom positivismen är att denna syn inte tar någon hänsyn 

till subjektiva intryck och värderingar hos människor. 
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Av motsatt uppfattning är hermeneutiken, där en allmängiltig och objektiv kunskap 

inte kan anses uppnås och syftar istället till att söka en mening i observerade fenomen. 

Läran förlitar sig allt som oftast på kvalitativa studier samt att utifrån dessa tolka och 

skapa förståelse. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:29ff) Medan positivismen har 

sin grund i naturvetenskapen har den hermeneutiska grundsynen större relevans för 

samhällsvetenskapen då den i hög grad består av icke kvantifierbart datamaterial. 

(Gilje & Grimen, 1992:21) Därigenom har den också ett större värde för vår 

undersökning då vi inte haft intresse av att kvantifiera våra svar.  

 

Inom hermeneutiken kan det inte finnas någon förståelse eller tolkning av ett fenomen 

om det inte finns någon som förstår eller tolkar. Resonemanget leder till att 

hermeneutiken inte rymmer någon sann kunskap eftersom den är beroende av vem 

som tolkar och förstår. (Lantz, 1994:35) Utgår vi från detta synsätt kommer vi utifrån 

en första tolkning av tillväxten i småföretag, skapa oss en grund för att göra 

ytterligare tolkningar vilka bidrar till att ytterligare öka förståelsen för våra problem. 

Detta förlopp fortsätter sedan hela tiden i formen av en spiral. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1997:231) Vad vi också belyser är att en hermeneutiker anser att 

meningen hos en del endast kan förstås om den sätts i relation till helheten. Tyvärr 

uppkommer en ”vem kom först, hönan eller ägget?”- problematik då det är ett 

ömsesidigt beroendeförhållande mellan delen och helheten. Lösningen är just den 

spiralform vi tidigare berört, där en ny del belyser nya aspekter av helheten varefter 

nya delar kan eftersökas och en djupare förståelse uppnås för varje nivå i spiralen. 

(Alvesson & Sköldberg, 1999:115f) 
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"Vi börjar förvirrade och når fram till slutet förvirrade på en högre nivå." 

Alan Chalmers 

(user.tninet.se) 

 

Med utgångspunkt i den filosofiska aspekten av grundsynerna menar vi att forskaren 

inte väljer att vara det ena eller det andra, utan det är vår syn på begreppen 

verkligheten, vetenskap och kunskap som styr huruvida en hermeneutisk eller 

positivistisk plattform används. Verkligheten för oss är skapad av oss själva genom de 

olika kognitiva kartor vi bär på men att dessa skiljer sig åt, och därigenom ställer vi 

oss öppna för att saker uppfattas och tolkas annorlunda från person till person 

beroende på vilken kontext dessa personer är satta i. Våra intervjuer med 

representanter för svenska småföretag söker information om hur dessa personer 

uppfattar fenomenet tillväxt i sina företag med utgångspunkt från våra problem. Vi 

har tolkat dessa företrädares uttalanden och reflektioner kring tillväxt i sina företag 

och gjort en kvalitativ snarare än en kvantitativ analys. Sätter vi ovanstående i relation 

med de två vetenskapsteoretiska grundsynerna anser vi oss ligga närmst 

hermeneutiken även om det givetvis skulle vara trevligt att finna den absoluta och 

sanna kunskapen. 

 

En inte oviktig aspekt i detta sammanhang är den förförståelse en forskare har av 

ämnet (Eriksson & Wiedersheim- Paul, 1997:231f). Vid starten på den hermeneutiska 

spiralen hade vi en viss insyn i och förståelse för småföretag och tillväxt, och det var 

också med hjälp av denna förståelse i ryggen som vi formulerade våra problem. Vår 

förförståelse hade sin huvudsakliga grund i de erfarenheter vi själva skaffat oss 

genom arbete i småföretag, men också genom de studier inom strategi som vi bedrivit 

på högskolenivå. 
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2.3.2. Sammanfattning vetenskapligt förhållningssätt 

Vi har i denna uppsats med andra ord startat arbetet med förutsättningarna att 

verkligheten vara mångfacetterad och att hur den uppfattas är beroende av individen 

som tittar. Vidare har vi tittat på begreppet kunskap där vi anser att det inte är 

sannolikt att åstadkomma allmängiltig och objektiv kunskap eftersom vi just tolkar 

olika saker på olika sätt. Föregående resonemang har också implikationer på hur vi 

ser på vetenskapen där vi följaktligen inte anser att det finns en absolut och slutgiltig 

vetenskap. Denna förändras ständigt när forskningen observerar nya upptäckter och 

rön som kan verifieras och ny kunskap erövras. Med detta resonemang i ryggen kan vi 

konstatera att vi i ett vetenskapsteoretiskt perspektiv ligger närmst hermeneutiken. 

Således kommer vi i denna undersökning att genom vår förståelse och våra tolkningar 

söka finna en mening i de fenomen vi iakttar. Med detta i ryggen går vi vidare och 

tittar på vårt praktiska tillvägagångssätt. 
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3. Praktiskt tillvägagångssätt 

Vår vandring är möjlig att genomföra på flera sätt, och det finns inget självklart sätt 

som är uppenbart bättre än alla andra. Faktum är dock att tillvägagångssättet 

kommer att ha inverkan på vad som är möjligt att uppfatta under resans gång. Av 

denna anledning redovisar vi med detta kapitel de praktiska vägval vi gjort för att 

genomföra vandringen. 

3.1. Vägen till kunskap 

Denna undersökning bygger på att vi i slutändan kommer fram till kunskap som 

belyser eller ger svar på de frågeställningar vi redogjort för i det inledande kapitlet. 

För att uppnå detta är vi i behov av att staka ut en väg för att ta oss dit. Vi ser detta 

som en beskrivning av hur vägarna mellan teori, observationer och slutsats ser ut och i 

vilken riktning detta förlopp sker. Inom vetenskapen anses det finnas två 

huvudsakliga sätt att gå till väga för att dra slutsatser, induktion och deduktion. 

3.1.1. Induktion och deduktion 

I denna uppsats har vi till stor del utgått från en deduktiv ansats där deduktion (D) kan 

beskrivas genom att forskaren utifrån existerande teorier prövar dessa på verkligheten 

och granskar huruvida de stämmer eller inte. Nästa steg blir att genom logisk 

slutledning nå resultatet vilket är att jämföras med en slutsats. (Eriksson & 

Wiedersheim-Paul, 1997:229) Vi har främst ifråga om den andra problemfrågan utgått 

från etablerad litteratur inom området tillväxtstrategier i företag. Dessa modeller har 

vi sedan använt för att se om de har någon giltighet i den verklighet som svenska 

småföretag lever i.  
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Undersökningen har dock även till viss del haft en induktiv ansats. Induktion (I) 

innebär att forskaren utgår från sina sinnesupplevelser och observationer i 

verkligheten och därifrån kan generalisera och skapa teorier. Ett av problemen med 

den induktiva ansatsen är att det kan vara svårt att samla in all empirisk data som bör 

ligga till grund för generalisering och teoriskapande. (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 

1997:229)  

 

Då vi säger att vår undersökning till viss del är induktiv är innebörden att vi innan 

arbetets början haft ett intresse av vårt ämnesområde, och tidigare skaffat oss en viss 

förförståelse innan vi tog del av existerande teorier inom området. Vi har även i våra 

intervjuer funnit kunskap vi bedömt som intressant där vi inte haft ett tillräckligt stöd 

från våra preliminära teorier för att kunna ge en förklaring. Följaktligen har vi i dessa 

fall fått söka upp nya teorier som vi utnyttjat för att bedöma informationen. Detta 

tyder även på ett rörelsemönster från observation till teori och därmed induktion.  

 

 

 

 

Figur 3.1 Vägen till kunskap, Arbnor & Bjerke, 1994:107, egen bearbetning 
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Kontentan är att ansatsen och vägen till slutsatsen i denna undersökning har varit en 

växelverkan mellan induktion och deduktion även om den senare till viss del varit 

övervägande. Vi är av åsikten att det är svårt att uteslutande ha den ena eller den 

andra ansatsen, och kanske särskilt i vårt fall där vi bedömer oss vara 

undersökningsmetodiska novischer. Figur 2.1 visualiserar vår vandring mellan de två 

ansatserna. 

3.2. Undersökningens ansats 

Följande avsnitt tar oss ännu längre fram på den anslagna vägen riktad mot en 

beskrivning av vår metodologiska grund i denna undersökning. I de två kommande 

avsnitten behandlar vi undersökningens övergripande ansats. 

3.2.1. En kvalitativ studie 

Beroende på vilken typ av data vi samlar in, bearbetar och analyserar, har vi att välja 

mellan att göra kvantitativa eller kvalitativa undersökningar, alternativt en 

kombination av dessa (Halvorsen, 1992:78). Vi har valt en kvalitativ studie som 

grund för vår undersökning på grundval av ett antal skäl. Ett av dessa skäl är hur vårt 

undersökningsproblem är formulerat där vi vill tolka och förstå hur småföretag 

resonerar på ett strategiskt plan kring tillväxt samt om det finns eventuella mönster 

som kan urskiljas. Därmed blir varje enskild intervju av vikt för undersökningen, då 

vi sökt skapa mening och förståelse för innehållet i intervjun. Holme & Solvang 

(1997:82) beskriver det som att ”kvalitativa metoder syftar till att fånga egenarten hos 

den enskilda enheten och dennes speciella livssituation” vilket stämmer bra överens 

med vad vi ämnar uppnå.  

 



 

25 

En kvalitativ undersökning mynnar, som namnet anspelar, ut i slutsatser på ej 

kvantifierad data, eller vad som kan kallas mjukdata. Exempelvis kan det handla om 

den intervjuades värderingar och attityder (Lundahl & Skärvad, 1992:101). 

 

Ytterligare ett syfte med en kvalitativ studie är att skapa en djupare kunskap och en 

djupare förståelse för att kunna analysera helheter. I denna tolkande fas är det även 

viktigt att påpeka att det ofta förekommer att de personer som genomför arbetet 

präglar bearbetningen av materialet eftersom en undersökning ofta kan göras på flera 

sätt. (Patel & Davidsson, 1994:99f) Återvänder vi till resonemanget kring vårt 

vetenskapliga förhållningssätt finner vi en koppling till vår hermeneutiska grundsyn 

och forskarens personliga inverkan på tolkningar och resultat. Vad vi eftersträvar är 

att skapa en helhet av den information vi finner i de enskilda intervjuerna.  

 

Redan från början var vår inställning att intervjuer skulle vara grunden för vårt 

datainsamlande då vi ansåg att det skulle kunna bidra till mer utvecklade svar och 

nyansskillnader jämfört med exempelvis en enkätundersökning. Vidare har vår 

hermeneutiska plattform också en inverkan då vi tolkar och beskriver ett fenomen 

vilket inte går ihop med exempelvis en kvantitativ studie. En kvalitativ studie bygger 

till övervägande del på verbala analysmetoder varför den också är adekvatast för 

denna typ av undersökning (Patel & Davidsson, 1994:12). 

3.2.2. En förklarande och beskrivande studie 

Undersökningens inriktning bestäms med avseende på vilket resultat som är ämnat att 

uppnås, och enligt Lekvall & Wahlbin (2001:185f) kan forskaren använda sig av flera 

möjliga inriktningar. Vi har här valt att presentera de vi för vår undersökning anser 

vara de mest lämpliga, vilka är beskrivande samt förklarande inriktningar. 
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Beskrivande undersökningar brukar också kallas kartläggande undersökningar, och 

går i klartext ut på att beskriva hur undersökningsområdet ser ut, och dess syfte är 

alltså inte att förklara varför det ser ut som det gör. Då ligger den förklarande 

inriktningen närmst, som i större utsträckning handlar om att försöka belysa 

orsakssamband, och denna når på så sätt en ytterligare dimension än den beskrivande 

varianten. De båda inriktningarna är snarlika, men en väsentlig skillnad är att den 

beskrivande ofta har krav på ett större antal variabler och en statistisk säkerhet, medan 

den förklarande kan genomföras med ett mindre antal variabler och ändå kunna finna 

möjliga förklaringsfaktorer. (Lekvall & Wahlbin, 2001:185f) 

 

Vi anser att vår inriktning i första hand bör klassificeras som förklarande, då vi bland 

annat avser att belysa orsakssamband till tillväxt i småföretag, och endast tittar på två 

variabler. Dessa variabler är tillväxtstrategier och motiv till tillväxt, vilket vi bedömer 

som ett förhållandevis litet antal variabler. Emellertid påstår vi även att den har ett 

visst inslag av en beskrivande inriktning, då trots allt vårt undersökningsområde 

beskrivs på ett djupgående sätt. Med andra ord kan vår undersökning kategoriseras 

som både förklarande och beskrivande, även om den enligt oss lutar något mer mot 

förklarande då vi inte haft några ambitioner att utföra en statistiskt säkerställd 

undersökning. 
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3.3. Praktiskt utförande 

Ovan har vi till största del diskuterat de mer övergripande aspekterna på den metod 

som vi använt oss av i vår undersökning. I de följande avsnitten kommer vi att 

fortsätta vår vandring genom att ge en detaljerad beskrivning av hur undersökningen 

utfördes praktiskt, med tonvikt på hur empiriskt material samlades in. Inledningsvis 

skildrar vi vilken typ av data vi samlat in. 

3.3.1. Primär- och sekundärdata 

Enligt Lekvall & Wahlbin finns två typer av informationsinsamling, dels primärdata 

som innebär egeninsamlad information, och därefter sekundärdata som har 

innebörden att forskaren använder sig av befintlig data från tidigare undersökningar 

(Lekvall & Wahlbin, 2001:202). Utifrån vårt perspektiv har vi använt oss av båda 

dessa varianter. Den primärdata vi samlat in består uteslutande av de intervjuer vi 

genomfört med småföretag i Jönköpings län. Hur vi samlat in och behandlat dessa 

data kommer vi att återkomma till senare i detta kapitel. Utöver intervjuerna har vi 

även använt en stor mängd litteratur, tidningsartiklar samt information från Internet. 

Den teoretiska referensramen är i sin helhet baserad på teorilitteratur, något vi anser 

är viktigt att poängtera då den sedan tolkats av oss vid skapandet av följande kapitel. 

Liksom Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997:66) föreslår började vi undersökningen 

med att leta efter sekundärdata då det gav en god översikt av ämnet och även för att 

finna olika infallsvinklar på uppsatsen. En del av de källor som vi i detta skede stötte 

på har vi sedan använt som referenser. Sammanfattningsvis är grunden för 

undersökningen till största del baserad på primärdata vilket vi även anser vara 

naturligt i kvalitativa undersökningssammanhang. 
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3.3.2. En kvalitativ intervju 

En intervju som är professionellt genomförd skall ge tillräcklig information som 

uppfyller kraven på användbarhet. De krav som ofta nämns inom vetenskapen är i 

korta drag att metoden skall ge resultat som är tillförlitliga, giltiga och att möjligheten 

skall finnas att andra kritiskt kan granska de uppnådda slutsatserna. (Lantz, 1994:13)  

 

Målet med den kvalitativa forskningsintervjun är att erhålla framställningar och 

beskrivningar av respondentens livsvärld som sedan är möjliga för intervjuaren att 

tolka (Alvesson & Sköldberg, 1997:36). Vid genomförande av en kvalitativ intervju 

finns möjligheten att antingen använda sig av den öppna alternativt den riktat öppna 

intervjuformen. De båda formerna söker en sammanhangsbestämd kunskap där 

respondenten beskriver sin bild av verkligheten, men den öppna varianten söker 

kunskaper på ett mer övergripande plan, medan den riktat öppna endast låter 

respondenten ge information om redan definierade kvaliteter. Paralleller kan här även 

dras till standardiserade och ostandardiserade intervjuer där den förra följer en exakt 

intervjumall för samtliga respondenter. Den senare är å andra sidan snarare uppbyggd 

kring ett antal grundfrågor där det finns en flexibilitet att ställa olika frågor till 

respektive respondent och intervjun antar snarare formen av ett samtal. (Starrin & 

Svensson 2001:53) En annan väsentlig skillnad är att inom den öppna formen samlar 

intervjuaren information som respondenten finner meningsfull och för att öka 

förståelsen ställer intervjuaren följdfrågor runt det belysta fenomenet. Inom den 

riktade metoden kan däremot respondenten endast fördjupa sig inom det som 

intervjuaren finner meningsfullt, och respondenten blir då mer styrd och låst till själva 

fenomenet. (Lantz, 1994:21) Vår intervjumetod har till viss del präglats av båda dessa 

intervjuformer, även om våra intervjuer mest påmint om den riktat öppna formen.  
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Vi avgränsade tydligt område och kvaliteter som var avsedda att appliceras på 

referensramens teorier. Emellertid lät vi respondenterna förklara och berätta runt 

frågorna och ämnet, vilket inneburit att vi på detta plan varit snarare öppna än riktat 

öppna i vårt agerande. 

 

Samtliga intervjuer genomfördes som vi tidigare nämnt, per telefon. I syfte att inte 

missa några viktiga detaljer använde vi oss även av bandspelare för att spela in 

intervjuerna. Respondenterna tillfrågades också om de godkände att inspelningar 

gjordes, och ingen av respondenterna hade något att anmärka i denna fråga. Efter 

varje genomförd intervju skrevs dessa ut för att sedan utgöra underlaget till kapitlet 

med empiri. Respondenterna tillsändes en utskrift av respektive intervju för 

genomläsning samt bekräftade att vi kunde använda materialet i undersökningen efter 

eventuella ändringar. Ur vårt perspektiv var det inte för att undvika feltolkningar utan 

främst för att undvika direkta sakfel eller förhindra att för företaget konfidentiellt 

material skulle komma ut. Vidare har vi även i efterhand fått kompletterande svar via 

e-post då vi saknat information, detta har emellertid inte gällt alla företag.  

