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“…emergent strategy ideas simply seem to be more relevant to the world we 

live in today – they reflect the fact that our plans will fail. This is not to say that 

planning isn’t useful, but other than some long term technology plans, the day 

of the 5 year and even 2 year plans has faded and emergent strategy is the 

reality in most industries that I work with.  You must be much more fleet of 

foot, strategic flexibility is what we are looking for in most industries. The 

boundaries are more fluid now.”  

 

Karl Moore, Forbes 2011 
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SAMMANFATTNING  
 

Syftet med denna uppsats är att studera förhållandet mellan företags tilltänkta 

tillväxtstrategier innan finanskrisen, gentemot hur dessa realiserats under och efter 

finanskrisens inverkan. Sålunda undersöks i uppsatsen hur marknadsturbulens 

inverkar på små- och medelstora företags tillväxtstrategier. Vidare har vi valt att 

använda oss av en kvalitativ ansats och tillämpat en fallstudie som forskningsstrategi 

för att få en så djup inblick i företagens agerande som möjligt, som kan hjälpa oss att 

förstå deras beteende.  

 

Den teoretiska referensramen implicerar till huvudsaklig del teori gällande strategi 

och hur företag kan gå tillväga för att skapa tillväxt, vilket väsentligen belyser tillväxt 

genom marknadspenetrering, marknadsutveckling, produktutveckling och 

diversifiering. Vidare redogörs för åtta fallföretag i empiri- och analyskapitlet och hur 

deras tillväxtstrategier såg ut innan, under samt efter finanskrisen, där vi avslutar med 

en analytisk sammanställning av kapitlet. I diskussionskapitlet diskuteras de mönster 

som kunnat tydas utifrån de åtta fallföretagen, där teori integreras med vår inhämtade 

empiriska data. Här utgår vi från uppsatsens tre delproblem och undersöker samt 

försöker förstå de bakomliggande anledningarna till de mönster som visats.  

 

Uppsatsens slutsats påvisar att de undersökta små- och medelstora företagen får en 

individuell påverkan av marknadsturbulens beroende på deras grundförutsättningar 

och uppfattning av marknaden. Vidare har marknadsturbulensen framkallat strategisk 

utveckling i företagen utifrån att ha reagerat på kritiska händelser i den externa miljön 

snarare än genom deras egenplanerade strategi.  

 

 

Nyckelord: Strategi, tillväxtstrategi, marknadspenetrering, marknadsutveckling, 

produktutveckling, diversifiering, marknadsturbulens, finanskrisen, små- och 

medelstora företag  
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1 INTRODUKTION 
 

Detta kapitel inleds med en redogörelse för strategiteori och de tillväxtstrategier som 

kan förklara företags expansion. Vidare redogörs för hur finanskrisen påverkat 

svenska små- och medelstora företag. Slutligen ges en redogörelse för uppsatsens 

syfte och avgränsningar samt hur uppsatsen disponeras. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Under 1960-talet uppstod ett ökat intresse för strategi, vilket uppkom som en följd av 

företags växande insikt av att dess miljö var progressiv och föränderlig, och vidare att 

resultaten av deras mål blev otillräckliga som beslutsunderlag för att vägleda 

företagens strategiska inriktning med ett anpassande mot föränderliga utmaningar, hot 

och möjligheter (Ansoff, 1987). Under detta årtionde utvecklade Igor Ansoff (1987) 

en matris för att förklara hur företag kan skapa tillväxt, vilken följaktligen kan 

klarläggas genom fyra olika tillvägagångssätt, nämligen genom marknadspenetrering, 

marknadsutveckling, produktutveckling samt diversifiering. Marknadspenetrering 

utmärker sig av tillväxt genom ökade marknadsandelar med existerande produkter 

inom nuvarande marknader, medan marknadsutveckling åsyftar att skapa tillväxt 

genom att ta sig an nya marknader med existerande produkter. Produktutveckling å 

andra sidan, innefattar att företaget utvecklar nya produkter i befintliga marknader 

och slutligen diversifiering som involverar den mest riskfyllda tillväxtstrategin, att ta 

sig an nya produkter såväl som nya marknader. Än idag gör sig Ansoffs tillväxtmatris 

giltig för hur ett företag kan gå tillväga för att skapa tillväxt, vilken även tas upp i 

många senare skrivna böcker. Ett exempel på detta är Aaker (2011) som beskriver att 

ett företags investeringsmönster utgör ett avgörande för företagets framtida riktning. 

Han menar även att det finns ett flertal anledningar för en verksamhet att skapa 

tillväxt, nämligen genom att investera för att växa, investera för att behålla sin 

existerande position, utnyttja verksamheten maximalt genom att minimera 

investeringar och slutligen att återta marknadsandelar för att likvidera verksamheten. 

Armstrong och Kotler (2009) menar även att företag måste skapa tillväxt för att på ett 

så effektivt sätt som möjligt kunna konkurrera på marknaden, tillfredsställa sina 

intressenter samt attrahera de mest kompetenta förmågorna.  
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Mintzberg och Quinn (1991) definierar vad strategi är; som ett mönster eller en plan, 

vilket integrerar stora riktlinjer, mål och åtgärder till en sammanhängande helhet. 