3.3.3. Urvalsmetod 

Denna undersökning baseras på ett empiriskt material som samlats in genom 

intervjuer med verkställande direktörer i sex småföretag inom Jönköpings län. Vi vill 

belysa att det är deras personliga uppfattningar och tankegångar som kommer fram i 

dessa intervjuer vilket förmodligen inte är representativt för samtliga personer i 

företaget. Den avgränsning som gjordes i det inledande kapitlet innebar detta till trots 

att det fanns ett relativt stort urval av företag kvar att välja mellan. På ett tidigt 

stadium insåg vi att det var en praktisk omöjlighet att under en begränsad tidsperiod 

intervjua samtliga av dessa företag, varför ett urval gjordes om sex företag.  
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Då det rör sig om ett urval som skall ligga till grund för en kvalitativ studie har vi valt 

att styra detta utifrån vårt syfte med undersökningen. Därmed är urvalet heller inte 

slumpmässigt utan vi har istället strävat efter att skapa ett urval som vi tror kan belysa 

vårt problemområde på ett bra sätt, och som möjliggör jämförelser och tolkningar. 

(Starrin & Svensson, 2001:215) Att endast titta på ett företag var därmed inte aktuellt 

då vi försökt urskilja om det finns några generella mönster i de undersökta 

frågeområdena. Vi sluter oss härmed till att vi har ett urval styrt av vårt syfte (Starrin 

& Svensson 2001:215). Vidare har vi även till viss del gjort vårt urval på grundval av 

att det hade ”teoretisk relevans” innebärandes att vi medvetet valde företag kopplade 

till vårt undersökningsområde. Detta innebär också att de har en koppling till de 

teorier vi använder oss av då de behandlar tillväxt i företag. (Glaser & Strauss 

1999:45ff) 

 

Rent praktiskt gjordes urvalet utifrån medlemskatalogen för Handelskammaren i 

Jönköpings län (2002-2003), där större delen av småföretagen i Jönköpings län finns 

registrerade tillsammans med övergripande verksamhetsinformation. Utifrån dessa 

valde vi slumpvis ut sex företag som passar in på den definition av småföretag vi 

tidigare redogjort för. Dessa företag kontaktades via e-post för att se om de hade 

möjlighet att ställa upp på intervjuer. Grundkriteriet för att dessa företag skulle kunna 

vara med i undersökningen var att de hade intentionerna att växa. Denna senare fråga 

ställde vi till företagen i samband med vår förfrågan om de kunde tänka sig att ställa 

upp på intervjun. Skulle vi ha fått negativ respons på denna fråga hade företaget fallit 

bort som potentiell respondent och av oss behandlats som ett bortfall i 

undersökningen varpå ett nytt företag skulle ha tillfrågats som ersättare. Med glädje 

kunde vi dock konstatera att samtliga företag som initialt kontaktades uppgav att de 

hade viljan att växa, och vi anser därmed att de passade in i vår undersökning.  
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3.4. Undersökningens trovärdighet  

Eftersom vi erkänner oss till den hermeneutiska skolan innebär det att vi inte söker en 

exakt statistisk sanning, men att det ligger i vårt intresse att undersökningen skall 

bli ”så trovärdig som möjligt”. Alvesson & Sköldberg för en diskussion om vad 

sanning egentligen är, och åberopar uttrycket trilateralt sanningsbegrepp. Meningen 

med detta är att belysa att det existerar tre typer av sanningsstrategier. Dessa är 

korrespondens-, användnings- och meningssanning, och de två förstnämnda är mer 

inriktade mot kvantitativa undersökningar, och kortfattat vägleder 

undersökningsfrågor såsom ”vad motsvarar resultatet samt hur kan detta användas?”. 

Det tredje begreppet, som också benämns signifikativ sanning, är mer lämpligt för vår 

undersökning eftersom vi ämnar tolka och förstå samband. Det handlar alltså om ett 

sanningsbegrepp avsett för hermeneutisk tolkning vars syfte är att sträva efter 

betydelse och djupare mening i det som undersöks. (Alvesson & Sköldberg, 1994:35-

37)  

 

Vi är av åsikten att denna undersökning i hög grad uppnår en signifikativ sanning, då 

vi utgår från att svaren från intervjuerna är trovärdiga, och vi bedömer att 

respondenterna inte har någon anledning att svara osant eller medvetet undanhålla 

information. Att titta på tillväxt i småföretag betraktar vi som ett tämligen 

okontroversiellt ämne, inte minst för småföretagarna själva, varför vi upplever att vi 

fått tillräckligt uttömmande och trovärdiga svar där betydelsen kunnat tolkas. I 

samtliga intervjuer har vi mötts av stor öppenhet och en stolthet hos respondenterna 

att berätta om sitt eget företag varför svaren känns ärliga och adekvata. Vad som 

ytterligare talar för att undersökningen är trovärdig är en koppling till begreppet 

triangulering.  
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Trianguleringbegreppet är enligt oss en respons på avsaknaden av validitetsbegreppet 

ifråga om kvalitativa studier, och innebär att flera forskare tittar på samma 

problemområde och kan använda flera olika metoder samtidigt för att validera 

resultaten (Starrin & Svensson, 2001:217ff). I denna uppsats handlar det om att vi är 

två forskare som samlar in information samt att åtskilliga källor används, och därför 

tror vi att denna triangulering hjälpt oss att höja kvaliteten på det empiriska materialet 

vilket förhoppningsvis gjort att vi kommit närmre en meningssanning.  

3.5. Metodkritik 

Med detta avsnitt är det dags att gå vidare i undersökningen och lämna de två kapitel 

som behandlar vårt vetenskapliga förhållningssätt och praktiska tillvägagångssätt. Vi 

avslutar med att titta på vilken kritik som eventuellt kan riktas mot undersökningen. 

3.5.1. Allmängiltighet 

 

”Bara för att man hittar en svart katt behöver inte alla andra vara det” 

(Eriksson & Wiedersheim-Paul, 1997:16) 

 

Ovanstående citat visar att det kan vara svårt att komma fram till ett allmängiltigt svar 

genom att göra enstaka iakttagelser. Vi är av åsikten att det är viktigt att diskutera 

huruvida resultatet av denna undersökning kan sägas vara allmängiltigt. Vad som kan 

sägas om själva undersökningen är att den har sin grund i ett förhållandevis litet antal 

intervjuer om dessa sätts i relation till storleken på den totala populationen. Därmed 

finns det en möjlighet att vi med vårt urval har undgått att samla in viss information 

som på något sätt skulle kunna ha påverkat det uppnådda resultatet.  
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Idealbilden hade varit att intervjua samtliga svenska småföretag då vi skulle ha 

kommit så nära en allmängiltighet som möjligt i och med att samtliga svar hade 

samlats in. Att göra detta anser vi vara i princip omöjligt då det finns diskriminerande 

faktorer såsom att det finns en ständig omsättning på företag, på grund av exempelvis 

konkurser och nyetableringar. Dock innebär resonemanget att ju fler intervjuer vi 

skulle ha gjort desto närmre allmängiltighet hade vi hamnat. Med bakgrund i 

föregående kan vi inte säga att resultatet från vår undersökning är allmängiltigt och 

representativt för samtliga svenska småföretag. Vi inser givetvis begränsningarna i 

vår undersökning men anser ändå att resultatet tyder på en hög allmängiltighet. Vår 

hermeneutiska grundsyn kommer även den att i viss mån påverka allmängiltigheten 

då det i princip borde vara omöjligt att uppnå en allmängiltighet när det är upp till 

personen som tolkar vad resultatet skall bli. Som vi ser det är resultatet allmängiltigt 

för oss med hänsyn tagen till den existerande problematik om storleken på urvalet 

som vi tidigare redogjort för. Det är dock ingen omöjlighet att det efter oss kommer 

andra forskare med en hermeneutisk grundsyn som inte anser att vårt resultat är 

allmängiltigt utifrån deras tolkningsperspektiv.  

3.5.2. Källkritik 

Vi vill här påpeka att flera av de sekundära källor vi använt inte dateras från det 

senaste årtiondet, varför viss kritik kan riktas mot att dessa skulle vara inaktuella. Vi 

vill dock framhålla att de minst moderna teorierna kommer från i hög grad etablerade 

och erkända forskare, som inte upphör med att ge ut nya upplagor, vilket gör att vi 

inte ser detta som något större problem. Samtidigt vill vi också fästa uppmärksamhet 

vid att en stor del av de sekundära källornas teorier är utvecklade för stora företag 

snarare än för småföretag som denna uppsats behandlar.  
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Då undersökningen går ut på att stämma av vilka tillväxtstrategier som småföretag 

använder sig av för att uppnå tillväxt innebär det en avstämning om etablerade teorier 

är kompatibla även med dylika företag. På så sätt anser vi att det inte behöver 

innebära ett problem för undersökningen men att det bör nämnas då det skulle kunna 

påverka. 

 

Denna undersökning är som vi tidigare sagt till största del baserad på primärdata 

främst i form av intervjuer. Ifråga om dessa finns det vissa aspekter som bör beaktas 

och diskuteras. Ett problem i samband med intervjuer är att vi som intervjuare i viss 

mån kan ha påverkat respondenterna genom att exempelvis ha ställt ledande frågor 

vilket styrt svaren i en för oss som intervjuare önskad riktning. För att eliminera detta 

potentiella problem har vi hela tiden haft detta i åtanke och menar att vi på detta sätt 

arbetat för att motverka denna oönskade effekt. Det har även kommit fram i 

intervjuerna att endast ett fåtal respondenter haft en akademisk bakgrund. Eftersom vi 

författare tillbringat mer än fyra år i den akademiska världen är det troligt att vi till 

stor del präglats av den kultur som råder där. Det är således möjligt att vi i vanliga fall 

använder oss av uttryck och en terminologi som för en oinvigd kan vara svår att förstå 

och kan ge upphov till feltolkningar. Så långt det varit möjligt har vi emellertid vid 

intervjuerna strävat efter att använda ett språkbruk som varit så ”vardagligt” som 

möjligt. I detta sammanhang kan vi heller inte bortse från att valet att göra 

telefonintervjuer har vissa implikationer på källorna. Exempelvis kan vi  ha missat 

information som kunnat bidra till att förbättra undersökningen som sådan, då viss 

information eventuellt funnits inrymd i exempelvis ansiktsuttryck hos respondenten. 
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4. Teoretisk referensram 

För att underlätta vår vandring och göra den mer bekväm tar vi med oss en ryggsäck 

med redskap som andra tillverkat. Kapitlet är indelat i två delar avsedda för var sin 

problemfråga och vi beskriver här de redskap vi använt oss av, deras 

användningsområden samt hur de kan tillämpas. 

4.1. Tillväxtmotiv 

Som vi löpande diskuterat i arbetet har vi inriktat oss på företag som har tillväxt som 

mål och referensramen börjar med en översyn av motiv till tillväxt som är möjliga att 

finna i småföretag.  

 

I inledningen berörde vi termen entreprenör vilken är starkt förknippad med 

småföretag och frekvent återkommande i den litteratur som ligger till grund för denna 

undersökning (t.ex. Davidsson et al, 1997; Delmar, 1996; Gray, 2002; Landström, 

1999). Termen utesluter dock inte att det finns småföretag som inte faller inom 

entreprenörskategorin. I småföretag är entreprenören ofta initiativtagaren till 

skapandet av företaget och som sådan ofta även ägare. Att ledningen har starka 

kopplingar och privata intressen i verksamheten gör att en stor del av motiven till 

tillväxt står att finna hos den eller dessa personer. (Gray, 2002:62ff)  

 

Perren (1999:375) skildrar fyra motiv till varför ledaren i småföretag efterfrågar 

tillväxt: 
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• En stor vilja att lyckas är ett starkt motiv till tillväxt. I detta fall är det helt och 

hållet motiv på ett personligt plan som ligger till grund, där ägaren/ledaren av 

företaget definierar framgång genom tillväxt.  

 

• Ledarens vilja att vara sin egen chef bidrar till tillväxt i den mån att om 

företaget växer sig större får det en starkare position på marknaden och 

därigenom elimineras vissa orosmoment. Exempel på orosmoment i detta fall är 

uppköp eller minskade intäkter, exempelvis som en följd av tappade 

marknadsandelar. 

 

• Familj och nära vänner med koppling till företaget kan också ha en inverkan på 

viljan att växa. I detta fall handlar det om att personerna har en nära koppling 

till ledaren och att de exempelvis är ekonomiskt beroende företaget eller har i 

detta gjort en investering. Kopplingen kan ha inverkan även om den 

förmodligen i vissa fall kan ge upphov till negativ stress då det exempelvis kan 

vara fråga om familjens överlevnad.  

 

• Det sista motivet är konkurrens och kan innebära exempelvis sänkta marginaler 

på produkter och en ökad tillväxt ger eventuellt högre volymer, vilket kan 

hjälpa till att återställa vinstnivån.  
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4.2. Styrning och kontroll av tillväxt 

Detta avsnitt behandlar styrning och kontroll av tillväxt, men för att beskriva detta 

anser vi att det krävs en övergripande genomgång av de två typologier av tillväxt 

företagen kan ha. Därför inleder vi med att belysa innebörden i dessa begrepp. 

 

I det inledande kapitlet (avsnitt 1.5) definierar vi tillväxt som en ökning i 

omsättningen. Tillväxt i sig utgör målbilden för småföretagen vi undersöker och det 

finns ett antal vägar att välja för att uppnå detta mål. Ett ställningstagande som våra 

företag bör göra är vilken typ av tillväxt de vill ha medan ett andra ställningstagande 

är hur tillväxten skall ske och kontrolleras. Vi har inledningsvis valt att framhålla två 

typologier av tillväxt vilka vi kallar den organiska och den expansiva tillväxten. 

Dessa typologier utgör inte ett avsteg från vår definition av tillväxt utan visar att det 

finns två vägar att ta. En organisk tillväxt innebär att företaget växer i takt med 

förändringar i efterfrågan på marknaden medan en expansiv tillväxt ses som att ett 

företag investerar i snabbare takt än vad som efterfrågas av marknaden 

(industrifonden.se). Innebörden är att den första typologin är en mer kortsiktig och 

framväxande form av tillväxt medan den senare är betydligt mer planerad och 

långsiktig. Med ovanstående som bakgrund ser vi det som ett rimligt första strategiskt 

val för småföretagaren.  

 

Även om det finns en avgörande skillnad mellan de två ovan nämnda typerna av 

tillväxt kommer de att implicera ett behov av kontroll och styrning i det lilla företaget 

i syfte att nå målet. Kontrollen och styrningen av företaget har vi valt att se utifrån 

Burns & Stalkers två styrstrukturer, den organiska och den mekanistiska vilka vi 

senare kommer att beskriva.  
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Vilken styrstruktur företaget bygger upp är till stor del beroende av miljön företaget 

befinner sig i, såväl externt som internt samt hur verksamheten är organiserad. (Burns 

& Stalker, 1996:119ff ) Covin & Slevin (i Chaston, 1996:818f) belyser vidare en 

koppling mellan ett företags styrstruktur och vilken form av tillväxt det presterar.  

 

Den organiska- och den mekanistiska styrstrukturen skiljer sig åt på ett flertal punkter, 

något vi nu skall gå igenom för att sedan etablera en koppling till de två 

tillväxttypologierna. En organisk struktur är i sin form väl anpassad till att finnas i 

relativt instabila miljöer. Den bygger vidare på en nätverksbaserad kommunikation 

och kontroll där samtliga personer inom organisationen kommunicerar med varandra 

oberoende av exempelvis formell titel. Den organiska strukturen visar också att 

kunskap och erfarenheter är en angelägenhet för hela organisationen, vilka bidrar till 

uppfyllandet av den gemensamma uppgiften. Således är strukturen mer lös till sin 

karaktär och lämpar sig bättre i osäkra miljöer. (Burns & Stalker, 1996:119ff).  

 

Den mekanistiska styrstrukturen å andra sidan präglas bland annat av att 

kommunikation och kontroll baseras på en stark hierarki där kommunikation mellan 

överordnad och underordnad sker vertikalt. Vidare baseras strukturen på en strikt 

ansvarsfördelning där aktiviteterna inom organisationen ses som funktioner. 

Uppdelningen av aktiviteter ger sig också till känna i att organisationens överordnade 

uppgift är nedbruten i olika delaktiviteter vilka inte kopplar till det överordnade målet. 

Till skillnad från den organiska är den mekanistiska strukturen bättre lämpad i 

förhållandevis stabila miljöer. (Burns & Stalker, 1996:119ff)  
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Satt i relation till de två typerna av tillväxt kan vi se en koppling där en organisk 

tillväxt sker på mer instabila grunder varför den lämpligen understöds av en organisk 

styrstruktur. Likaledes är en mekanistisk struktur bättre lämpad om småföretaget 

söker en mer planerad expansiv tillväxt.  