Mintzberg och Quinn har ytterligare utvecklat en modell som illustrerar 

organisationers strategi, och denna innehåller termer så som planerad strategi, 

realiserad samt orealiserad strategi, framväxande strategi samt avsiktlig strategi. 

Verksamheters planerade- samt framväxande strategi bildar tillsammans dess 

realiserade strategi. Inget företag kan sålunda utveckla helt teoretiska, avsiktliga eller 

planerade strategier, i praktiken kommer alla verksamheter att influeras av dess 

framväxande strategier. Vidare åsyftar den avsiktliga strategin att företag genom på 

ett så precist sätt som möjligt formulerar sina intentioner och sedan försöker fullfölja 

dessa med minsta tänkbara förvrängning. Planeringen och tillvägagångssättet 

förutsätter en framåtsträvande serie av målsättningar, analyser, samt bedömningar och 

urval, och ytterligare att företaget planerar implementeringen av uppnåendet för en 

optimal långsiktig riktning för verksamheten. Mintzberg och Quinn menar även att en 

väl formulerad strategi hjälper till att fördela organisationens resurser till en unik 

styrka baserad på dess brister, interna kompetenser och förändringar i miljön.  

 

Sedan 1970-talet har begreppet strategisk process fått ett allt större utrymme inom 

strategiteorin, då strategier idag snarare betraktas som framväxande än planerade. 

Begrepp som konflikt får i och med detta större eftertryck då fokusen ligger på den 

framväxande strategin, vilket gör att det inte längre är självklart att företagsledningen 

besitter den kraft, eller har det utrymme som krävs för att manövrera 

strategigenereringen (ne.se). Detta kan relateras till vad Deakins och Freels (1998) 

artikel gav till resultat, om entreprenöriellt lärande och tillväxtprocesser i små- och 

medelstora företag (SMF)1. Fallstudien visade att dessa företag reagerade på kritiska 

händelser som tillsammans med deras kunskap utföll i strategisk utveckling och 

förändring, detta skedde mer frekvent än genom företagens egenplanerade utveckling. 

Vidare inhämtade sällan företagen kunskap genom avsiktliga inlärningsprocesser, 

utan vanligare genom en serie reaktioner på allvarliga händelser där företaget lärde 

sig att hantera information, anpassa sin strategi och slutligen fatta beslut.  Watts et al 

(1998) belyser att det föreligger en problematik för små- och medelstora företag i dess 

val av strategi. Dessa företag har vanligtvis ett begränsat val av strategier att tillgå 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  SMF: enligt Europakommissionen är detta företag som utgörs av maximalt 250 anställda och som inte omsätter mer än 50 
millioner euro eller har en balansomslutning på max 43 miljoner euro per år (ec.europa.eu).	  
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som en följd av deras storlek, limiterade resurser och betydligt marginellare 

marknadsandelar än större företag.  

 

1.2 Marknadsturbulens 
År 2007 spred sig den globala finansiella krisen över världen och har sedan dess 

kastat sin långa skugga över många nationers ekonomier. Det som började som en till 

synes isolerad turbulens på den amerikanska bostadsmarknaden utmynnade i en fullt 

utvecklad finansiell kris i slutet av 2007 (Verick & Islam, 2010). Främst drabbades de 

små- och medelstora företagen svårt ekonomiskt under denna period, vilket ställde 

både tillväxt och kommande överlevnad på spel då finanskrisen i huvudsak 

implicerade i två händelser; ett drastiskt fall i efterfrågan på varor och tjänster samt 

åtstramningar av kreditvillkor som vidare påverkade företagens kassaflöden. Enligt en 

rapport baserad på enkätundersökningar bland OECDs medlemsländer samt 

ickemedlemsländer genomförd 2009 (oecd.org), konstateras det att SMF kraftigt 

berördes av nedskärningar under denna period. SMF är mindre kapitalstarka, har färre 

finansieringsalternativ samt är ytterligare sårbara i den globala värdekedjan, då de 

vanligen bär en större belastning och upplever fler svårigheter jämfört med de större 

företagen. SMF utgör en central roll i flertalet ekonomier beträffande sysselsättning, 

tillväxt och inkomst, och engagerar därutöver mer än hälften av arbetskraften i den 

privata sektorn i OECD-länderna samt står för mer än 99 procent av alla företag i den 

Europeiska Unionen (EU). Då dessa företag är fundamentala för världsmarknaden, är 

de likaså avgörande för återhämtningen av den globala ekonomin (oecd.org).  

 

1.2.1 Svenska SMF under marknadsturbulens 

Händelser som utspelat sig på världsmarknaden har i stor grad även påverkat Sverige 

och svenska företag (Tillväxtverket, 2012). Under 2000-talet rådde i Sverige en 

högkonjunktur som präglades av uppåtgående fastighetspriser, stigande börskurser 

och ett blomstrande näringsliv, vilket likaså främjade en växande sysselsättning 

(Bäckström & Forsell, 2008). Sveriges BNP påverkades därefter inom loppet av de 

kommande åren intensivt av finanskrisen, vilket resulterade i en nedgång från början 

av 2008 fram till 2009 (Se bilaga 2, worldbank.org). Likaså berördes Sveriges export 

och 2009 blev det år som marknadsturbulensen gjorde sig som mest påmind genom en 
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kraftig tillbakagång, som år 2010 fortfarande inte hade återgått till 2008s siffror 

(scb.se). 

 

Då sysselsättningen i större svenska företag genom nedläggningar, outsourcing samt 

rationaliseringar, under hela 1990-talet konsekvent minskat, har detta lett till att ett 

allt större fokus har riktats mot SMF. Parallellt med detta har nedskärningar 

betvingats genomföras i den offentliga sektorn som en följd av stora ekonomiska 

underskott, vilket i sin tur ytterligare bidragit till fokus på dessa företag (Hogdal, 

2002). Enlig statistiska centralbyrån präglas Sverige nästan uteslutande av företag 

med mindre än 250 anställda, som under det senaste decenniet uppgått till mer än 99 

procent utav det totala antalet företag verksamma på den svenska marknaden (scb.se). 

År 2008 utkom en empirisk rapport som redogjorde för finanskrisens inverkan på 

svenska småföretagare, genomförd av Företagarförbundet, vilken visade att dessa 

företag främst präglades av problem som kunde relateras till reducerad försäljning, 

svagare kronkurs, ökade kreditrisker och räntekostnader, prispress samt en generellt 

negativ stämning som en följd av mediernas bevakning samt psykologiska faktorer 

(Företagsförbundet, 2008).  

 

1.3 Problemdiskussion 

Som nämnts tidigare rådde i Sverige en högkonjunktur under den tidigare delen av 

2000-talet. Sverige karakteriserades innan år 2008 av en stark uppgång i BNP-tillväxt 

samt en blomstrande export som kraftigt sedan sjönk då finanskrisen började sprida 

sig, och vidare influerades de nästkommande åren negativt (Se bilaga 2, 

worldbank.org). I Sverige drabbades framförallt de små- och medelstora företagen, 

och med anledning av detta, anser vi det betydelsefullt att undersöka hur dessa företag 

påverkades av marknadsturbulensen.  

 

Den grundläggande strategiteorin växte fram på 1960-talet och förbättrades därefter 

inom loppet av en tid då världens ekonomi ansågs vara stabil. En stabil marknad 

bedöms vidare vara en förutsättning för att kunna formulera en strategisk planering 

enligt Eriksson-Zetterquist et al (2007). Under denna stabila period utvecklade även 

Igor Ansoff sin tillväxtmatris med de fyra olika tillvägagångssätten för strategi, 

emellertid tillägger Richardsson och Evans (2007) att matrisen begränsas något av att 
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utförandena inte klargörs gällande tillvägagångssätten för att skapa tillväxt. I relation 

till detta argumenterar författarna Mintzberg och Quinn (1991) och Deakins och 

Freels (1998) att företags strategier tenderar att växa fram då dessa stöter på 

oförutsedda hinder samt att den planerade strategin utvecklas och förändras över tid. 

Vi anser på vägnarna av detta att det därför skapas en problematik mellan den 

befintliga strategiteorin och företags tillväxtstrategier i en ostabil marknad och detta 

blir följaktligen väsentligt att undersöka i samband med svenska små- och medelstora 

företag.   

 

På grund av tillväxtmatrisens begränsningar gällande tillvägagångssättet för 

tillväxtstrategierna är det även betydelsefullt att se till handlingsalternativen relaterade 

till matrisens strategier genom marknadspenetrering, produktutveckling, 

marknadsutveckling samt diversifiering. Författarna Armstrong et al (2009) menar att 

tillväxt genom marknadspenetrering kan genereras via en förändring av 

verksamhetens marknadsföringsmix, som bör utformas för att generera det gensvar 

företaget eftersträvar i den segmenterade marknaden. De påpekar ytterligare att 

tillväxt genom produktutveckling är en dyr och genomgående process men kan föra 

verksamheten närmare dess kunder och tillmötesgå marknaden samt möta 

konkurrenter på ett mer konkurrenskraftigt sätt. Beträffande marknadsutveckling samt 

att anta nya geografiska marknader utvecklade Johanson och Vahlne (1977) 

Uppsalamodellen som påvisade att företag tenderade att med ett stegvist beteende 

anta nya marknader för att reducera osäkerhet. Slutligen beskriver Ansoff (1957) 

ingående tillvägagångssättet för diversifiering, vilket innefattas av att företag kan 

agera på tre olika sätt för att nå tillväxt, vilket omfattar den mest osäkra strategitypen.  