4.2.1. Strategiers framväxt 

I detta avsnitt beskriver vi kortfattat de sätt som strategier skapas i företag då det kan 

komma att påverka vilka strategier som växer fram. Om vi tittar på strategiers 

framväxt tar vi här utgångspunkt i Mintzbergs teori där han identifierar två vägar till 

hur en strategi växer fram, planerad strategi och framväxande strategi (Mintzbergs, 

1994:23f). En planerad strategi innebär just vad namnet indikerar, dvs. en noga 

uttänkt strategi som leder från en specifik punkt i dagsläget, till en annan specifik 

punkt i framtiden. Den framväxande strategin är däremot en strategi som oftast inte 

går att identifiera förrän i efterhand, och är således inte planerad. Den första formen 

kan därmed ses som ett mönster av beslut och det senare som ett mönster av 

handlingar. (Mintzberg, 1994:23ff)  
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4.3. Grundmodell 

Vår avsikt med detta avsnitt är att ge en övergripande syn på de strategier som kan 

vara drivande vid tillväxt i småföretag. Valet av de strategier som utgör fundamentet 

för vår undersökning har skett utifrån ett urval av strategier som vi i litteraturen funnit 

att det finns en relativt stor enighet kring att dessa bidrar till tillväxt. Utgångspunkten 

är en modell skapad av Ylinenpää (1988:42) i vilken två långsiktiga strategiska steg är 

identifierade och slutmålet är en uppnådd expansion.  

 

Utgångspunkten för modellen är att kunna analysera varför vissa företag växer medan 

andra stagnerar eller till och med går tillbaka. Även om vår undersökning endast 

syftar till att undersöka vilka strategier som har en betydande påverkan på tillväxt i 

småföretag, anser vi att modellen är en lämplig utgångspunkt.  

 

Figur 4.1 Modell för expansion, Yllinenpää, 1988:42 
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Denna modell utgör vårt grundläggande ramverk för en vidare analys av småföretagen 

som ingått i undersökningen. Samtliga av figurens strategier kommer att ges en 

detaljerad beskrivning med hjälp av de teoristöd vi ansett vara adekvata.  

 

Modellens utgångspunkt är företagsledningen och vilka intentioner den har samt 

vilken förmåga den har att utveckla företaget och välja strategi för att uppnå en 

expansion (Ylinenpää, 1988:42). Ledningens stora inflytande och påverkan på 

småföretag och deras utveckling är ett återkommande inslag i forskningen inom 

området. (t.ex. Perren, 1999; Davidsson, 1997) Vidare identifierar Ylinenpää två 

områden inom vilka utveckling av verksamhet kan ske; marknadsutveckling och 

produkt-/ processutveckling. Utveckling av företag genom en fokusering på 

marknaden är ett område som varit föremål för omfattande forskning och som ur ett 

teoretiskt perspektiv har en inverkan på tillväxten i småföretag (t.ex. Porter, 1980; 

Kotler, 1991). Även området produkt- och processutveckling är och har varit ett väl 

diskuterat utvecklingsperspektiv (Utterback, 1994). Den sista komponenten i 

Ylinenpääs modell är expansion, som enligt grundmodellen medför teorier som 

belyser de specifika faser som finns när ett företag växer. Denna del faller inte inom 

ramen för vårt problemområde varför vi bortser från denna.  

 

En brist i modellen är att den har ett antal år på nacken. På grund av den utveckling 

som skett inom området för strategiteorier känner vi att perspektivet behöver vidgas, 

vilket är anledningen till att vi valt att tillföra ytterligare faktorer. Dessa faktorer har 

förts in i den ursprungliga modellen och kommer således att bilda ett utökat ramverk 

för den kommande analysen. De ”nya” faktorerna redovisar vi efter beskrivningen av 

de tre inledande faktorerna.  
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4.3.1. Företagsledning 

Inom småföretag ligger stort fokus på ledningen av företaget. Det bakomliggande 

skälet till detta är att småföretag ofta startats på en entreprenörsbasis där ägandet i 

många fall är synonymt med ledaren. Följden av detta är att ledaren många gånger har 

ett stort inflytande på företaget och även agerar som kreatören i företaget. Därmed 

spelar ledarskapet en stor roll i utvecklingen av det mindre företaget och distanserar 

till viss del företaget från externt inflytande. (t.ex. Perren, 1999; Gray, 2002) 

Sammanfattningsvis kan konstateras att ledningens kompetens och förmåga kommer 

att ha stor inverkan på företaget. Baum identifierar denna kompetens som ”en generell 

kompetens som inkluderar inspirerande kommunikation, förmåga att utveckla visioner, 

föregå med gott exempel samt vara hjälteskapande” (Baum, 1994:76 förf. övers.).  

 

En viktig uppgift för företagsledningen är att formulera mål för verksamheten. Ett mål 

är att uppnå högsta möjliga vinst med hänsyn till kostnads- och konkurrensläget på 

marknaden. Ett annat mål är exempelvis att genom forskning och utveckling utforma 

produkter som ligger i topp beträffande teknisk utformning. (Rhenman & Stymne, 

1974:66) Vad som ytterligare understryker ledningens inflytande på tillväxten är att 

det ofta är den som verkar hindra tillväxt. Ledningen kan många gånger vara bra på 

att formulera mål och långsiktiga planer men misslyckas i större utsträckning med 

genomförandet. Bakgrunden till misslyckanden ligger bland annat i att när det väl 

sker en långsiktig tillväxtplanering är den i många fall alltför ambitiös för att 

ledningen skall klara av att genomföra den. (Rhenman, 1974:145) Satt i relation till 

småföretagens starka ledningsanknytning kommer den att vara en faktor som likaväl 

kan öka som att hämma tillväxten.  
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4.3.2. Marknadsutveckling 

Ett företag som antar ett marknadsfokus på sin tillväxtstrategi har som utgångspunkt 

att identifiera behov på en marknad med målet att leverera en bra upplevelse för 

kunden. (Kotler, 1991:14) Synsättet är till viss del en reaktion på det i större 

utsträckning säljorienterade produktutvecklingsperspektivet vilket vi nedan kommer 

att redogöra för.  

 

Utvecklingen av marknaden handlar om hur företaget handskas med sin 

marknadsföring samt hur väl det lyckas identifiera kundernas varierande behov. (t.ex. 

Hammarkvist et al, 1985; Kotler, 1991) Utifrån den specifika situation företaget 

befinner sig i kommer målet med marknadsinsatserna att variera. Målet kan vara att 

behålla en marknadsposition, anpassa marknadsföringen efter förändringar i 

omvärlden samt direkta förändringar i syfte att ta marknadsandelar. (Hammarkvist et 

al, 1985:30f) Sammanfattningsvis kan konstateras att detta perspektiv till stor del 

påverkas av företagets omgivning och i synnerhet av kunderna. När en marknad 

expanderar är det tänkbart att tillväxt kommer som en följd av denna expansion. Dock 

kan det finnas vissa interna faktorer som har inflytande på utvecklingen. Enligt 

Kotlers (1991:16ff) synsätt innebär ett val av marknadsfokus att företaget just utgår 

från marknaden som en strategisk startpunkt. Inom marknaden lägger företaget sedan 

fokus på kundernas olika behov och marknadsföringen ligger som grund för 

verksamheten. Målet är att nå ökade vinster genom tillfredsställda kunder. I sin tur ger 

detta en möjlighet till tillväxt genom erövrandet av nya marknadsandelar.  
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På vilket sätt som marknadsutveckling är en drivfaktor till tillväxt beskriver vi med 

utgångspunkt i Ansoffs matris 4.2 Tillväxtstyrande komponenter. Förvisso 

inkorporerar modellen även produktutveckling vilken vi valt att se som separerad från 

marknadsfokuseringen. Vi anser inte att detta utgör ett problem utan snarare tydliggör 

skillnaderna mellan de två faktorerna. Matrisen demonstrerar två tillväxtmöjligheter 

där den första möjligheten är en kombination av nuvarande marknad och en 

nuvarande produkt.  

 

 

Vid kombination av dessa två väljer företaget att försöka utvidga sin marknadsandel 

på den existerande marknaden genom den redan befintliga produkten. Den andra 

kombinationen tar en redan existerande produkt i anspråk, men här söker företaget 

finna nya marknader att sätta av produkten på. I detta avseende söker företaget tillväxt 

genom att identifiera nya marknader där behoven stämmer överens med egenskaperna 

hos den existerande produkten. (Ansoff, 1987:108f)  

Figur 4.2 Tillväxtstyrande komponenter, Ansoff, 1987:109 
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En annan aspekt är prisreduktioner som kan uppstå i samband med att en aktör 

reducerar sina priser. Detta får på kort sikt, på en fungerande marknad, till följd att 

aktören ökar sin marknadsandel tack vare en ökad efterfrågan från kunderna. (Grundy, 

1995:64f) 

4.3.3. Produktutveckling  

Det senaste århundradet har det skett en ständig produktutveckling och innovation av 

nya produkter, vilket kan ses som en naturlig industriell utveckling. Därmed har också 

förmågan att utveckla produkter som är överlägsna de konkurrenterna erbjuder blivit 

en viktig konkurrensfaktor och tillväxtmöjlighet. (Utterback, 1994:79ff) Med detta i 

åtanke kan det för ett företag bli avgörande hur duktigt det är på att hitta nya idéer och 

utveckla dessa till färdiga produkter. 

 

I synnerhet i småföretag där entreprenörsandan är ett ofta förekommande inslag är 

detta viktigt då entreprenören många gånger är en kreativ individ (Gaddefors & 

Nyström, 1993:19ff). Enligt detta resonemang är förmågan att finna nya idéer samt att 

utveckla dessa till nya produkter en faktor som kan leda till tillväxt.  

 

Utterback pekar på ett antal faktorer som har påverkan på utvecklingen av nya 

produkter. Exempel på detta kan vara utveckling av gammal kunskap och produkter, 

nya teknologier och standardiseringar (Utterback, 1994:79ff). Produktutveckling kan 

ha sitt ursprung både externt såväl som internt inom företaget. Då 

produktutvecklingen är externt sprungen innebär det till stor del att det är användaren 

som påverkar produkten och utformningen av denna. Den internt betingade 

utvecklingen bygger däremot på en vilja inom organisationen att återanvända och 

utveckla redan befintliga produkter eller produktionsmedel.  
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Termen produkt kan i detta fall definieras som en ”funktionell lösning av ett problem, 

ett behov hos användaren”. (Håkansson & Snehota, 1976:72) Sammanfattningsvis 

innebär det att marknaden kan komma att ha påverkan, vilket riskerar att komplicera 

vår grundmodell då den separerar produktutveckling och marknadsutveckling. Vi som 

författare motsäger inte att det finns en koppling mellan de två strategierna men då vi 

valt att titta på potentiella drivfaktorer anser vi att de går att åtskilja. Skillnaden står 

att finna just i att företaget kan välja att fokusera på den ena eller den andra och inte 

nödvändigtvis på båda strategierna. De två strategierna innebär för oss en skillnad där 

företaget uppfattar sig som antingen marknads- eller produktfokuserad.  

 

Utvecklingen av produkter består enligt Utterback av två faser vilka är den faktiska 

produktutvecklingen samt processutvecklingen. Utvecklingen av processerna kring 

produktionen är tänkt att medge en sänkning av kostnaderna då företaget kan 

producera på ett mer kostnadseffektivt sätt. (Utterback, 1994:80ff) Vinsten är att 

produktionen blir billigare vilket medför att företaget kan konkurrera genom pris, och 

därmed förmodligen nå en större marknadsandel. I och med detta når företaget en 

högre tillväxt. Kotler (1991:12) kallar synen för produktionskonceptet, vilket innebär 

att företaget satsar på produkter med låg kostnad och därmed lägre priser, vilket 

efterfrågas av kunderna.  

 

Vår syn på fokusering på produktutveckling är att den kan ge upphov till en spiral där 

företaget vinner marknadsandelar och därmed kan växa på marknaden i takt med att 

det får ett övertag gentemot konkurrenterna.  
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Spiralen ser vi även skapas genom att företaget antar ett perspektiv som av Kotler 

(1991:14, förf. övers.) kallas för produktkonceptet. Konceptet har innebörden att 

företaget fokuserar på att skapa så bra produkter som möjligt där 

kostnadsmedvetenhet är underordnat i inflytande på processen, och kvaliteten står i 

fokus.  

 

Ett annat synsätt som är mer inriktat på produktplacering och positionering 

argumenterar Porter för i sin modell över generisk konkurrensstrategi (Porter, 

1988:52f). I denna teori belyses tre övergripande strategier som ett företag kan välja; 

differentiering, kostnadsledarskap samt fokusering.  

Figur 4.3 Generisk konkurrensstrategi, Porter 1988:56 
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Modellen belyser två viktiga aspekter på produktutveckling. Antingen läggs fokus på 

att utveckla produkter som är relativt specifika och där marginalerna erhålls genom 

denna unikhet eller att fokus läggs på en standardiserad produkt där kostnaden per 

producerad enhet är låg. (Porter, 1988:52f) 

 

4.3.4. Kompetensutveckling 

Under de senaste åren har kompetensutveckling och identifikation av företagets egna 

kompetenser blivit allt betydelsefullare, och ses numera som en av de viktigaste 

källorna till tillväxt (Hamel & Prahalad i De Wit & Meyer, 1998:436). Likaledes är 

det ett område som blivit ett allt viktigare konkurrensmedel för företag de senaste åren 

(Sanchez et al, 1996:1), varför vi är av åsikten att det har en plats i vår modell. I 

grunden för detta perspektiv har vi placerat de två engelska begreppen competencies 

och capabilities vilka fritt översatt betyder kompetens och skicklighet. Inom 

litteraturen på området görs ibland åtskillnad mellan de två begreppen medan de i 

andra sammanhang har en synonym innebörd (t.ex. Stalk et al i de Wit & Meyer, 

1998; Hamel & Prahalad, 1994). 

  

För denna undersökning har vi valt att se de båda begreppen som synonyma då vi 

ämnar titta på drivfaktorer utifrån ett mer övergripande plan och använder oss 

fortsättningsvis av benämningen kompetens.  

 

Termen kompetens innebär kort och gott vad företaget är bra på, och i grund och 

botten handlar det om företagets förmåga att definiera och samordna sina 

kompetenser i syfte att bidra till ett kollektivt lärande inom organisationen. (Hamel & 

Prahalad, 1994:208)  
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För att ytterligare rama in konceptet väljer vi också att se det som att en strategisk 

fokusering på kompetenser tar bort fokus från marknader och produkter. Detta för att 

istället inrikta sig på processerna inom företaget (Stalk et al, 1992:359). Problemet 

med dessa kompetenser är att de måste sättas in i någon form av kontext för att vara 

användbara. Därmed måste företaget hela tiden försöka förutse vilka möjligheter som 

finns och om de kompetenser de för tillfället besitter kan hjälpa till att utforska dessa 

möjligheter. (Loasby, 1998:144) Ett effektivt utnyttjande av kompetenserna kräver en 

god förmåga att förutse vilka möjligheter framtiden för med sig (Penrose, 1959:149ff) 

För att exemplifiera kompetenser kan det röra sig om olika tekniker företaget 

behärskar alternativt produktionsfärdigheter som bidrar till att göra ett företag 

konkurrenskraftigt. Vi har tidigare tittat på entreprenörens roll och denna i sig kan 

vara en kompetens då den i många fall är mer medveten om vad den kan och är bra på 

(Loasby 1998:145f). Vår syn på småföretag är att de uppvisar en naturlig och mer 

specifik inriktning mot en marknad eller en specifik produkt då verksamheten är 

begränsad i jämförelse med större företag. Detta skulle innebära att kompetenserna är 

mer lättidentifierade då grunden för företagets skapande varit en specifik kompetens.  

 

Praktiskt sett finns det två grundläggande komponenter, kompetensbyggande och 

kompetensutnyttjande (förf. övers.), när ett företag antar ett strategiskt fokus på 

kompetensutveckling som tillväxt- eller konkurrensmedel. (Sanchez et al 1996:8f, förf. 

övers.) Kompetensbyggande är en process där ett företag genomför en kvalitativ 

förändring av de kompetenser som företaget har eller anser sig kunna skapa och som 

kan bidra till att uppfylla det överordnade strategiska målet. Den senare komponenten 

beskriver företagets process med att använda existerande kompetenser till att utforska 

existerande eller potentiella marknadsmöjligheter. 
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De två komponenterna är beroende av varandra då den ena hjälper till att hitta nya 

möjligheter medan den andra möjliggör ett utnyttjande av de funna möjligheterna. 

Interaktion mellan komponenterna gör att företaget kan uppnå en tillväxt. (Sanchez & 

Thomas i Sanchez et al, 1996:63ff) Ett effektivt utnyttjande av kompetenser skulle 

med andra ord kunna ge en positiv effekt på tillväxt i småföretag.  

4.3.5. Företagsförvärv 

För större företag är det inte helt ovanligt att växa genom företagsförvärv, och även 

om detta inte verkar vara lika frekvent för mindre företag är det likväl en strategisk 

möjlighet som kan utnyttjas. Enligt Lawson bör ett företag ifråga om tillväxt i första 

hand växa genom att utöka den verksamhet som finns idag, och med andra ord sträva 

efter organisk tillväxt. Dock kan det finnas tillfällen då förvärv är att föredra, men 

detta bör enbart ske när det inte är möjligt att växa organiskt, och Lawson menar att 

det största skälet till detta är att företagsförvärv är en kostsam- och riskfylld strategi. 

(Lawson, 1987:119) De största anledningarna till varför företag beslutar sig för att 

förvärva andra företag har sitt ursprung i ett antal faktorer:  

 

Tidsperspektivet – Att utöka verksamheten genom organisk tillväxt är tidskrävande, 

och det handlar snarare om år än månader för att nå ett liknande resultat som är 

möjligt att nås direkt genom uppköp. Tidsvinsten är med andra ord en uppenbar fördel 

av att agera genom företagsförvärv. 
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Know-how – Om exempelvis produktionen behöver utökas genom att komplettera 

företagets redan existerande kompetens med kompetens inom ett annat område, kan 

ett företagsförvärv vara aktuellt. Fördelen med detta gentemot att locka över de 

anställda en och en är att de anställda fortfarande jobbar kvar inom samma ”team”, 

vilket gör övergången snabbare och smidigare för de anställda. 