 

Från ovanstående diskussion bedömer vi således SMFs tillväxtstrategier under 

påverkan av marknadsturbulens, som något frånvarande i dagens forskning, 

framförallt då Ansoffs matris utvecklades under en tid då den globala ekonomin var 

stabil. I tillägg till detta anser vi det relevant att komplettera studien med att se på hur 

tillväxt kan uppnås genom flertalet tillvägagångssätt, samt använda Ansoffs 

tillväxtmatris som analysverktyg i denna studie. I relation till detta bygger Mintzberg 

och Quinns (1991) definition av strategi på antagandet om skillnaden mellan 

planering och beteende, som gör det väsentligt att undersöka hur SMFs 
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• Hur påverkas små- och medelstora företags tillväxtstrategier av 

marknadsturbulens? 	  

• Hur utföll små- och medelstora företags tillväxtstrategier under samt efter 
finanskrisen? 
 

• Hur såg små- och medelstora företags planerade tillväxtstrategier ut innan 
finanskrisen? 
 

tillväxtstrategier var planerade innan finanskrisen och hur dessa utföll under och efter 

turbulensen på marknaden. 

 

1.4 Problemformulering  
Vi har i denna uppsats valt att dela upp vår problemformulering i ett huvudproblem 

och tre stycken delproblem. Huvudproblemet belyser väsentligen uppsatsens 

problematik, och har vidare brutits ned i tre huvudsakliga delproblem för att på ett så 

utförligt och detaljerat sätt som möjligt kunna besvara uppsatsens huvudfråga. 

 

1.4.1 Huvudproblem  

Utifrån uppsatsens problemdiskussion har vi identifierat ett huvudproblem som 

uppsatsen ämnar besvara: 

 

Men ovanstående huvudproblem som utgångspunkt ämnar vi i vår uppsats skapa en  

förståelse för hur svenska små- och medelstora företags tillväxtstrategier blev 

påverkade av turbulens på marknaden, i form av finanskrisen. 

 

1.4.2 Delproblem  

För att kunna besvara uppsatsens huvudproblem har vi delat in frågan i tre 

delproblem: 

Med den första delfrågan ämnar vi undersöka hur små- och medelstora svenska 

företags tillväxtstrategier var planerade innan de blev påverkade av turbulens på 

marknaden, i form av finanskrisen. Denna delfråga ger oss en försåelse för hur 

företagen ämnade att agera inom den nämsta framtiden. 
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• Varför har små- och medelstora företags tillväxtstrategier ändrats/inte ändrats? 

Med den andra delfrågan ämnar vi undersöka hur små- och medelstora svenska 

företags tillväxtstrategier utföll under och efter turbulensen på marknaden, i form av 

finanskrisen. Denna delfråga ger oss en förståelse för om företagens tillväxtstrategier 

realiserades på det sätt de var tilltänkta utifrån delfråga nummer ett. 

 

 
Med den tredje delfrågan ämnar vi undersöka varför små- och medelstora svenska 

företags tillväxtstrategier ändrades eller inte ändrades av turbulensen på marknaden, i 

form av finanskrisen. Denna delfråga ger oss en förståelse för varför företagens 

tillväxtstrategier har ändrats eller inte ändrats. 

 

1.5 Syfte 

Vi ämnar med denna uppsats att: 

 

Ø Beskriva hur en marknadsturbulens inverkar på små- och medelstora företags 

tillväxtstrategier.  

 

Ø Analysera förhållandet mellan företagens tilltänkta tillväxtstrategier innan 

finanskrisen gentemot de realiserade tillväxtstrategierna som utföll under och 

efter finanskrisens inverkan.  

 

Ø Konkludera hur små- och medelstora företags tillväxtstrategier påverkas av 

marknadsturbulens. 

 

1.6 Disposition  
Efter att ha presenterat vårt ämne vill vi ge en redogörelse för uppsatsens disposition. 

Kapitel två, beskriver det metodologiska tillvägagångssätt som ligger till grund för 

uppsatsen och dess forskning. I kapitel tre presenteras de teorier väsentliga för att 

klargöra uppsatsens ämne. Kapitel fyra utgörs av studiens empiri och analys som 

baseras på uppsatsens fallföretag, följt av kapitel fem där en vidare diskussion förs 

utifrån uppsatsens delproblem, baserat på uppsatsens empiri och analys samt teori. 
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Huvudproblem 

Hur påverkas små- och medelstora företags tillväxtstrategier av 

marknadsturbulens? 

	  

Delproblem 1 
Hur såg små- och medelstora 

företags planerade 
tillväxtstrategier ut innan 

finanskrisen? 
 

Delproblem 2 
Hur utföll små- och medelstora 
företags tillväxtstrategier under 

samt efter finanskrisen? 
 

Delproblem 3 
Varför har små- och medelstora 

företags tillväxtstrategier 
ändrats/inte ändrats? 

 

Slutligen besvaras i kapitel sex, uppsatsens huvudfråga utifrån diskussionen förd i 

kapitel fem, detta kapitel omfattar även studiens begränsningar och förslag till fortsatt 

forskning. 

 

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur	  1.	  

Teori	  
	  

Empiri	  &	  Analys	  
	  

Diskussion	  
	  

Slutsats	  
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2 METOD 
 

Detta kapitel redogör för det metodologiska ramverk uppsatsen är utformad utefter 

och ger inledningsvis en sammanfattning av kapitlet, då det är omfattande. Vidare 

introduceras de åtta undersökningsföretag som ligger till grund för den empiriska 

insamlingen av data och avslutningsvis ges en redogörelse för uppsatsens validitet 

samt reliabilitet. 

 

 

2.1 Sammanfattning av kapitlet 

I denna studie har vi med en abduktiv forskningsansats genomfört en kvalitativ 

fallstudie, med intervjuer om åtta företag belägna i den sydsvenska regionen inom 

tillverkningsindustrin. För att upprätthålla en god reliabilitet och validitet gällande 

uppsatsens studie har vi undersökt flertalet företag, spelat in all primärdata, och vidare 

strukturerat analysen på ett noggrant och stringent sätt. Under de följande sidorna 

kommer vi redogöra i detalj för uppsatsens metodologi. 

 

2.2 Abduktiv forskningsansats 
Alvesson och Sköldberg (2008) skiljer på forskningsansatserna induktion, deduktion 

och abduktion som begrepp för förklaring och förståelse. Den induktiva 

forskningsansatsen har sin utgångspunkt i empirin, och utgår ifrån ett antal isolerade 

fall och påstås vidare ha ett godtagbart samband. Deduktion tar, i motsatt förhållande, 

sin utgångspunkt i teorin, vilket i regel kan ses som en kontrast gentemot den 

induktiva ansatsen. Deduktion anses vara ett mindre riskfyllt tillvägagångssätt som 

istället förutsätter en generell regel, och i utbyte tolkar ett enskilt fall. Till skillnad 

från dessa två inriktningar tar den abduktiva ansatsen utgångspunkt i empirisk fakta, 

men avvisar samtidigt inte teoretiska uppfattningar. Denna ansats är således lik den 

induktiva, i sitt sätt att se på empirisk fakta, men har även likheter med den deduktiva, 

i sitt sätt att förhålla sig till teori. I vår uppsats har vi valt att använda en abduktiv 

forskningsansats och ämnar därmed bortse från både den induktiva- samt den 

deduktiva forskningsansatsen, då Alvesson och Sköldberg (2008) förklarar dessa två 

som ensidiga och orealistiska i riktning mot hur forskning faktiskt bedrivs.  
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Likaså menar Dubois och Gadde (2002) att den induktiva samt den deduktiva 

forskningsansatsen kan bidra till en mindre komplex helhetssyn, genom att data kan 

bortses från i båda dessa ansatser, som leder till en något mer trångsynt forskning. 

Vidare förklarar författarna den abduktiva ansatsen som en gynnsam utgångspunkt då 

forskaren vill upptäcka nya ting i form av relationer och variabler. Alvesson och 

Sköldberg (2008) menar även att möjligheten till att finna nya mönster och inspiration 

bättre kan appliceras med denna ansats då forskaren växelvis pendlar mellan teori och 

empiri. I relation till detta anser Dubois och Gadde (2002) att det abduktiva 

tillvägagångssättet ger upphov till ett ökat inbringande av forskningsresultat, då denna 

ansats kombinerar teoretiska modeller med nya idéer från verkligheten.  

 

I vår uppsats ämnar vi använda oss utav fallstudiebaserade undersökningar vilket 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008) lämpar sig mest fördelaktigt i relation med den 

abduktiva forskningsansatsen. Vi avser även pendla mellan teori samt empiri, då det 

blir ett naturligt tillvägagångssätt för att kunna genomföra en så djup och realistisk 

uppsats som möjligt. Som nämns tidigare i detta kapitel anser Alvesson och 

Sköldberg (2008) samt Dubois och Gadde (2002) att den abduktiva metoden anses 

som mest reliabel då forskaren önskar undersöka nya ting. I enlighet med detta 

bedömer vi slutligen den abduktiva forskningsansatsen som mest kvalificerad för 

denna uppsats då vårt ämne för närvarande är begränsat inom sitt forskningsområde.  

 

2.3 Kvalitativ forskningsmetod 

Enligt Merriam (1994) kan forskningsmetoder utformas utefter två primära 

tillvägagångssätt, nämligen genom en kvalitativ- samt en kvantitativ forskningsmetod. 

Vidare fastslås att dessa två forskningsmetoder skiljer sig åt i synen på hur 

forskningsobjektet skall studeras. Då det primära syftet inom den kvalitativa 

forskningen är att förstå innebörden av en viss upplevelse eller företeelse, skiljer sig 

detta från den kvantitativa forskningen, som snarare fokuserar på en företeelses 

komponenter för att förstå hur dessa delar samspelar och fungerar som en helhet. 

Detta kan begripas ha sin grund i att den kvalitativa forskningen anammat traditioner 

från psykologi, sociologi samt antropologi och vill ha förståelse för sammanhängande 

antaganden mellan människa, samhälle, studieobjekt och tillvägagångssätt, som i 
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motsats till den kvantitativa forskningen härstammar från traditionell 

naturvetenskaplig forskning och snarare anses vara objektiv. 