 

Tillgångar – Att snabbt kunna ta över ett företags väl inarbetade varumärke, dess 

trogna kunder och attraktiva produktionsläge är ytterligare exempel som kan göra det 

lukrativt att förvärva ett annat företag.  

 

Porter är av åsikten att det finns fyra legitima skäl för att genomföra ett 

företagsförvärv. Det första skälet är att få riskspridning, och bygga upp en ”portfölj” 

av företag, även om Porter ställer sig en aning skeptisk till detta förfarande då teorier i 

ämnet visar att det är mer fördelaktigt att köpa minoritetsposter i olika företag. Nästa 

nyckelord är omstrukturering, och här kan det ses som en fördel att ha möjligheten att 

köpa, dela upp, lägga ner eller föra samman den nya affärsverksamheten i förhållande 

till den tidigare strukturen, och likt ett pussel forma en ny framgångsrik verksamhet. 

Det tredje argumentet är kompetensöverföring inom koncernen, ett argument som är 

snarlikt Lawsons resonemang angående know-how, men en skillnad som kan noteras 

är att Lawson hävdar att know-how kompletterar ett kunnande som tidigare saknats, 

medan Porter snarare resonerar i termer av synergier, dvs. att man inte endast 

kompletterar, utan når ytterligare fördelar. Det fjärde skälet, och det starkaste 

argumentet, är att det inom koncernen går att dela på vissa aktiviteter, och gruppera 

sig genom samverkan och integration inom koncernen. Detta ger den högsta nivån av 

synergier, vilket är det som enligt Porter företag strävar efter när företagsförvärv 

genomförs. (Porter i Olve, 1988:23f) 
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Porters och Lawsons resonemang kan avslutningsvis jämföras med det stora antalet 

studier som gjorts om varför företagsledare genomför förvärv, och huvudorsaken i 

dessa undersökningar har visat sig vara företagens vilja till tillväxt. Praktiskt innebär 

detta möjligheten att nå marknader, teknologier och produkter som det saknas 

tålamod, tid eller kraft att nå utan att förvärva. (Olve, 1988:26) 

4.4. Modifierad tillväxtmodell 

I den senare delen av detta kapitel har vi skapat en referensram för att kunna diskutera 

kring tillväxtstrategier. Utgångspunkten för diskussionen är den modell Ylinenpää 

tagit fram för analys av expansion i företag. Utöver de aspekter som finns inrymda i 

Ylinenpääs modell har vi även tittat på två ytterligare tillväxtstrategier, 

kompetensutveckling och företagsförvärv. Dessa strategier har som tidigare nämnts 

sitt ursprung i delvis yngre teorier än de delar som finns med i ursprungsmodellen. Vi 

anser dock att dessa inte bör negligeras i en diskussion rörandes tillväxtstrategier, 

varför de tillförts ursprungsmodellen.  

 

Vidare har företagsledningen fått ett utökat inflytande i denna modell då perspektivet 

fått en direkt koppling till tillväxt. Företagsledningen har här förmågan att fastslå 

tillväxtmål alternativt bestämma att företaget inte skall växa, oavsett om marknaden 

kräver detta. Under dessa omständigheter är ingen av de övriga fyra strategierna satta 

i spel, och av detta skäl finns en direktkoppling mellan företagsledning och tillväxt. 

Samtidigt kan ledningsperspektivet också driva fokuseringen på någon av de övriga 

fyra strategierna, och via dessa nå tillväxt.  
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Med undantag för företagsledningen kommer vi fortsättningsvis att utgå från att 

samtliga strategier är oberoende av varandra, och att det i ursprungsläget inte finns 

några kopplingar sinsemellan. För att avrunda referensramen vill vi också belysa att 

då vi i inledningsvis och även fortsättningsvis kommer att diskutera kring termen 

tillväxt har vi från Yllinenpää:s modell bytt ordet expansion mot tillväxt. Den 

tillväxtförklarande modellen utgör ett avstamp mot vår empiriska undersökning.

Figur 4.4 Tillväxtstrategier, egen modell, baserad på Yllinenpää, 1988 

MARKNADS- 
UTVECKLING 

PRODUKT-  
UTVECKLING 

 
FÖRETAGS-
FÖRVÄRV 

KOMPETENS- 
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TILLVÄXT
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5. Empiri 

Så har vi då noggrant planerat vår färd mot ett högre vetande och det är äntligen 

dags att ge sig av på vår vandring. Detta kapitel är en beskrivning av allt vi sett 

under resans gång i vår jakt efter information kring tillväxt i småföretag.   

5.1. Inledning 

Informationen från vår empiriska undersökning har som tidigare beskrivits i 

metodavsnittet samlats in från intervjuer med VD i sex småföretag i Jönköpings län. 

De frågor vi använt oss av finns uppställda i intervjumallen som återfinns i Appendix 

1. Det insamlade materialet har sammanställts utifrån de områden som preciserats i 

den teoretiska referensramen och inte granskat företagen specifikt utan snarare hur de 

agerar som grupp. I syfte att underlätta läsningen av denna del väljer vi att ge varje 

företag en bokstavsbenämning, då det annars skulle bli svårläst med företagsnamnen 

utskrivna.  

5.1.1. Fallföretagsbeskrivning 

För att ge en uppfattning om de företag vi granskat följer här en översikt av företagens 

huvudsakliga verksamhet samt även en redogörelse för hur förhållandet mellan 

ledning och ägande ser ut.  
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Företag A 

Företag A grundades 1660 och är verksamt inom gjuteriindustrin. För närvarande har 

företaget 35 anställda och tillverkningen är inriktad på slitdelar till 

entreprenadmaskiner för värmeverk. I dagsläget tillverkas cirka 1500 ton gjutgods per 

år med en försäljning som till stor del är exportinriktad. Företagets omsättning uppgår 

till 42 miljoner kronor.  

Ledning och ägande: Ledning och ägare inte samma person. 

Tillväxtdefinition: Ökat antal ton i produktionen. 

 

Företag B 

År 1898 grundades Företag B som är verksamt inom möbelbranschen, där 

tillverkningen har trä som huvudmaterial. För tillfället arbetar 20 anställda i Företag B 

och den totala omsättningen uppgår till 15 miljoner kronor. Tillverkningen går även 

på export.  

Ledning och ägande: VD och ägare är samma person. 

Tillväxtdefinition: Ökad omsättning. 

 

Företag C 

Företag C tillverkar kvalitetshandskar främst för skidåkning men även för andra 

utomhusaktiviteter. Företaget grundades 1936 och har idag 30 anställda. Över hälften 

av produktionen är exportinriktad och omsättningen uppgår till cirka 90 miljoner 

kronor. 

Ledning och ägande: Ledning och ägare samma personer. 

Tillväxtdefinition: Ökad omsättning eller produktion. 
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Företag D 

Företag D tillverkar maskiner för livsmedelsbranschen, i synnerhet för köttbranschen. 

Företaget grundades 1986 och dess omsättning är för närvarande 30 miljoner kronor. 

Företag D har 16 anställda och är även verksamt internationellt.  

Ledning och ägande: VD och ägare är samma person. 

Tillväxtdefinition: Ökad omsättning. 

 

Företag E 

Företag E är inriktat mot att utveckla produkter inom ”healthcare” och grundades 

1994. Verksamheten har idag 35 anställda med en egen och exportinriktad 

produktion. Omsättningen år 2002 uppgår till cirka 70 miljoner kr.  

Ledning och ägande: VD är delägare. 

Tillväxtdefinition: Ökad omsättning. 

 

Företag F 

Företag F grundades 1981 och är verksamt inom tillverkningsområdet hembelysning. 

Försäljningen är exportorienterad men även riktad mot bland annat större svenska 

butikskedjor med försäljning av heminredning och belysning. Företaget har i 

dagsläget en omsättning som uppgår till 27 miljoner kr, och antalet anställda är 10. 

Ledning och ägande: Ledningen och ägarna är samma personer. 

Tillväxtdefinition: Ökad omsättning. 
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5.1.2. Företagens syn på tillväxt 

En av intervjuns inledande frågor handlar om hur de studerade företagen ser på 

tillväxt, exempelvis om de strävar efter tillväxt eller om de vill ha det men inte aktivt 

strävar efter det. Vi vill här inledningsvis i citatform belysa företagens intentioner 

gällande tillväxt för att därefter redovisa resultatet från intervjuerna. För den fortsatta 

läsningen bör påpekas att frågorna följer en ordning i likhet med den teoretiska 

referensramens uppbyggnad.  

 

”Vi räknar med att växa, främst exportinriktat” 

(Företag A) 

 

”Vi produktutvecklar ständigt för att kunna växa” 

(Företag B) 

 

”Vi sitter inte och sätter upp mål att vi skall nå den vinsten eller den volymen, utan vi 

ser vad det blir” 

(Företag C) 

 

”Vi har ambition att komma in på nya marknader, men inget planlagt” 

(Företag D) 

 

”Vi skall växa, från 70 till 200 miljoner i omsättning till 2005” 

(Företag E) 

 

”Vi har inget nedtecknat, men målet är en kraftig tillväxt”             (Företag F) 
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Vad som bör påpekas är att vi studerat företag som visat en vilja att uppnå tillväxt 

varför citaten fungerar som en avstämning till att företagen verkligen har en avsikt att 

växa, samt hur denna tillväxt ser ut i företagens ögon.  

5.2. Företagens motiv till att växa 

I detta stycke skildrar vi vilka motiv som kan identifieras till varför företagen vill 

växa. Med början i Företag A:s tankar kring vad som motiverat och motiverar till 

tillväxt, nämner de att det inte går att ge något motiv för tillväxt utan marknaden 

bestämmer när tillväxten sker. Sett ur ytterligare ett perspektiv antyder företaget att 

det inte finns någon egentlig poäng i att bli stora bara för sakens skull. Även Företag 

B menar att det i deras fall är marknaden som är motivet till tillväxten. VD säger att 

motivet ligger i hur väl marknaden visar uppslag till nya produkter men menar 

samtidigt att detta motiv till viss del är förknippat med tur gällande att hitta de 

produkter som ”slår” på marknaden. Tittar vi på Företag C är det ytterligare en ny 

infallsvinkel på motiven som gör sig gällande när VD har åsikten att det inte finns ett 

specifikt mål att växa. Dock har företaget inget emot att växa och menar vidare att 

avsaknaden av konkretiserat tillväxtmål i hans ögon är specifikt för familjeägda 

småföretag.  

 

”Man gör sitt jobb, man får förhoppningsvis ökat förtroende för kunderna, och då 

kommer förhoppningsvis tillväxten på köpet” 

(Företag C)  
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VD i Företag D ser flera olika motiv till att växa, bland annat att det finns en inbyggd 

tävlingsinstinkt med en tillfredsställelse i att växa och att tävla med sina konkurrenter. 

Vidare utesluter han att ett motiv för tillväxt skulle vara att tjäna mer pengar, då 

statsmakten enligt honom effektivt tagit bort denna drivfjäder. Även företagare D 

menar att marknaden hjälper till att skapa motiv då det finns en efterfrågan på 

produkterna som överskrider planerad produktion. Gällande Företag E så tror dess 

VD att det ligger i människans natur att växa och vilja lyckas, och ställer detta i 

relation till att det inte handlar om att göra större vinster.  

 

Samtidigt säger han också att ett motiv när tillväxt drivs fram är att kunna ge 

någonting tillbaka till de personer som äger företaget tillsammans med honom. Det 

sistnämnda motivet inkluderar då att företaget skall tjäna pengar. Han tillägger också 

att konkurrenterna inte har något att göra med motivet till att växa beroende på att 

tillväxt och framgångar kommer genom en affärsidé som är stark nog, och då är det 

av mindre vikt att fokusera på kunderna.  

 

”…sedan kan det också vara att man tillverkar något man tror på, och det är 

onekligen stimulerande att se verksamheten växa” 

(Företag D)  

 

”Vi expanderar fort för att det är en dröm att göra det” 

(Företag E) 

 

För Företag F beror tillväxten på att de vill kunna vara konkurrenskraftiga i framtiden 

där det övergripande målet är att tjäna pengar.  
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I dagsläget klarar företaget av den storkund som finns i form av en stor svensk 

butikskedja, men fler kunder skulle vara önskvärda vilket skulle medföra att 

organisationen växer. Lyckas Företag F växa antyds att omsättningen kommer att öka, 

vilket enligt företagets VD lättare kan föra med sig en förbättrad lönsamhet.  

 

”För oss är det för att vara konkurrenskraftig, att tjäna pengar” 

(Företag F) 

5.3. Företagens styrning och kontroll av tillväxt 

Inom området styrning och kontroll försöker vi skapa en inblick i hur 

undersökningens företag anser att de styr och kontrollerar sitt företag ur en 

tillväxtaspekt. I detta sammanhang betonar Företag A att de inte vill bli stora för 

storlekens skull, då de i nuläget upplever att de i så fall skulle ha varit en betydligt 

större aktör. Företaget framhåller att marknaden helt bestämmer om de skall växa, och 

att organisationen anpassas därefter.  

 

Vidare försöker de styra företaget med gemensamma beslut och understryker att de är 

en ”platt” organisation. Företag B är lika angelägna om att påpeka att organisationen 

är platt och att diskussioner kring viktiga frågor berör samtliga delar av 

organisationen, från kontoret till verkstaden. Eftersom VD och ägare är samma person, 

tas de strategiska besluten av VD, även om vissa beslut gärna tas tillsammans med 

övriga anställda. Tillväxtmässigt anses det dock i slutändan vara marknaden som styr, 

med uppfattningen om att det är företagets sak att hitta nya produkter.  
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Tillvägagångssättet för styrning av Företag C, är inriktat mot att involvera så många 

som möjligt av de anställda i besluten men att särskilda strategiska frågor ibland 

måste beslutas av ledningen, utan samråd med övriga anställda. Ledningen strävar 

även efter att lyssna på vad de anställda tycker för att i så stor utsträckning som 

möjligt kunna förankra besluten. Företaget har ingen konkret strategi eller specifika 

mål för att nå tillväxt men menar ändå att om de lyckas med att skapa ett ökat 

förtroende bland sina kunder, då kommer förhoppningsvis tillväxten av sig själv.  

 

”… jag tror också att man är mer lyhörd för de anställda i familjeföretag” 

(Företag C) 

 

I Företag D däremot fattar VD de strategiska och ”viktiga” besluten i samråd med 

vissa nyckelpersoner inom företaget, och alla övriga beslut fattas av de personer som 

kan mest inom det aktuella området. I övrigt beskrivs organisationen som platt till sin 

karaktär och tillväxten drivs huvudsakligen av det faktum att det onekligen är 

stimulerande att se sin verksamhet växa. Styrningen kommer ändå främst från att 

marknaden efterfrågar mer av de produkter de utvecklar. 

 

”Skulle verksamheten vara väldigt hierarkisk skulle man inte komma någonstans, 

eftersom en person inte kan bestämma över så många områden” 

(Företag D) 

 

Gällande de övergripande strategiska frågorna i Företag E är det styrelsen som 

beslutar om dessa, medan däremot operativa frågor av ”stor vikt” delas av fyra 

personer, där VD är huvudansvarig, men makt och beslutanderätt även är delegerad 

till tre andra anställda.  
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Företag E har en fast plan för tillväxt som går ut på att växa omsättningsmässigt från 

70 till 200 miljoner fram till år 2005, och vägen till tillväxt går genom aktiv 

bearbetning av nya marknader, och lansering främst i Europa och Asien, där de anser 

att potential finns. Företag F likt Företag E strävar mot nya marknader främst i syfte 

att växa, men understryker dock att det är svårt att kort och gott bestämma sig för att 

växa och därefter genomföra det. De anser att tillväxt kommer från att deras företag 

utvecklar produkter som marknaden efterfrågar men att det på grund av bristen på 

finansiella medel de senaste åren har varit färre inslag av produktutveckling och 

därmed en lägre tillväxt. Styrningsmässigt anser de att företaget leds på ett relativt 

formellt sätt, och att det faktum att det är ett familjeföretag gör att det i stor 

utsträckning blir familjemedlemmarna som beslutar om de strategiska frågorna, 

exempelvis tillväxtfrågor. 

 

”Målet är tillväxt, och det är vi alla väl medvetna om, men det är ju inget man kan 

besluta om bara sådär” 

  (Företag F) 

5.3.1. Företagens uppfattning om strategier 

Denna andra del vänder fokus mot strategibegreppet och de tillväxtstrategier som kan 

identifieras. Följande avsnitt visar hur de intervjuade småföretagen ser på strategier 

och mål inom företaget samt i vissa fall hur företagen anser att dessa eventuellt 

interagerar med motiven till att växa.  

 

Företag A är av åsikten att det inte är nödvändigt att ha någon speciell strategi, utan 

att tillväxten kommer mer av sig själv och växer fram om företaget aktivt arbetar med 

sina produkter.  
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I korthet ser företaget det som att marknaden styr huruvida företaget behöver växa 

eller inte. Ur ett strategiskt perspektiv är det VD som fattar alla beslut och lägger upp 

riktlinjer men poängterar att det finns en ägarfamilj i bakgrunden som ställer vissa 

krav i fråga om exempelvis vinster.  
 