 

Vi har valt att genomföra vår studie genom en kvalitativ forskningsansats då vi främst 

önskar att komplettera forskningsområdet genom att bredda vår förståelse för företags 

beteenden genom personliga intervjuer. Vi tror på detta sätt att den kvalitativa 

forskningsmetoden kan ge oss en grundlig förståelse för företags agerande, vilket 

enligt vår mening det kvantitativa angreppssättet har svårt att på liknande sätt ge. 

Vidare är fördelarna med en kvalitativ analys enligt Denscombe (2009) att 

forskningen i hög grad vidare kan förankras till verkligheten, det vill säga att denna 

inte framställs på något simplifierat sätt. Detta finner vi väsentligt för att kunna 

presentera en så valid uppsats som möjligt. Dessutom fastslår Yin (2009) att 

undersökaren bör se till vilken typ av fråga som skall besvaras, då "vad" och "hur 

många" bäst kan undersökas genom enkätundersökningar. Frågor som berör "på vilket 

sätt" samt "varför" lämpar sig bättre för antingen fallstudier, studier av historik eller 

experimentella undersökningar. Då vår fråga är formulerad utifrån frågesatsen ”hur” 

kan den relateras till en kvalitativ ansats, därför ser vi fördelar med att anta denna 

forskningsmetod. 

 

2.3.1 Betänksamheter kring val av forskningsmetod 

Kritik relaterat till valet av forskningsmetod är oavsett tillvägagångssätt betydelsefullt 

att ta i beaktning. I avseendet att utföra en uppsats i linje med en kvalitativ metod är 

vanligen antalet respondenter begränsad, vilket enligt Denscombe (2009) ger upphov 

till en problematik som kan liknas vid generalisering. Fortsättningsvis förklarar 

Denscombe (2009) att tolkningen inte sällan relaterar till forskarens ”jag” som 

anspråkslöst kan genomsyra synen på forskningsresultatet. Detta kan således ge 

upphov till att forskaren känner sig tvingad att vara återhållsam, vilket kan medföra 

en simplifiering av analysen då det finns en viss risk att forskaren bortser från 

information som denne inte själv anser är relevant. Vi har för avsikt att inte 

generalisera våra studieresultat eller medvetet låta våra subjektiva bedömningar 

påverka resultatet, dock anser vi denna kritik som svårt ofrånkomlig men kommer att 

ha detta i beaktning under vår studie för att öka dess trovärdighet på ett så ansenligt 

sätt som möjligt.  
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2.4 Forskningsstrategi   
Yin (2009) belyser att det finns flertalet tillvägagångssätt för att bedriva 

samhällsvetenskaplig forskning, såsom att understödja denna med hjälp av 

enkätundersökningar, fallstudier, experiment, historiska studier eller analys av källor. 

Var och en av dessa tillvägagångssätt har fördelar men likaså nackdelar beträffande 

tre huvudsakliga områden: valet av forskningsfråga för uppsatsen, kontrollen 

forskaren innehar över faktiska beteenden samt fokus på nutida forskning i motsats 

till historisk forskning. Vid genomförandet av en fallstudie är villkoren fördelaktiga 

om forskningsfrågan ämnar besvara ”hur” eller ”varför”, om forskaren vidare har liten 

kontroll över de faktiska händelserna samt om fokus ligger på nutida händelser som 

kan relateras till en verklig kontext.  

 

Vi har för avsikt att använda oss av en fallstudie då vår uppsats ämnar besvara 

forskningsfrågan ”hur”, vårt inflytande är obetydligt och vi innehar likaså ringa 

kontroll över de beteenden vi avser undersöka. Utgångspunkten för vår uppsats är 

sålunda i enlighet med Yins (2009) argumentation för gynnsamma förhållanden då en 

fallstudie kan tillämpas. Vidare understryker han att fördelen med fallstudier är att 

eftersträva att observera ett eller flera beslut, den bakomliggande faktorn till varför 

besluten fattades och hur de vidare implementerades samt vilka utfallen blev. Detta 

inbegriper sålunda att forskare grundligen kunnat studera fenomen och dess 

samverkan mellan förutsättningar och händelser. Då vi önskar att undersöka en 

företeelse som baseras på en underliggande faktor (marknadsturbulens) och avser att 

undersöka hur företags planerade strategi skiljde sig från dess realiserade strategi, ser 

vi ett tillämpande av en fallstudie som en utmärkt utgångspunkt för undersökning. 

 

2.4.1 Utformning av fallstudie 

Yin (2009) särskiljer olika former av fullföljande för fallstudier och separerar 

enfallsutformning från flerfallsutformning och särskiljer vidare de analysenheter som 

används genom holistisk- och multipla analysenheter. De båda sistnämnda 

analysenheterna kan appliceras till såväl enfallsutformning som flerfallsutformning. 