”Det är marknaden som driver huruvida vi behöver växa” 

 (Företag A) 

 

Företag B är inne på samma linje, men betonar att nyckeln till framgång främst ligger 

i produktutvecklingen och att detta i slutändan förhoppningsvis gör att marknaden blir 

nöjd. Denna inriktning har bestämts av VD i företaget som tillika är ägare. Företag C 

har uppfattningen att de helt enkelt gör sitt jobb, och då förhoppningsvis får ökat 

förtroende från kunderna. Därför sätter de heller inte upp mål utan de får se vad det 

blir, men anser dock att ägarna har en stor påverkan då dessa även är synonyma med 

företagsledningen. Företag D säger sig inte heller ha någon uppmålad strategi för 

tillvägagångssättet för att växa, men hos detta företag finns ändå ambitionen att ta sig 

in på nya marknader. För att uppfylla detta mål använder de sig av formulerade 

strategier även om de likt Företag A och B anser att det i stor utsträckning beror på 

utveckling och efterfrågan på deras produkter. Företag D berättar också att alla 

strategiska beslut initieras hos VD för att sedan fattas av denne tillsammans med ett 

fåtal nyckelpersoner.  

 

”Jag fattar besluten, i visst samråd med nyckelpersoner, men då är ofta 

målsättningen redan klar” 

(Företag D) 
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Företag E däremot har en tydligare nedskriven och konkretare strategi för att nå 

tillväxt. De har satt upp klara målformuleringar att öka tillväxten med ett visst antal 

procent samt även pekat ut de marknader företaget måste etablera sig på för att nå dit. 

Företag F har likt Företag E haft en nedtecknad strategi för hur de skall växa och med 

väl genomarbetade mål som företaget önskat uppnå. Dock har de varit tvungna att 

frångå strategin på grund av diverse problem med en del kunder vilket gjorde att 

omsättningen kraftigt sjönk och det blev snarare en fråga om att kortsiktigt rädda 

verksamheten. Viljan har emellertid funnits att genom en långsiktigt planerad 

produktutveckling framkalla en ökad efterfrågan för att via denna kunna nå tillväxt i 

företaget.  

 

I Företag E och F tas besluten kring strategiska spörsmål av styrelsen, och VD i dessa 

båda företag ser det som deras uppgift att agera på en operativ nivå i syfte att nå de 

uppställda målen.  

 

”Det är inte alltid man får signaler från marknaden, utan man måste istället leta upp 

denna efterfrågan” 

 (Företag F) 
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5.4. Tillväxtstrategier 

I detta stycke sammanställer vi informationen vi samlat in inom området för 

strategierna i figuren 5.4 Tillväxtstrategier. 

5.4.1. Företagsledning som tillväxtstrategi 

Företagsledningens inverkan på om företaget når tillväxt eller inte, är något som 

framhålls av samtliga undersökta företag. Bland företagen skiftar det emellertid vem 

eller vilka som tar besluten gällande tillväxt, och det bör här påpekas att 

undersökningens företag präglas av att släkt och familjemedlemmar både är ägare och 

anställda i företaget. 

 

I Företag A fattas beslut om tillväxtstrategier av VD, och detta är ett tillvägagångssätt 

som fungerar på liknande sätt i Företag B. I B är dock ägaren och VD samma person 

och företagsledningens påverkan är enligt företaget en stark tillväxtdrivande faktor. 

Vidare poängteras det i Företag B att hela poängen med ett litet företag är att äga och 

styra det samt att se det utvecklas. Om denna påverkan inte hade funnits anser han att 

arbetet heller inte skulle vara stimulerande. I Företag C är det däremot styrelsen tillika 

ägarna som avgör huruvida tillväxtstrategier skapas och i så fall hur dessa ser ut. Då 

Företag C är ett familjeföretag har de valt att ha representation från flera generationer 

familjemedlemmar i styrelsen och är av åsikten att det är en fråga om företagets bästa 

som gör att gemensamma beslut om tillväxt fattas på detta sätt. 

 

”Om ägarna inte varit aktiva i företaget, då hade vi med all säkerhet haft en annan 

inriktning” 

(Företag C) 
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I Företag D precis som i Företag B är ägare och VD samma person och de resonerar 

på liknande sätt gällande ledningens förmåga att påverka tillväxt, med andra ord att 

den har en mycket stor inverkan. Dock betonar VD i Företag D att han personligen 

inte kan vara med och fatta eller påverka samtliga beslut då det är omöjligt för en 

person att ha insyn i alla områden. Nämnda uttalande sätter han i relation till vad han 

benämner som en hierarkisk beslutsstruktur och anser att han måste sprida sitt 

ledningsansvar till fler personer för att företaget skall fungera smidigt.  

 

”Ledningens förmåga, det är det viktigaste i vårt företag” 

 (Företag C) 

 

Företag E är även de av åsikten att företagsledningens påverkan också i hög grad är 

viktig för tillväxten. Här är det styrelsen som har ansvaret för strategiska beslut av 

detta slag men ifråga om den rent operativa verksamheten gäller det i Företag E 

liksom i D att VD har delegerat ut ansvar. På samma sätt tycker Företag F att denna 

faktor har stor påverkan, men i deras verksamhet är det styrelsen som ansvarar för de 

övergripande tillväxtmålen och de anser vidare att VD:s övergripande uppgift är att 

arbeta för att det skall bli så. Här poängteras också att företagsledningen, eller 

styrelsen i detta fall, är oerhört viktig i kampen att nå tillväxt.  

 

5.4.2. Marknadsutveckling som tillväxtstrategi 

Inom området marknadsutveckling ställde vi frågor rörande hur företagen ser på 

denna strategi som en väg till tillväxt samt vilket inflytande denna anses ha på 

företagens tillväxtambitioner. 
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Företag A anser precis som flertalet av de intervjuade att det är marknaden som styr 

huruvida företaget skall växa eller inte. När det gäller marknadsutveckling är det 

främst utveckling av den nuvarande marknaden som företaget valt att fokusera på 

även om siktet till viss del är inställt på nya marknader, främst i Sydeuropa. Företag A 

vill främst djupare penetrera redan existerande marknader. Företag B är av 

uppfattningen att marknadsutveckling är viktigt för att nå tillväxt och söker därför 

kontinuerligt nya kunder och nya marknader. På den svenska marknaden är det 

företagets egna säljare som aktivt och intensivt bearbetar marknaden. Företaget 

vänder sig mot nya marknader som i första hand är exportinriktade, men på dessa 

marknader har de valt att istället arbeta med agenter. Företagets produkter är ämnade 

för en exklusiv marknad, vilket även speglar sig i priset samt fokuseringen på en 

köpstark kundkrets. Nästa företag, Företag C, tittar för närvarande på nya marknader 

men betonar att detta inte tidigare gjorts, även om det vid ett generationsskifte i 

företaget skedde en exportsatsning som slagit väl ut. Anledningen till att de inte 

granskat nya marknader är enligt VD att allt fler och fler kunder automatiskt söker 

upp företaget på den redan befintliga marknaden varmed all tillgänglig tid och 

kapacitet går åt till att utveckla denna.  

 

”Vi sitter inte och sätter upp mål att vi skall nå den vinsten eller den volymen, utan vi 

ser vad det blir. Kan tyckas vara en aning oprofessionellt” 

 (Företag C) 

 

I Företag D framhålls, likt övriga respondenter, att deras tillväxt i mångt och mycket 

beror på att marknaden i högre grad efterfrågar dess produkter.  
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Vidare menar de att ökad efterfrågan leder till bättre utveckling av produkter, vilket i 

sin tur för med sig möjligheter att inträda på marknader allt längre bort från den 

ursprungliga. Företag D:s VD är här av åsikten att det är denna ”snöbollseffekt” som 

driver tillväxten. Företag E betonar att när de håller på med nya projekt i deras företag 

är utgångspunkten att dessa inte primärt skall lanseras på hemmamarknaden utan den 

primära tanken är att lansera sig i många länder, främst i Europa samt i Asien. De 

anser också att på dessa nya marknader gäller det att ha väl utvecklade produkter men 

att ett annat viktigt inslag är att anlita duktiga säljare.  

 

”När vi tittar på nya projekt säger vi att vi inte skall ha något vi skall lansera i 

Småland, utan vi skall lansera dem i många länder” 

(Företag E) 

 

Slutligen är Företag F av ståndpunkten att marknadsutveckling visst har betydelse för 

tillväxten i företaget, men hävdar att det kan finnas en begränsning i antalet 

indikationer de får ifråga om marknadens efterfrågan. Istället kan denna letas upp med 

hjälp av produktutveckling. Vid tillfället för intervjun höll företaget dock på att 

etablera sig på en ny marknad.  

5.4.3. Produktutveckling som tillväxtstrategi 

Efter att ha tittat på marknadens påverkan på tillväxten är det dags att titta på vilket 

inflytande en fokusering på produktutveckling anses ha på tillväxten.  

 

”Självklart ändras produktionssätten, det är ju inget gammaldags hantverk som vi 

håller på med, men teknologin är inte speciellt drivande.”  

(Företag B) 
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Företag A anser att gällande deras verksamhet är det marknaden som helt och hållet 

styr deras produktion samt även vilka kvantiteter som skall produceras. Även ifråga 

om sättet på vilket företaget producerar gäller det att hela tiden förbättra produktionen 

för att kunna följa med i marknadens tempo. Företag B belyser att verksamheten 

handlar om en ständig produktutveckling, men att tur är ett väsentligt inslag och 

förtydligar detta med att när de utvecklar sina produkter förlitar de sig till stor del på 

turen att kunderna i stor utsträckning kommer att efterfråga produkterna.  

För Företag B är även produkternas unikhet avgörande för att nå framgång. Målet för 

företaget är att utveckla unika produkter som inte kan kopieras och som dessutom 

håller en hög kvalitet vilket bidrar till exklusivitet.  

 

”Det är frågan om en ständig produktutveckling, men man måste också ha turen att 

hitta produkter som det blir hög efterfrågan på” 

(Företag B) 

 

Företag C är inte av åsikten att produktutvecklingen har någon egentlig inverkan på 

huruvida verksamheten växer eller inte. Företaget säger sig till stor del reagera på vad 

kunderna efterfrågar för att därefter producera dessa produkter. Företag D å andra 

sidan framhåller att den stora anledningen till varför de haft tillväxt har varit för att de 

genom en intensiv produktutveckling fått marknaden att köpa mer och mer av deras 

produkter. Här menar företaget att de träffat rätt från början med produkterna som 

tilltalat kunderna redan från första början. Även Företag E belyser att de lägger en 

grund för tillväxt genom att tillsätta mycket resurser på att utveckla sina produkter, 

även om det inom ramen för Företag E:s verksamhet är viktigt att komplettera med 

duktiga säljare för att nå tillväxt.  
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”Det gäller att lägga mycket resurser på att utveckla produkterna och jobba med 

världens bästa säljare”  

(Företag E) 

 

Avslutningsvis är Företag F väldigt beroende av en enskild kund, vilken är en större 

butikskedja med fokus på heminredning. Butikskedjan arbetar intensivt med att ta 

fram nya produkter tillsammans med Företag F och eftersom företaget haft brist på 

kapital de senaste åren har de valt att utveckla och utöka detta samarbete. 

Heminredningskedjan hjälper då till med att betala vissa utvecklingskostnader. Deras 

långsiktiga strategi är emellertid att minska beroendeställningen till denna butikskedja 

och på sikt börja utveckla och designa produkter som även tilltalar andra kunder. VD 

belyser att produktutveckling är en mycket viktig del för att nå tillväxt även i 

dagsläget. 

5.4.4. Kompetensutveckling som tillväxtstrategi 

Det näst sista strategiområdet som vi ställt frågor om är kompetensutvecklingen inom 

företaget. Företag A svarar angående dessa frågor relativt kortfattat och berättar att 

det sker en kontinuerlig kompetensutveckling av personalen, men tillägger också att 

utan tvekan är det marknaden som styr företagets tillväxt. Ungefär samma 

resonemang finns inom Företag B där kompetensen hos de anställda bedöms som 

viktig men mer utifrån ett perspektiv där det är inställningen som räknas snarare än 

formell och dokumenterad kompetens hos de anställda.  
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”Den formella utbildningen är inte alls viktigt även om det är bra i botten, utan 

snarare den sociala kompetensen, och att ”ingenting är omöjligt” är till 90% vad 

som krävs” 

(Företag B) 

 

Även om kompetensen bedöms som viktig framhålls den inte som viktig just för att 

öka tillväxten i företaget. VD anser också att det inte alltid är vad som finns 

dokumenterat på ett papper som bestämmer kompetensen hos en person utan det kan 

finnas personliga och sociala aspekter som är minst lika viktiga.  

 

”Anställda är en oerhört viktig tillgång, och vi försöker att ge så mycket befogenheter 

och ansvar som möjligt till dessa.” 

(Företag B) 

 

I Företag C finns samma tankegångar, att kompetensutvecklingen hos de anställda är 

av stor vikt, och de ser detta som en betydande komponent för att kunna utveckla 

företaget. Vidare har de även poängterat hög kompetens bland de anställda som 

viktigt för att säkra kvaliteten i leveranserna till kunder. VD påpekar att företaget hela 

tiden strävar efter att möta kundernas krav och behov och att det behövs en hög 

kompetens för att säkra en bra leverans. Även i Företag D tycker VD att de anställdas 

kompetensutveckling är grundläggande för företagets överlevnad och tillväxt. Han 

klarlägger dock att hög kompetens är av vikt beroende på vilken position personen 

ifråga har inom organisationen och att det inte är lika viktigt för alla positioner. 

Företag D är i detta hänseende ett forskningsintensivt företag, och det är främst de 

anställda som arbetar med forskning som är i störst behov av kompetensutveckling.  
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På frågan om anställdas kompetens och kompetensutveckling är viktigt svarar VD för 

Företag E att det är betydelsefullt, men att drivkraften är en viktigare komponent än 

att kontinuerligt utveckla kompetensen, och tillägger att kombinationen drivkraft och 

utveckling av kompetens är en nyckel till kraftfull tillväxt. När vi slutligen kommer 

till Företag F, framhåller VD att utan kompetent personal kommer de inte långt. 

Kopplingen ligger i detta fall i viljan att skapa tillväxt genom att öka företagets 

produktsortiment, och för detta krävs helt enkelt en hög kompetens hos de anställda.  

5.4.5. Företagsförvärv som tillväxtstrategi 

Tillväxtstrategin att skapa tillväxt i sin verksamhet genom att förvärva ett annat 

företag är det inget av våra fallföretag som satt i fokus. Företag A anser att förvärv är 

ett möjligt tillvägagångssätt för att växa, men att de för tillfället inte har några sådana 

planer. Företag B har en liknande inställning och säger sig ha funderat över att 

genomföra förvärv, men att det i nuläget inte finns några planer att göra det, och har 

därmed heller inte identifierat det som en naturlig väg för sin verksamhet att växa på. 

Företag C, som betonar att de är ett familjeföretag, tror inte heller på detta 

tillvägagångssätt och tillägger att denna inställning förmodligen är ganska typisk för 

familjeföretag. Visserligen har de vid ett tillfälle genomfört ett förvärv i form av en 

butik men det inträffade mer på grund av att ett bra tillfälle dök upp och var inte på 

något sätt strategiskt planerat. De tror också att för att tänka i dessa banor krävs det att 

organisationen har ett mål, på kort sikt innebärandes att visa bra resultat alternativt ha 

tankar om en framtida börsnotering.  

 

”För att förvärva måste man nog ha krav på sig att bli börsnoterad, alternativt vara 

tvungen att visa fina siffror” 

(Företag C)  
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Även Företag D och E är skeptiska till att expandera i form av företagsförvärv, trots 

att Företag E relativt nyligen genomfört en fusion med ett norskt bolag. Företag F har 

de senaste åren startat företag men har inte haft några funderingar på att förvärva. 

Visserligen påverkas denna inställning av att företagets finansiella problem gjort att 

företaget helt enkelt inte haft råd att förvärva, men strategin har ändå varit att växa av 

egen kraft.  

 

”Nej, vi har valt att växa på egen hand” 

(Företag F) 

 

5.5. Tillväxtstrategiernas påverkningsgrad 

I samband med att intervjuerna genomfördes tillfrågades respondenterna om de 

utifrån de olika strategiperspektiven från Avsnitt 4.4. Modifierad tillväxtmodell, kunde 

värdera dessa strategier efter hur stor utsträckning de påverkar företagets tillväxt. De 

ombads att värdera på en skala från 1 till 5, och skälet till att detta moment 

genomfördes var för att få respondenterna att fundera kring vilka av strategier som är 

av störst betydelse för att nå tillväxt. 

 

Vi är emellertid väl medvetna om att detta är ett tillvägagångssätt som tangerar en 

kvantitativ undersökning i utförandet. Därför vill vi poängtera att vår avsikt inte varit 

att kvantifiera resultatet, utan istället grafiskt belysa i vilken utsträckning företagen 

värderar dessa strategier som tillväxtpåverkande.  
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I figur 5.1 demonstreras utfallet, där vi för varje strategi tagit samtliga sex företags 

svar och av medelvärdet belyst småföretagens generella åsikter om vilka strategier 

som har inverkan på tillväxt. Enligt modellen har alltså företagsledning störst 

inverkan, medan förvärv har minst inverkan på tillväxt.  

 

 

 

Med denna figur tar vi ett kliv över till nästa kapitel, där vi analyserar det empiriska 

materialet.  

Figur 5.1 Tillväxtmotivens påverkningsgrad, egen figur 
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6. Analys 

Under vandringen har vi samlat på oss information och många intryck, och det är nu 

dags att reflektera över dessa intryck innan vi kommer fram till slutmålet. För att 

skapa en givande och intressant analys tar vi i detta kapitel hjälp av redskapen vi haft 

tillgång till under resans gång.  

6.1. Motiven till att växa 

Vad som inledningsvis kan sägas är att det finns en relativt god överensstämmelse 

mellan de undersökta företagen och vilka motiv de anger för tillväxt och vi skall 

vidare i detta avsnitt fördjupa oss i detta. I följande stycken sätter vi vårt empiriska 

material i relation till de motiv som Perren tagit fram samt analyserar motiv som inte 

ryms inom ramen för hans teori.  

 

Till en början har det framkommit att några av företagen, exempelvis Företag A, 

inledningsvis inte anser sig kunna nämna något specifikt motiv till att växa. Gällande 

detta företag kan vi också notera att de inte ser det som ett mål i sig att växa men 

samtidigt visar de inte något motstånd. Även Företag B och C verkar vara utan några 

egentliga motiv till att växa. Anledningen tycks vara att det inte finns några interna 

motiv men att de istället anser att det finns en extern faktor som verkar 

tillväxtdrivande och som i detta fall är marknadens påverkan. Med detta resonemang 

vill dessa tre företag expandera utan att egentligen ha någon aning om varför, något vi 

skall fördjupa oss i. 
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”Vi vill inte bli stora för storlekens skull, då hade vi varit mycket större” 

(Företag A) 

 

Företag C visar till viss del prov på detta när VD först säger att det inte finns något 

mål att växa men att de inte har något emot det. Till detta skall även läggas att de 

svarat jakande till att de vill ha tillväxt vid vår förfrågan om intervju.  

Ledningen och dess koppling till företaget 

Ett av motiven vi studerat är kopplingen mellan ledning och ägande och om det är 

drivande. I översikten av de företag som ingått i undersökningen är det bara Företag A 

som har en externt rekryterad VD och i övriga företag är ledningen synonym med 

ägaren. Frågan är dock vilken påverkan kopplingen har på tillväxten? Utgångspunkten 

för Perren för detta motiv är att tillväxten kan vara rent avgörande för exempelvis 

familjens överlevnad då det annars kan bli problem med exempelvis försörjningen. 

Av undersökningens företag är det två företag som präglas av detta motiv. VD i 

Företag E ser en sådan koppling, men främst ur ett ägarperspektiv, då det bidrar till att 

skapa en utdelning till ägarna av företaget vilket inkluderar honom själv. Företag C 

motsäger däremot Perrens teori på denna punkt då det har en negativ effekt på viljan 

att växa. VD menar att om de inte hade varit ett familjeföretag hade företaget med all 

säkerhet varit större idag. Han anser att de förmodligen skulle ha haft större krav på 

sig att visa god lönsamhet om det hade varit externt ägda. Som läget är nu är det 

dock ”ingen som klagar” om de uppvisar negativa resultat enskilda år. I övrigt är det 

dock inget av företagen som direkt berör kopplingen mellan viljan att växa och 

ägarens relation till företaget, trots att kopplingen förekommer i merparten av de 

undersökta företagen. Möjligheten finns att omfattningen på verksamheten i företagen 

idag bedöms som tillräckliga av de involverade personerna för en tryggad framtid.  
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Viljan att lyckas 

Ett annat motiv som vi belyst i referensramen är viljan att lyckas. Vi författare trodde 

från början att detta skulle vara ett av de mer dominerande motiven till tillväxt. 

Bakgrunden till detta var att vi ansåg att grundandet och/eller ägandet av ett företag 

var en form av personligt självförverkligande, där tillväxt till stor del definierar 

framgång. VD i Företag E ligger nära denna uppfattning när han menar att det är en 

dröm att expandera och lyckas. Här tycker vi det ganska tydligt lyser igenom att han 

ser tillväxt som något viktigt, inte minst för honom själv. Även Företag D för in 

personliga motiv, som i detta fall innebär lyckan i att uppfinna och tillverka saker som 

marknaden efterfrågar och köper.  

 

”Det är onekligen stimulerande att se verksamheten växa” 

(Företag D)  

 

Raka motsatsen finner vi då i Företag A som inte berör detta ämne, något vi anser är 

kopplat till att VD är externt rekryterad och därmed har mål som i högre grad är 

naturligt kopplade till lönsamhet och avkastning som ställts upp av ägarna. Förvisso 

kan han liksom övriga respondenter vara under press att lyckas, men vi tror att det i 

hans fall mer är ett ansvar gentemot styrelsen som effektuerat anställningen. Det 

företag i urvalet som vi finner längst från tanken om personlig prestige är Företag C. 

Bland annat ger företagets VD ett ganska nedtonat intryck och han menar att 

avsaknaden av tillväxtmål beror just på att det är ett familjeägt företag, och därmed 

minskar hans roll i sammanhanget. Tittar vi istället på Företag D och E framhåller de 

människans strävan att växa, och den ständiga tävlan mot konkurrenterna. 
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”Vi expanderar fort för att det är en dröm att göra det” 

(Företag E) 

 

Vår tolkning är att dessa uttalanden handlar om viljan att lyckas och intervjuerna har 

också givit intrycket av att dessa två företagsledare ser tillväxt som ett tecken på 

framgång men att de hyser en ödmjukhet inför uppgiften.  

Konkurrens  

Vidare finner vi ytterligare en gruppering av företag gällande motiv till tillväxt. 

Företag D, E och F för fram konkurrens som motiverande för tillväxt. Åsikter kring 

detta motiv som märks bland dessa tre företag är exempelvis att Företag D ser det som 

att det finns en ”inbyggd tävlingsinstinkt” i småföretag och att VD och hans företag 

ständigt tävlar mot sina konkurrenter samt att det även finns en personlig 

tillfredställelse i detta. I en vidare mening menar vi att VD i Företag D ser 

möjligheten att genom tillväxt expandera och erövra marknadsandelar från 

konkurrenter.  

 

Resonemanget som Företag E för baseras däremot på en tanke om att det helt enkelt 

finns en inbyggd vilja i småföretag att växa och lyckas på marknaden, även om det är 

svårförklarat var denna vilja kommer ifrån. Samtidigt påpekas att det är viktigt att 

fokus inte bör ligga på konkurrenterna, utan snarare på den egna affärsidén. Vi tolkar 

emellertid detta som att viljan att lyckas till stor del handlar om en tävlan mot 

konkurrenterna, varför vi även placerar Företag E i denna gruppering.                 
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Jämfört med Företag D hamnar vi på en liknande våglängd som i mångt och mycket 

liknar situationen med de småföretag som inte kunde ge ett riktigt bra svar på vilka 

motiv som finns. Även i detta fall upplever vi att företagen mentalt snarare ställer sig 

som observatörer än som aktörer. Med detta menar vi att snarare än att hitta motiv 

som kanske på ett bättre sätt skulle gagna företagen väljer de att låta sig styras av 

omvärlden när och hur de skall växa. Även Företag F för fram konkurrenskraftighet 

som ett motiv. Här anser vi dock att det finns en skillnad mot Företag D och E då 

konkurrensmotivet snarare ligger på ett personligt plan hos VD i företaget och att de 

som småbolag är utsatta för en ständig konkurrens. Därmed tangerar de två företagen 

motivet i viljan att lyckas men säger fortsättningsvis att tillväxt handlar om 

konkurrenskraft. Företag F har en större målmedvetenhet och motivet att vara 

konkurrenskraftiga delas av samtliga involverade i företaget. Även om det finns vissa 

skillnader i inställning kan vi likväl säga att konkurrensmotivet präglar hälften av 

företagen som varit med i undersökningen.  

Högre vinst 

Ett av de mest entydiga incitamenten vi funnit till tillväxt tas inte upp bland Perrens 

faktorer och är rätt och slätt att företagen vill tjäna mer pengar. På detta sätt säkras 

verksamhetens fortlevnad. Samtidigt finns det företag i undersökningen som menar att 

drivandet av småföretag inte handlar om att tjäna pengar utan att det snarare är frågan 

om tillfredsställelsen av att växa.  

 

Vad vi inte kan bortse från är det faktum att alla utom ett företag definierar sin tillväxt 

som ökning av omsättningen i svenska kronor, vilket tyder på att det trots allt finns 

underliggande drivkrafter att tjäna pengar. Vi har tolkat det som att respondenterna 

vill se sig mer som entreprenörer och idealister snarare än kapitalister.  
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Motivet är emellertid föremål för ytterligare tolkning då exempelvis Företag B först 

anser att det är marknaden som bestämmer dess tillväxt, men samtidigt beskriver 

möjligheterna som finns till att utveckla nya produkter som förhoppningsvis kan slå 

på marknaden. Även i detta fall synes motivet vara att tjäna pengar. Det enda företag 

som med eftertryck motsätter sig penningmotivet är Företag D, som för in mer av ett 

makroekonomiskt perspektiv när företagets VD hävdar att dagens svenska skattetryck 

helt och hållet underminerar denna drivfjäder, varför ”högre vinster” inte är ett 

särskilt troligt motiv och svarar på frågan vad som driver tillväxt: 

 

”Det kan man fråga sig, för det är ju inte pengar i alla fall.” 

(Företag D) 

 

Knyter vi an denna diskussion till konkurrensmotivet finner vi här att Företag F ser 

det som ett motiv som går hand i hand med konkurrens som drivkraft. Konkurrens är 

ett motiv till att växa samtidigt som att tjäna pengar är en av förutsättningarna för att 

företaget skall kunna fungera. Visst intresse väcker givetvis detta då motiven till 

tillväxt därmed skulle kunna nivåindelas med en första nivå som är den faktiska 

målbilden för tillväxt och som i vårt fall är existensen av konkurrens i företagets 

omvärld. Den andra nivån är ett underordnat motiv jämfört med det förra och som 

snarare blir en följd av det huvudsakliga motivet, att tjäna pengar. Sett ur ett teoretiskt 

perspektiv finns det alltså en relativt stor överensstämmelse med de faktorer som 

Perren fört fram.  

 

”För oss är det för att vara konkurrenskraftig, att tjäna pengar” 

(Företag F) 
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6.1.1. Sammanfattning av motiven till att växa 

Sammanfattningsvis har alltså Perrens tillväxtfaktorer såsom viljan att lyckas och 

konkurrens till viss del kunnat styrkas i analysen, men vi vill dessutom framhålla 

motivet att tjäna pengar, som Perrens teori saknar, och som i stor omfattning också är 

ett motiv till tillväxt. Vad som dock bör påpekas är att Perrens motiv om koppling till 

familj och vänner överhuvudtaget inte förs fram som tillväxtdrivande i denna 

undersökning, och inte heller motivet att förbli sin egen chef är något som kommer på 

tal.  

Vi kan endast spekulera i en förklaring till detta, men vad gäller det sistnämnda har vi 

dock genom intervjuerna fått intrycket att företagens VD upplever en glädje i att driva 

företaget och se det växa. Samtidigt är det några av företagen som till en början inte 

riktigt kan definiera vilka motiv de har till att växa vilket bör poängteras  
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6.2. Strategiframväxt, styrning och kontroll  

I detta kapitel vill vi inledningsvis i korthet analysera företagens syn på strategi och 

hur de ser på styrning och kontroll i syfte att nå tillväxt. En diskussion gällande dessa 

aspekter anser vi ger en god bas för att analysera hur medvetet deras val av 

tillväxtstrategier är.   

 

Vad som kan och bör diskuteras är var gränsen går för att företag skall kunna säga att 

de arbetar efter en strategi. Utifrån vår definition är strategi ett ramverk för hur 

långsiktiga mål skall uppnås. Bland annat Företag A tar avstånd från att en speciell 

strategi skulle behövas, och följs i detta resonemang av såväl Företag B som C. 

Företagen säger spontant att de inte har några tillväxtstrategier, och här menar vi att 

samtliga tre företag till stor del har tänkt över sin strategiska situation och inser att det 

snarare är yttre faktorer som styr deras handlande då det exempelvis gäller 

marknadens behov.  

 

”Man gör sitt jobb, och ser hur långt det räcker” 

(Företag C) 

 

Även om företagen tydligt uttrycker bristen på strategier anser vi att ovanstående citat 

trots allt signalerar en strategisk medvetenhet. Även om VD i Företag A anser att 

marknaden till stor del styr vad företaget kommer att göra om exempelvis ett år, har 

han som vi ser det valt att förhålla sig till det och anpassat företaget efter marknadens 

svängningar.  
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Detta tyder på att det trots allt finns en medvetenhet om hur företaget på bästa sätt kan 

dra fördel av sin omvärld för att nå de eventuella tillväxtmål som finns eller bara för 

målet att överleva. Likaså Företag B anser vi tillämpar denna princip då de utvecklar 

produkter som stämmer överens med omvärldens behov.  

 

”För att hänga med på marknaden måste vi förbättra produktionen” 

(Företag A) 

 

Utan att själva anse sig ha en strategi använder sig alltså dessa tre företag av en 

framväxande strategi då de medvetet väljer att agera efter de förändringar som sker i 

omvärlden.  

 

Ovan fann vi alltså en gruppering med Företag A, B och C. Förvisso anser Företag D 

sig inte heller ha en konkret strategi för verksamheten, även om de emellertid har 

målet att ta sig in på vissa nya utpekade marknader. Denna inriktning liknar den som 

Företag E och F arbetar efter, även om de inte beskriver den på samma sätt. Företag E 

har den mest konkreta tillväxtstrategin där de identifierat exakt vilka marknader de 

skall ta sig in på, med hur många procent de skall växa, och när detta skall vara 

verkställt. Det sista av fallföretagen, F, påminner om Företag E i det faktum att de 

tidigare haft uppsatta mål rörande tillväxt. Denna vilja finns visserligen 

fortsättningsvis kvar, men som påpekats har förändrade behov hos viktiga kunder 

gjort att de i dagsläget tvingats frångå dessa mål. Sammanfattningsvis skiljer sig de 

tre senare företagen från vår första gruppering utifrån aspekten att strategier ses som 

nyttigt för företaget, och att de har formulerat tankar kring vad de vill uppnå samt hur 

detta skall gå till.  
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Med andra ord har företagen på förhand bestämt hur tillväxten är tänkt att uppnås 

vilket pekar mot att den andra grupperingen använder sig av förhållandevis planerade 

strategier. Den mest avgörande skillnaden finner vi är att företagen i den senare 

kategorin faktiskt funderat över hur de kan uppnå sina mål.  

 

Vidare tittade vi på hur företagen styr sin tillväxt samt vilken typ som är mest 

förekommande och om det utifrån dessa går att etablera en koppling till strategiernas 

framväxt. På ett övergripande plan tycks det som om samtliga företag i 

undersökningen säger sig tillämpa vad som kan betraktas som en organisk styrstruktur, 

och flertalet av företagen påpekar att alla de anställdas åsikter bör beaktas och 

uppmärksammas vid beslutsfattande. Dessutom framhäver flertalet respondenter att 

de har en relativt platt organisation.  

 

Svaren stämmer väl överens med vad Burns & Stalker kallar för en organisk 

styrstruktur, även om det i några fall finns viss inkonsekvens ifråga om omfattningen 

på den organiska styrningen i företagen. Ett exempel är Företag D som säger att alla 

viktiga beslut om mål och strategier fattas av VD i samråd med några nyckelpersoner. 

Uttalandet bär tydliga tecken på en hierarkisk struktur inom företaget vilket skulle 

indikera mer på en mekanistisk styrstruktur.  

 

”Skulle verksamheten vara väldigt hierarkisk skulle man inte komma någonstans” 

(Företag D) 

 

Med detta säger vi inte att VD i företaget är en diktatorisk despot men att det kanske 

trots allt finns en stark styrning med en tydlig koppling till VD:s önskemål och beslut.  
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Vi finner samma mönster i Företag B och C, medan Företag A är något mer svävande 

och menar att organisationen återigen är styrd av marknaden men att de försöker 

involvera samtliga anställda i besluten. Även på denna punkt skiljer sig Företag E och 

F från de övriga företagen. Styrningen har mer karaktären av att vara mekanistisk, 

grundat på att besluten enligt deras VD fattas inom en relativt liten skara av personer. 

Gällande att Företag F ser det som att deras beslutsfattande är relativt formellt 

behöver givetvis inte innebära att det handlar om en mekanistisk struktur i dess strikta 

bemärkelse. Dock anser vi att det i grund och botten handlar om en relativt strikt 

ansvars- och beslutsfördelning och därmed mer av en mekanistisk styrstruktur.  

 

”Vi försöker ändå ha ett styrelsearbete som är någorlunda formellt.” 

(Företag F) 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att företagen i undersökningen till största del använder 

sig av en organisk styrstruktur med undantag för några av företagen. Vi kan inte uttala 

oss om den organiska strukturen är den lämpligaste i småföretag men även de företag 

som har mer av en mekanistisk struktur har inte det renodlat. Vår analys innebär att 

detta är ett tämligen logiskt resultat om vi ser till definitionen av småföretag och att 

ledaren i företaget har en stor möjlighet att ha en nära kontakt med samtliga anställda.  

Personalen kan på så sätt involveras i de beslut som fattas eller i varje fall ta del av 

deras åsikt gällande olika spörsmål. Vårt resonemang leder oss följaktligen till att 

strukturen och omfattningen på småföretags verksamheter präglas av organisk 

styrning.  

 

”Det är rätt och slätt en ganska organisk tillväxt.” 