När forskaren väljer vilken av dessa som ska tillämpas bör denne se till hur dessa ska 

användas, om ett enskilt fall eller flertalet fall ska utgöra underlag för forskarfrågan 

och vidare om det är en eller istället flertalet analysenheter som skall studeras och 
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analyseras. I valet av utformning har vi ämnat bortse från den enfaldiga utformningen 

då denna ofrånkomligt är mest berättigad under vissa typer av förhållanden så som 

sällsynta eller unika omständigheter och då fallet anses vara representativt eller 

typiskt, samt tjänar som ett avslöjande eller utgör en kritisk frågesättning av befintlig 

teori. Då vi anser att marknadsturbulens som påverkar företag inte kan ses som 

sällsynt eller unikt, representativt eller typiskt på vägnarna av ett enda företags 

agerande, eller utgöra ett avslöjande eller ifrågasätta befintlig teori anser vi att en 

flerfallsutformning är bättre lämpad för denna studie. På så vis kan vi studera hur 

flertalet företag agerat under påverkan av marknadsturbulens och därmed även utöka 

antalet informanter i vår studie. Genom att ha begränsat denna uppsats till endast ett 

fallföretag menar vi att studien skulle limiterats och därmed utfallit i ett marginellare 

resultat som vi förmodar hade varit svårare att applicera till det teoretiska påståendet. 

Gällande val av enheter för analys, avser vi att använda oss av en holistisk 

analysenhet då vi ämnar undersöka hur företags strategier påverkas till en följd av 

marknadsturbulens. Genom att fokusera vår analys till ett specifikt område strävar vi 

efter att kunna koncentrera denna studie och följaktligen bli mer djupgående och 

grundliga i vår analys, tillskillnad från om vi hade tillämpat ett diversifierat antal 

analysområden. 

 

2.4.2 Betänksamheter kring val av fallstudie som forskningsstrategi 

Yin (2009) framhåller att det finns en viss kritik riktad mot användandet av fallstudie 

som forskningsstrategi, där kanske den största oron berört bristen på stingens. Detta 

har följt som en reaktion på att forskare genomgående bortsett från systematiska 

tillvägagångssätt som föranlett slarv och orsakat tvetydiga bevis samt ensidiga 

tolkningar, vilket påverkat inriktningen av både resultat och slutsatser. Bristen på 

stringens är till exempel inte lika vanligt förekommande i användandet av de andra 

tillvägagångssätten, troligtvis då de metodologiska texterna i övriga 

forskningsmetoder är precist utformade med exakta anvisningar för tillämpande. 

Detta omfattar därmed att det metodologiska ramverk som finns att tillgå för 

utformandet för att genomföra fallstudieforskning är begränsad, om än något växande. 

Yin (2009) menar dock att fallstudieforskning kan ses som kompletterande till övriga 

forskningsmetoder snarare än genom att ersätta dem. I detta hänseende ämnar vi i 

denna uppsats inte ersätta befintlig forskning med denna fallstudie, utan har istället 

för avsikt att försöka bidra till att forskningsområdet breddas inom detta ämne. 
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Gällande den mänskliga faktorn, så som att undvika slarv och bibehålla stringens 

genom hela uppsatsen, tror vi att detta i så hög grad som möjligt kan implementeras 

genom att vara två författare till studien, vilket medför två granskande personers 

synsätt.  

 

2.5  Val av fallföretag 

I finnandet av undersökningsobjekt har vi valt att fokusera på svenska små- och 

medelstora företag inom tillverkningsindustrin som metodval. Vi valde svenska SMF 

på grund av dess betydande påverkan av finanskrisen samt att Sverige är högst 

genomsyrat av dessa företag. Ytterligare lade vi ett fokus på ett flertal län som brukar 

benämnas som den sydsvenska regionen, för att på så sätt belysa ett bredare 

fokusområde, vilket är i enlighet med Yins (2003) argumentation för att uppnå en 

empirisk mättnad. Vidare förklarar Yin (2003) att empirisk mättnad kan fastslås om 

samma intervjufrågor ställs och testas på olika regioner som sedan uppvisar ett 

gemensamt mönster. Sålunda, skickade vi ut 40 mejlförfrågningar till olika 

tillverkningsföretag belägna i Skåne län, Kalmar län, Blekinge län och Kronobergs 

län. Vi valde därifrån ut åtta fallföretag belägna i Kalmar, Karlskrona, Växjö, Torsås, 

Blomstermåla samt Västervik. Anledningen till valet av en mängd fallföretag för 

denna studie är främst baserad på vår huvudfråga som vi tycker blir ypperligt 

besvarad genom ett flertal perspektiv från olika företag, som varierar beträffande 

antalet anställda, produkterna de säljer, ägandeformer med mera. Ytterligare vill vi 

med de valda företagen redogöra för att företag påverkats på skilda sätt under 

marknadsturbulens. Slutligen menar vi att det är svårt att hitta typiska fall som är 

presentabla för flertalet företag, vilket gjorde det nödvändigt att redogöra för flera 

verksamheters upplevda påverkan. I relation till detta förklarar Yin (2003) att en 

studie med ett flertal fall är föredragande framför ett enda fall. Författaren menar att 

en analys från minst två företag blir dubbelt så kraftfullt och ger en ansenligare 

empirisk mättnad. Vi anser det svårt att vara säkra på om studien uppnår en empirisk 

mättnad, men då vi har kunnat uppfatta gemensamma mönster genom intervjuerna 

med dessa företag ser vi mängden företag som väsentliga för denna studie. Dock tror 

vi att empirisk mättnad är svår att på ett fulländat sätt säkerställa, vilket gör att vi 

anser det upp till var läsare att bedöma studiens resultat.  
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Vi har intervjuat nyckelpersoner inom de åtta fallföretagen, då dessa besatt den 

information vi eftersökte. Intervjuarna har gjorts på plats på företagen genom 

personliga möten med undantag för ett företag som intervjuades via telefon, Naxoflex 