(Företag A) 
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Det råder inget tvivel om att företagen i vår undersökning har en organisk tillväxt, 

vilket också bekräftas av att merparten har en mer eller mindre organisk styrstruktur. 

En organisk tillväxt innebär expansion i takt med marknadens utveckling, och det är 

endast Företag E som inte följer detta mönster utan de söker aktivt nya marknader för 

att sätta av sina produkter. Övriga fem företag arbetar utifrån att de iakttar och 

analyserar vad som händer, för att sedan anpassa sig efter marknaden. När företagen 

är verksamma med en framväxande strategi ser vi det som att miljön företaget är mer 

åt det instabila hållet. För dylika miljöer passar också en organisk styrstruktur bättre, i 

och med den korta sträckan till beslut och förändringar. Anpassningen till förändrade 

marknadsförhållande kräver en beredskap för att med snabbhet kunna förändra 

organisation och produktion. De framväxande strategierna har också påvisat att det är 

en organisk tillväxt som sker i småföretagen snarare än en expansiv och planerad 

tillväxt. En organisk styrstruktur understöder som vi i referensramen visat en organisk 

tillväxt. Strukturen tillåter framför allt att alla anställda kan involveras i företaget och 

att dessa känner ansvar för det övergripande målet. Därmed kan vi också konstatera 

att det finns en koppling mellan hur strategierna bildas, företagets styrstruktur samt 

typen av tillväxt. 

 

”Det är marknaden som driver huruvida vi behöver växa” 

(Företag A) 

 

För att göra en kort summering vill vi belysa att gällande företagens strategiskapande 

har vi funnit att hälften av företagen relativt passivt låter strategierna växa fram. Den 

andra hälften har strategier som är mer planerade, med en större medvetenhet om sina 

strategier. Samtliga företag har vidare en tämligen platt organisation med den 

organiska styrstrukturen som dominerande.  
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Slutligen präglas alla företag så när som på ett av organisk tillväxt, och vi ser att 

småföretagen verkar i en vardag som är mycket oplanerad med lösa strukturer som 

grund.   

6.3. Vilka strategier påverkar tillväxten? 

I denna avslutande del av analysen kommer vi att behandla de strategier vi tar upp i 

Figur 4.3 Tillväxtstrategier. 

6.3.1. Företagsledningen 

Vi har i kapitlet med empiri noterat att respondenterna anser att företagsledningen har 

en betydande påverkan på tillväxten. Fem av företagen har en koppling mellan 

företagsledningen och ägandet vilket bör innebära att ledningen har en stark inverkan 

på företagets utveckling, då denne till stor del är synonym med företaget. I vår 

undersökning ger sig denna position främst till känna i företag D och E där det i båda 

företagen var ledaren som också var med och tog initiativet till företagets grundande. 

Även om koppling mellan ägande och ledning även finns i företag B, C och F har det 

i dessa fall handlat om att den nuvarande ledningen kommit in som en ny generation i 

företaget. Vad som är intressant är att Företag A, där ägarkopplingen inte existerar, 

också anser att denna i hög grad påverkar tillväxten. Av denna anledning anser vi inte 

att ägarskillnad har någon större påverkan på företagsledningen som tillväxtstrategin, 

vilket förstärker denna strategis inflytande.  

 

”Ledningens förmåga, det är det viktigaste i vårt företag” 

(Företag C) 

 

 



 

88 

Vad vi med andra ord kan sluta oss till är att samtliga respondenter är av åsikten att 

företagsledning är en mycket viktig strategi för tillväxten. Vilken funktion fyller då 

företagsledaren gällande påverkan på tillväxt? En viktig uppgift enligt Rhenman & 

Stymne är att formulera de övergripande målen för företaget vilket innebär ett mycket 

stort reellt inflytande på tillväxten. I företagen är det olika hur företagsledningen styr 

samt vem inom företaget som tar de övergripande besluten.  

Även i detta fall kan två grupperingar göras. I Företagen A, B och D tas samtliga 

viktiga strategiska beslut av VD, medan styrelsen fattar dessa i Företag C, E och F.  

 

”Som VD och ägare är det jag som tar de strategiska besluten.” 

(Företag B) 

 

Som vi ser det har VD i den första gruppen större inflytande på företagets tillväxt i 

och med att han beslutar om de strategiska målen. I den andra gruppen är det styrelsen 

som fattar de strategiska besluten, förvisso tillsammans med VD, men där han som 

operativt ansvarig skall realisera beslutet. Frågan är om det verkligen eliminerar 

företagsledningens inverkan på tillväxten? I detta resonemang ser vi 

företagsledningen som skild från företagets styrelse. Vad vi ser är en förhållandevis 

oplanerad tillväxt i de undersökta företagen, där tillväxten till största del sker som en 

respons på förändringar i omvärlden. Vad som inte kan bortses från är att styrelserna 

inte kommer att ha en realistisk möjlighet att känna av de förändringar som sker i 

omvärlden. Istället är det den operativt ansvariges uppgift att känna av möjligheter i 

omvärlden och personens förmåga att göra detta blir av mycket stor vikt. Bland de 

undersökta företagen har vi sett att det är en förhållandevis stark centrering till VD 

rörande ansvaret att utveckla företaget, vilket bekräftar inflytandet på tillväxten utan 

att för den delen förringa styrelsens roll i småföretaget.  
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”Är man egen ägare kan man ställa sig i spegeln och fråga sig vad man skall göra 

idag.” 

(Företag B) 

 

Med utgångspunkt i ovanstående resonemang förändras företagsledningens påverkan 

till att vara en fråga om kompetens och förmågan att känna av tillväxtmöjligheter 

istället för att formulera mål. I detta arbete ser vi praktiska aspekter som att bygga 

goda affärskontakter. Resonemanget medför även till viss del en frångång från 

Rhenman & Stymnes faktorer då det inte längre handlar om att formulera långsiktiga 

mål för verksamheten. Skulle företagen nöja sig med framväxande tillväxtstrategier 

faller uppgiften med målformulering delvis bort då det ses som sekundärt för 

företaget.  

 

Därmed kan vi sammanfatta denna diskussion med att understryka att 

företagsledningens påverkan på tillväxten uppfattas som stor och är även stor i 

förhållande till övriga perspektiv. Vidare kan vi också medge att utfallet i 

undersökningen till viss del går emot den uppfattning vi redovisat för i referensramen 

gällande kompetensen som bör finnas hos företagsledningen. Även om exempelvis 

målformulering och kraft att implementera långsiktiga strategier är viktiga vill vi 

påpeka att det är en annan kompetens som eftersöks i småföretag. Kompetensen kan 

sammanfattas som förmågan att känna och aktivt tillvarata tillväxtmöjligheter i 

företagets omvärld.  
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6.3.2. Marknadsutveckling 

Marknadsutveckling som strategi anses inte av respondenterna ha fullt lika stor 

påverkan på tillväxt som företagsledningen men ändock en stor påverkan. Såväl 

Kotler som Hammarkvist et al menar att marknadsutveckling i stor utsträckning 

bygger på hur väl företaget lyckas identifiera kundernas behov och att företaget därför 

är starkt påverkat av omgivningen. Vad som är intressant att notera är att flertalet av 

respondenterna spontant svarar att marknaden styr företagets agerande. Figuren som 

avslutar empirin visar dock att detta inte är den strategi som anses viktigast, vilket vi 

annars skulle kunna ledas att tro. Därför är det också nödvändigt att granska det då det 

kan finnas överlappningar. För oss är det en sak att påtala att marknaden styr 

verksamheten och en annan att företaget utnyttjar sig av marknaden som ett medel för 

att nå tillväxt. Företag A ligger i detta fall någonstans i gränslandet då de å ena sidan 

vill ”ta tag” i marknaden men å andra sidan anser sig vara helt styrda av marknaden.  

 

”…i slutändan så är det utan tvekan marknaden som styr huruvida vi skall växa eller 

ej.” 

(Företag A) 

 

Ovanstående passar även till viss del in på Företag B, C och D, då dessa företags 

agerande är lite av en ”följa John” lek med marknaden i syfte att hela tiden anpassa 

produkter och produktion efter marknadens storlek och krav. De två återstående 

företagen är av en annan inställning och har till viss del en större marknadsorientering 

än övriga företag. 
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Företag E är hela tiden på jakt efter nya produkter att tillverka, men avgörande för om 

de skall producera är om produkterna passar in i verksamheten och att det finns 

potential på marknaden. Med andra ord lägger Företag E ett stort fokus på vad 

marknaden vill ha och att det är avgörande för produktionen. Även Företag F är inne 

på denna linje då de sedan en längre tid utvecklar produkter som är helt anpassade 

efter den marknad de befinner sig på. Sammanfattningsvis menar vi att Företag E och 

F i högre utsträckning tar egna initiativ på marknaden varför deras tillväxtstrategi är 

mer inriktad mot marknadsutveckling, medan resterande företag mer kan 

kategoriseras som företag med strategi som går ut på att ”avvakta och sedan anpassa 

sig”. Med bakgrund i föregående resonemang kan vi säga att marknaden i samtliga 

fall påverkar tillväxten men att företagen i flertalet fall låter sig styras av marknaden 

snarare än att proaktivt använda sig av den.  

 

Vi har tidigare påpekat att inget företag är renodlat marknadsfokuserat såsom 

teorierna beskriver, med undantag för Företag E och F. Dessa företag arbetar dock 

med en strategi som liknar marknadsutveckling. Ansoffs marknadsmatris hjälper i 

detta fall till att visualisera hur företagen strategiskt arbetar med marknadsutveckling. 

Företag A bearbetar främst den marknad de redan befinner sig på, och kan jämföras 

med Företag B och D som aktivt bearbetar densamma. Därmed kan de placeras in i 

kategorin som ”marknadsutvecklare”. Företag B är inom detta område mycket tydligt 

när VD beskriver hur de med kvalificerade säljare fortsätter att bearbeta den marknad 

de befinner sig på. Företag E är, som vi ovan visat, enda företag som i sammanhanget 

strategiskt arbetar med att finna nya marknader, och arbetar således i enlighet med 

Ansoffs term Marknadsutveckling. Detta nämner vi med viss reservation då det inte 

alltid gäller redan existerande produkter.  
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De respondenter som inte fullt ut kan placeras in efter denna teori är Företag C och F. 

Företagen har inte tidigare arbetat för att slå sig in på nya marknader utan har först på 

sistone beslutat sig. Företag C följer linjen att se hur det går om de intensivt arbetar 

med sin verksamhet. På grund av ständigt ökande efterfrågan verkar de helt enkelt 

inte fundera på hur de skall arbeta med marknadsutveckling. Företag F är i dagsläget 

svårplacerat då de inte utvecklar sin nuvarande marknad och inte heller söker nya 

marknader och verkar snarast stå inför ett vägval huruvida de skall följa denna strategi 

eller inte. 

  

Avslutningsvis menar vi att marknadsutveckling har ett förhållandevis stort inflytande 

på företagens tillväxt. Till stor del handlar det om att reagera på förändringar på de 

marknader de befinner sig på snarare än att ha framåtblickande perspektiv på vad som 

komma skall, alternativt att se hur marknaden kan utnyttjas bättre. Ovanstående 

passar också bra in på de framväxande strategier vi funnit vara signifikativa för 

företagen i vår undersökning. Slutligen är det intressant att notera att företagen 

förutom i ett fall väljer att hålla sig inom den marknad där de sedan tidigare finns 

etablerade, vilket vi anser tyda på försiktighet.  

6.3.3. Produktutveckling 

Näst efter företagsledningen är det produktutveckling som företagen anser har störst 

inverkan på tillväxt. Vad som inte bör glömmas är dock att fallföretagen har sin 

verksamhetsgrund i någon form av produktion vilket kan ha påverkan på denna 

strategi. Samtliga av de tillfrågade förutom Företag C anser att produktutveckling är 

en högst relevant faktor i ”jakten på” tillväxt.  
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Företag C:s ståndpunkt är som vi tidigare visat att de hävdar att de analyserar vad 

kunderna vill ha och därefter styr produktionen vilket tyder på en 

marknadsorientering. Föregående resonemang visar dock att de till viss del fokuserar 

på att utveckla produkter.  

 

Utterback pekar också på att produktutveckling kan ha sitt ursprung såväl externt som 

internt i förhållande till företaget och på det förra passar Företag C väl in. Vid en 

fortsatt analys av den externa påverkan kan Företag A grupperas tillsammans med 

Företag C och D då dessa har en externt styrd produktutveckling.  

 

Gällande Företag A, har de medvetet ändrat produktionen beroende på hur efterfrågan 

skiftat medan de övriga två de senaste åren förändrat i takt med att de fått fler kunder 

och variationer i kravspecifikationerna. Resterande tre företag anser vi använder sig 

av en strategisk produktutveckling som är internt betingad. Företag E är en ytterlighet 

på det interna planet, då de beslutar om nya marknader utifrån de produkter de vill 

utveckla. De sätter även upp specifika mål och tar inte nämnvärt hänsyn till 

marknadens nuvarande behov. Även Företag F har inställningen att de i hög grad 

måste leta upp och skapa efterfrågan snarare än att helt styras av marknaden. Däremot 

anser vi att Företag B hamnar någonstans i gränslandet mellan intern och extern 

påverkan då företaget specialiserat sig på unika möbler. I intervjun framhåller de att 

marknaden styr produktutvecklingen och företaget styrs av efterfrågan. 

 

I referensramen höjer vi ett varningens finger för att produktutveckling och 

marknadsutveckling som tillväxtstrategi riskerar att flyta ihop. Vi har märkt att det 

också är vad som tidvis sker och att gränsen är flytande mellan de två strategierna.  
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I synnerhet har Företag A, C och D en externt betingad produktutveckling som är svår 

att separera från ett marknadsutvecklingsfokus då den externa påverkan är just 

marknaden. Därmed finns en koppling mellan produktutveckling och 

marknadsutveckling som vi väljer att förklara med att företagen har en 

självuppfattning innebärandes att de antingen ser sig som produktorienterade eller 

marknadsorienterade. Exempelvis hänger sig Företag C snarare åt 

marknadsutveckling som strategi medan Företag B baserar sin verksamhet på 

produktutveckling. 

 

”Det är frågan om en ständig produktutveckling” 

(Företag B) 

 

Vi väljer här att genom Porters generiska konkurrensstrategi beskriva vilken form 

produktutveckling har ur ett praktiskt perspektiv och företagens verksamheter kan 

sättas in i modellen för vidare analys. I modellen hamnar Företag A och F i rutan för 

kostnadsledarskap. Företagen vänder sig mot hela den bransch de befinner sig i, samt 

inriktar sig mot att producera stora volymer till lägre kostnader.  

Övriga fyra företag är placerade i rutan fokusering då de vänder sig till ett speciellt 

segment. Dock återfinns dessa företag på den vänstra sidan av figuren då de primärt 

inte strävar efter så låga kostnader som möjligt utan istället skapar unika produkter. 

Företag B är verksamt i den exklusiva delen av möbelbranschen och eftersträvar en 

unikhet för att kunna differentiera sig från konkurrenter. Företag C har inte heller 

ambitionen att sälja så mycket som möjligt till lägre kostnader, istället har de inriktat 

sig mot handsktillverkning för olika speciella utomhusidrotter och aktiviteter där det i 

första hand är kvaliteten som är viktig.  
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Vidare faller även Företag D inom denna genre då de endast vänder sig till speciella 

segment inom livsmedelsindustrin. Slutligen kan även Företag E hänföras till denna 

del av modellen. Deras mål är att vara unika i det de gör inom sin bransch medan de 

samtidigt endast vänder sig till vissa kundgrupper inom denna industri.  

 

Företagen i undersökningen synes med andra ord vara fokuserade på att producera 

förhållandevis unika produkter inom en begränsad marknad. För samtliga företag, 

med undantag för Företag C, är produktutveckling en strategi som bidrar till tillväxt. 

Särskilt i Företag D och E är det extra synligt då de ständigt utvecklar eller söker efter 

nya produkter att utveckla. Återvänder vi till de två produktionsinriktningar som ett 

företag kan ha ser vi att det finns en övervikt mot ett produktionskoncept snarare än 

ett processkoncept.  

 

Även om företagen har vad som kan tyckas vara hög omsättning i relation till antalet 

anställda har de en relativt liten produktion. Därmed faller processkonceptet också till 

stor del bort i Företag A och F, även om de rimligtvis söker en kostnadseffektivare 

produktion.  

Figur 6.1 Företagens konkurrensstrategi, egen figur baserad på Porter, 1988 
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Företag F producerar exempelvis billiga produkter till stora aktörer på marknaden 

vilket gör att de har bra täckning av sin bransch. Samtidigt har de ingen egen 

produktion utan den är utlagd på en extern tillverkare varför de torde ha svårt att vara 

med och styra processutvecklingen i produktionen och blir av underordnat inflytande.  

 

Som avslutande ord för denna tillväxtstrategi kan vi fastslå att det finns en externt 

såväl som internt betingad produktutveckling. Den externa kan i sig vara svår att 

skilja från marknadsutveckling hos företaget varför en viss aktsamhet bör iakttas. 

Vidare visar det sig att företagen snarare än att utveckla processerna kring 

produktionen fokuserar på att tillverka produkter som täcker kundernas behov.   

6.3.4. Kompetensutveckling 

Kompetensutveckling är ett område som VD i företagen inte har reflekterat över i 

någon större utsträckning, även om de huvudsakligen definierat detta område som 

viktigt för verksamheten. Stalk et al påpekar att kompetensfokusering och 

kompetensutveckling innebär att företaget i hög grad tar bort fokus från marknader 

och produkter. I vår undersökning har vi inte kunnat peka på att företagen fokuserar 

på kontinuerlig kompetensutveckling i någon större omfattning. Frågan är huruvida 

den är viktig ur ett tillväxtperspektiv? Ur vår synvinkel har vissa av företagen 

identifierat det som viktigt men inte i syfte att uppnå tillväxt. Exempelvis är Företag 

A, B och E av åsikten att kompetensutveckling inte har någon större inverkan på 

tillväxten i företaget, även om VD i Företag B framhåller att de anställdas kompetens 

är en viktig tillgång.  
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”Anställda är en oerhört viktig tillgång, och vi försöker att ge så mycket befogenheter 

och ansvar som möjligt till dessa.” 

(Företag B) 

 

Företag C är ett av de företag som trots allt tycks ha identifierat kompetensutveckling 

som en faktor för framgång. Sett utifrån de två kompetensinriktningarna använder sig 

företaget av båda dessa. Dels syns ett kompetensutnyttjande i att VD använder de 

anställdas kompetens för att säkra kvaliteten i leveranser och relationer och dels när 

han använder de anställda som ett medel för att utveckla företaget, något vi valt att se 

som en form av kompetensbyggande. Genom att utnyttja de anställdas färdigheter och 

kompetenser skapas nya ackumulerade kompetenser som han använder för att 

utveckla företaget.  

 

”Det är för att utveckla företaget och kunna hålla en hög kvalitet här och nu.” 

(Företag C) 

 

Företag D och F är företag som i klartext säger att kompetensutveckling kan kopplas 

till tillväxt. I Företag D bör dock påpekas att detta inte gäller alla anställda i 

organisationen, utan endast strategiskt viktiga positioner främst inom forskning och 

utveckling. Vi anser att detta tydligt visar att företaget definierat sina viktigaste 

kompetenser de förfogar över och hur dessa kan utnyttjas. Företag D arbetar till 

största del med att utveckla egna produkter varför en hög kompetens torde vara viktig 

inom utvecklingssidan av företaget. Således kan vi konstatera att 

kompetensutvecklingen är viktig för detta företag utifrån ett perspektiv där den 

används till att skapa bättre förutsättningar på marknaden.  
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Även Företag F kan placeras inom samma kategori, och här går VD till och med så 

långt i sitt resonemang att han menar att det krävs kompetensutveckling för att växa 

och att de utan den inte skulle komma någon vart. 

 

Även om alla företag i undersökningen hävdar att kompetens inom företaget är 

generellt sett viktig är det endast hälften som menar att kompetensutveckling är i 

synnerhet viktig som tillväxtskapare. Vi vill även närmre belysa vad det är som kan 

tänkas ge upphov till dessa två grupperingar. Vad vi då skönjer är att företagen som 

ser kompetensutveckling som tillväxtdrivande, i högre grad är involverade i 

utvecklingsfaser av en eller annan sort.  

 

Exempelvis har Företag F kravet på sig att ständigt ha ett uppdaterat produktsortiment, 

styrt av sina kunder vilket också innebär ett stort beroende av dessa. Deras 

målsättning är emellertid att finna nya kunder och då anser vi att det krävs kompetens 

för att kunna skapa ett sortiment som är tilltalande. Det här är även något som gäller 

Företag D där utvecklingen av avancerade maskiner kräver hög kompetens och att 

denna utvecklas. Bland företagen i den första grupperingen menar vi att de snarare är 

nöjda med sin kompetensnivå och att de hellre arbetar för att säkra denna nivå. Vidare 

är företagen heller inte lika drivande, utan istället är det mer en fråga om vilka 

möjligheter marknaden kommer med som styr kompetensutvecklingen. I detta 

sammanhang anser vi också att marknadsmöjligheterna är kopplade till den 

kompetens som företaget i dagsläget har.  
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6.3.5. Företagsförvärv 

När det gäller företagsförvärv är det en strategi som inte eftersträvas och som inte 

heller verkar komma att bli aktuell i framtiden. Samtliga företag har inställningen att 

förvärv inte är något som strategiskt planeras eller har planerats. Visserligen har 

Företag C köpt en butik och Företag E genomfört en fusion men detta har snarare 

varit utifrån perspektivet att de råkade ”komma över” dessa möjligheter. I framtiden 

verkar företagen inte heller anse att de kommer att använda förvärv som medel för 

tillväxt.  

 

”Vi har aldrig tänkt i dessa banor, men det har visserligen hänt, och det kom sig mer 

av att det ramlade på oss” 

(Företag C) 

 

Företag F har heller inte genomfört något företagsförvärv men likväl startat ett nytt 

företag, men att förvärva ett annat företag för att komplettera verksamheten är inget 

de planerat. Företag B är ensamt om att ha funderat på att växa genom förvärv men att 

denna tanke lagts på is. Kopplar vi detta till Lawsons teori om att företag hellre bör 

växa organiskt kan vi inte annat än att konstatera att så är fallet även i de företag vi 

har undersökt.  

 

Bland annat Företag C:s åsikt om att det i familjeägda småföretag förmodligen ofta 

finns ett motstånd till att hastigt utöka företagets storlek tror vi kan vara en av 

förklaringarna till den allmänna skepsis som finns. Förvisso är detta inte en åsikt som 

uttryckts av fler företag än just Företag C, men genomgående i undersökningen har vi 

uppfattat det som att det finns ett motstånd till att växa alltför snabbt.  
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Ovanstående kopplar tillbaka till tidsvinst som Lawson för fram som incitament till 

att växa på detta sätt. Eftersom företagen inte har intresse av att växa snabbt 

elimineras också tidsperspektivet som motiv. Vi har även sett att 

kompetensutveckling är något som är relativt viktigt i företagen men utifrån strategin 

att förvärva kompetens för snabbare tillväxt finns det ingen överensstämmelse.  

 

Tidigare i denna uppsats har vi berört det faktum att företagen till största del är 

fokuserade inom exempelvis ett särskilt produktionsområde där endast en form 

av ”know-how” behövs. Därmed torde det inte finnas ett större intresse att öka 

kompetensen genom att köpa den. Likaledes motivet att förvärva för att erövra 

attraktiva tillgångar är något som inte finns med i företagens resonemang.  

 

Även om ett företagsförvärv i sammanhanget skulle innebära en i högre grad 

kontrollerad tillväxt är det inget som tilltalar småföretagen. Därmed verkar denna 

strategi falla bort gällande vad som påverkar tillväxt i småföretag. 
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7. Slutsatser 

Dags att summera vandringen och vilka lärdomar som kan dras. Framme vid 

vandringens slutmål kan vi nu efter reflektion över vår resa sätta fingret på vad vi 

verkligen upplevt, och vi presenterar i detta kapitel vårt bidrag till kunskap om 

tillväxt som utvecklats under vandringen, och som vi hoppas att framtida vandrare 

kommer att ha glädje av.  

 

Syftet med de följande avsnitten är att lyfta fram de viktigaste delarna från 

diskussionen vi fört i analysen för att därefter väva samman detta i en avslutande och 

förklarande modell. Vi återvänder nu till de två problemfrågor vi formulerade i det 

inledande kapitlet. 

7.1. Motiv till tillväxt 

Vilka motiv till att skapa tillväxt kan identifieras i svenska småföretag?  

 

Sammantaget konstaterar vi att det finns ett flertal motiv som har en positiv inverkan 

på tillväxt i svenska småföretag, men att dessa inte återfinns hos samtliga företag. 

Anmärkningsvärt är att det finns några företag som inte riktigt vet varför de vill växa 

vilket ger de ett kortsiktigt förhållningssätt på sin verksamhet. Avsaknaden av 

långsiktighet är något som präglar majoriteten av företagen och påverkar 

tillväxtmotiven. Gemensamt för samtliga motiv är att de har en stark anknytning till 

den ledande personen i företaget som ofta är antingen ägare och/eller grundare till 

företaget. I klartext anses det att det är stimulerande att se sitt företag växa.  
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Tillväxten är därför starkt beroende av att personen eller personerna i ledningen har 

en vilja att företaget växer. Denna personliga koppling tar sitt uttryck i att företagarna 

ser viljan att lyckas och att tjäna pengar som motiv till att växa. Ledaren i företaget 

mäter således hur framgångsrika de är genom att relatera till dessa motiv. Ett 

traditionellt motiv som kopplingen till familjens försörjning faller däremot bort helt.  

 

Grunden kan finnas i att familjens överlevnad inte är beroende av företagets 

överlevnad då det exempelvis finns sociala skyddsnät som kan gripa in om denna 

situation uppstår. Vi kan givetvis inte utesluta att det finns andra motiv till att växa 

men respondenterna uttrycker att det för dem är något speciellt med att driva och äga 

ett mindre bolag varför vi ser personlig prestige som nyckelord i sammanhanget.  

7.2. Tillväxtdrivande strategier 

Vilka tillväxtstrategier kan sägas ha betydelsefull inverkan i svenska småföretag 

gällande att uppnå tillväxt?  

 

Först och främst konstaterar vi att strategierna i huvudsak är framväxande även om 

det existerar ett strategiskt tänkande kring tillväxt. Vidare är grunden för företagens 

beslutsfattande och styrning en organisk styrstruktur vilket väl understödjer den 

organiska tillväxt som vi sett sker i företagen. Sätter vi dessa tre faktorer i relation till 

varandra understryker det ytterligare den låga graden av långsiktighet. I 

förlängningen har följden varit att företagen förhållandevis ofta saknar konkreta mål 

vilket får konsekvenser när företaget avgör vilka tillväxtstrategier som skall tillämpas. 

Slutsatserna vi drar kring tillväxtstrategierna ser ut som följer: 
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Företagsledningen är den strategi som har störst betydelse för tillväxten. Vi har visat 

att tillväxtmotiven är personligt betingade hos ledningen och därmed skapas också 

motiven i denna del av modellen. Därigenom får den enligt oss en direkt avgörande 

påverkan på tillväxt vilket direktkopplingen i modellen förklarar. Alltjämnt driver 

ledningen tillväxten via övriga strategier i modellen vilket ytterligare understryker 

dess inflytande. Drivkraften i detta fall är att ledningen har en generell kompetens att 

bedöma marknaden och därmed kan styra valet av tillväxtstrategi. 

 

Marknadsutveckling har stor påverkan som tillväxtstrategi. Gällande småföretag visar 

det sig att strategin implicerar en hög grad av anpassning till omvärlden där den låga 

graden av långsiktighet ger sig till känna. Vidare är det utveckling av nuvarande 

marknader som är essensen i strategin, något vi också anser kopplar tillbaka till 

kortsiktigheten, då det är lättare att överblicka denna strategi än att träda in på nya 

marknader.  

 

Strategin produktutveckling tangerar föregående strategi på vissa punkter utan att de 

för den delen kan sägas vara synonyma. Påverkan på tillväxten är även med denna 

strategi stor. En slutsats är att utvecklingen av produkter främst är externt betingad 

eftersom marknaden sätter begränsningar i vad som produceras och det är för 

riskabelt att chansa med oprövade produkter. Liksom i föregående strategi framhävs 

den ”defensiva” karaktären hos företagen genom den externa påverkan där vi menar 

att beroendet av marknaden tidvis blir onödigt stort.  

 

Småföretags kompetensutveckling har inte lika stor påverkan som de tre första 

strategierna. Strategin är viktig men inte ur en tillväxtaspekt utan som generellt viktig 

för den operativa verksamheten, varför den inte kan sägas ha lika stor påverkan. 
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Företagens defensiva framhållning gör att kompetensutnyttjande snarare än 

kompetensbyggande är det som förespråkas bland de företag som trots allt har en 

verksamhet som kräver hög kompetens.  

 

Slutligen är företagsförvärv inte en strategi som används i syfte att skapa tillväxt. 

Emellertid anser vi att detta kan komma att bli mer vanligt förekommande eftersom 

den medger lättvunna positiva effekter som tidsvinster och ett snabbt utökande av 

kunskapsbasen i företagen. I dagsläget verkar inte företagen se något positivt i denna 

strategi men då några företag funderat i dessa banor behåller vi fortsättningsvis 

strategin i modellen. I dagsläget är dock inte företagen redo för detta vilket de tydligt 

signalerar. Vår slutsats är att förvärv i dagsläget innebär en alltför kraftig expansion 

och motsäger den organiska tillväxten som företagen förespråkar.  

 

Ovanstående resonemang föranleder vissa förändringar i vår egenskapade modell (se 

figur 4.4) för tillväxtstrategier. Fortsättningsvis menar vi att marknads- och 

produktutveckling är två i grunden skiljda strategier men det finns en inbördes 

påverkan som inte kan bortses ifrån. Därför har vi fört de två strategierna närmre 

varandra med en omslutande streckad ruta. Slutsatsen är att strategierna enskilt har 

påverkan men även kan ha påverkan i samverkan med varandra, med en försvårad 

styrning som följd eftersom koncepten blir svåra att skilja åt.  

 

Trots förvärvsstrategins ringa påverkan återfinns den i modellen. Dess plats i 

modellen symboliserar att den kan komma att ha en påverkan i framtiden. Enligt oss 

bidrar den också till att modellen blir dynamisk över tiden.  
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Med denna modell anser vi vår vandring avslutad och vi stänger vår ryggsäck. Dock 

inbjuder vi läsaren att följa med till nästkommande kapitel Egna reflektioner, en 

fristående del av uppsatsen. 

Figur 7.1 Tillväxtstrategier- utökad, egen modell 
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106 

8. Egna reflektioner 

Vid uppsatsskrivande under en längre period är det naturligt att det i författarnas 

huvuden dyker upp funderingar som inte ryms inom de avgränsande 

uppsatsproblemen. Vi vill i detta stycke ägna lite tid till eftertanke och belysa ett par 

reflektioner som framkommit under arbetsprocessens gång. Något vi anser viktigt att 

poängtera är att denna del inte har någon koppling till uppsatsen i övrigt. 

 

Vi har i uppsatsen framställt att strategierna företagsledning och kompetensutveckling 

påverkar tillväxten i småföretag, men vad vi vidare finner intressant skulle vara en 

integrering av de två strategierna. Grunden till detta är att vi sett tydliga tecken på att 

företagsledningen är den strategi som anses mest påverka tillväxten i småföretag. För 

att småföretagen effektivt skall kunna växa är vi av åsikten att det bör fokuseras på 

kompetensutveckling i företagsledningen. Eftersom företagsledningen i sig i så stor 

utsträckning påverkar verksamheten tror vi att det kan vara svårt för den att ha en 

objektiv syn på sin egen kompetens, varför extern rådgivning kan behövas. Detta är 

även viktigt ur samhällssynpunkt då småföretagen står för en stor del av 

sysselsättningen. 

 

Till sist vill vi även belysa ett motiv till tillväxt som endast framkommit av en 

respondent och som vi inte tagit med i uppsatsen. Motivet handlar om statens sätt att 

bromsa viljan till att växa, och denne respondent menar att staten tar bort betydande 

tillväxtincitament när de väljer att fortsättningsvis ha ett högt skattetryck.  

 



 

107 

Vi författare tror dock att detta motiv till att inte växa är vanligt förekommande bland 

småföretag, och att företagen drar sig för att växa när lönsamheten att göra det inte är 

tillräckligt stor. Uppsatsen behandlar inte makroekonomiska aspekters påverkan, men 

dock är vi övertygade om att dessa har en inverkan på tillväxten. Vi ser det därför som 

ett intressant förslag att sätta makroekonomiska motiv i relation till vår modell för 

tillväxtstrategi, då modellen får ytterligare en dimension, och blir mer dynamisk. 
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Appendix 1 

Intervjuguide 

 

Bakgrund, historia och framåtblickande perspektiv 

 

1. Beskriv kortfattat fakta om Ert företag och dess huvudsakliga verksamhet? 
 

2. Hur definieras tillväxt i Ert företag? 
 

3. Hur har företagets tillväxt fortlöpt sedan företaget grundades? 
 

4. Vilka tillväxtmål finns i företaget? 
 

Motiv till tillväxt och målens framväxt 

 

5. Vilka är tillväxtmotiven?  
 

6. Vem är ansvarig för de strategiska besluten i företaget? Vem skapar företagets 
strategier? 

 

7. Varifrån har initiativen kommit till tillväxt i företaget? 
 

8. Vilken koppling har företagsledningen till företaget? Tror Ni att denna koppling 
har påverkan på verksamheten och tillväxtmålen?  

 

9. Hur sker beslutsfattandet i företaget? Hur följs besluten upp?  



 

 

 

 

10. Har företaget växt genom förvärv? Är avsikten att i framtiden växa genom att 
förvärva ett annat företag?  

 

Tillväxtstrategier 

 

11. Har Ni inom företaget formulerade strategier för tillväxt? Om ja, hur har dessa 
strategier skapats?  

 

12. Rangordna från 1-5 i vilken utsträckning dessa fem områden påverkar tillväxten i 
företaget. (endast ett kryss per rad, 5 = påverkar i högst utsträckning) 

 

- Ledningens förmåga 
1.   2.   3.   4.   5.  

 

- Marknadens krav och behov.  
1.   2.   3.   4.   5.  

 

- Nya produkter  
1.   2.   3.   4.   5.  

 

- Anställdas kompetens/kompetensutveckling  
1.   2.   3.   4.   5.  

 

- Möjligheter till förvärv av andra företag  
1.   2.   3.   4.   5.  

 



 

 

Avslutning 

 

13. Har Ni något ytterligare att tillägga angående vad vi tagit upp i intervjun? 
 

14. Kan Ert namn nämnas i uppsatsen? 