AB. Ett företag har dessutom med undantag velat vara anonyma i denna uppsats, 

vilket vi respekterat. Vi upplevde informationen från det anonyma företaget som 

väsentlig för uppsatsens undersökningsområde då företaget kompletterar övriga 

företag väl, vilket gjorde att vi ansåg de som värdefulla för denna studie. Vi har 

emellertid varit något försiktiga med den information om företaget vi publicerat för 

att tillmötesgå företagets önskningar. 

 

Nedan ges en kort redogörelse för de valda fallföretagen till uppsatsens studie: 

 

2.5.1 Naxoflex AB 

Naxoflex är beläget i Västervik med 40 anställda och är ett dotterbolag till en 

Italiensk koncern. Företaget utvecklar och producerar sandpapper för både metall- och 

träindustrin och är verksamma nationellt såväl som internationellt. Vi har intervjuat 

företagets platschef Leif Alexandersson. Naxoflex omsatte cirka 83 miljoner svenska 

kronor år 2010 (allabolag.se). 

 

2.5.2 Norden Machinery AB 

Norden Machinery är världsledande inom tillverkning av högteknologisk utrustning 

för tubfyllningsmaskiner och är verksamma inom fem segment; kosmetik, farmaci, 

tandkräm, mat och industri. Norden Machinery är beläget i Kalmar och har idag 187 

anställda samt ytterligare 40-50 personer som är anställda runt om i världen på 

försäljningskontor eller liknande. Vi intervjuade Lars Hammarstedt, marknadsdirektör 

på Norden Machinery. Norden vill ej publicera sin omsättning.  

 

2.5.3 Revatec AB 

Revatec utvecklar kundspecifika tvättanläggningar och vattenreningsutrustning för 

tunga motorfordon som tåg, buss, lastbilar och numera även till försvarsindustrin.  

Revatec är beläget i Kalmar med 14 egna anställda.  Vi intervjuade Lars Nordström, 

Verkställande direktör på Revatec. 2011 omsatte Revatec cirka 27 miljoner kronor 

(allabolag.se).  
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2.5.4 Sepro AB 

Sepro är ett företag beläget i Växjö med två anställda som utvecklar olika tekniska 

lösningar i form av styrkort. Denna produkt fungerar som en del i en slutprodukt, och 

riktar sig till flera olika segment så som hjälpmedel inom äldrevård, ergonomiska 

hjälpmedel, automation inom industri med mera. Vi intervjuade Marcus Isaksson, 

delägare i Sepro. Omsättningen uppgick till cirka 2,4 miljoner kronor 2010 

(foretagsfakta.se).  

 

2.5.5 Spinova AB 

Spinova tillverkar fjädrar samt tråddetaljer och är ledande i Sverige på tillverkning av 

tryckfjädrar. Företaget ligger i Torsås, beläget mellan Kalmar och Karlskrona. 

Företaget består idag av 55 personer och exporterar till 14 länder, belägna i tre 

världsdelar. Vi intervjuade Anders Knutsson som är Verkställande direktör på 

Spinova. År 2011 omsatte företaget 77 miljoner svenska kronor. 

 

2.5.6 Trelleborg Sealing Solutions Kalmar 

Trelleborg Sealing Solutions Kalmar (TSSK) är ett dotterbolag till Trelleborggruppen 

och är världsledande inom utveckling och framställning av polymerkomponenter och 

system för ljud-och vibrationsdämpning till personbilar samt lätta och tunga 

motorfordon. Företaget har idag 171 anställda i Kalmar samt cirka 50 anställda i deras 

lackeringsfabrik i Gävle. Vi intervjuade säljs- och marknadsdirektören Anders 

Broberg på företaget. Balansomslutningen uppgick till cirka 41 miljoner svenska 

kronor år 2011. 

 

2.5.7 Waso Scandinavia AB 

Waso Scandinavia är ett enmansföretag beläget i Karlskrona som tillverkar låsbara 

tanklock åt den tunga fordonsindustrin men även till reservdelsmarknaden genom en 

återförsäljare. I Karlskrona sker montering och bearbetning av tanklocken medan 

resterade delar kontrakteras ut på svenska tillverkare. Vi fick träffa och intervjua 

Niclas Ovesson, ägare av Waso Scandinavia. Waso omsatte år 2010 cirka 1,2 miljoner 

svenska kronor.  
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2.5.8  Anonymt företag (Alfa) 

Företaget är ett tillverkande SMF beläget i den sydsvenska regionen som önskar vara 

anonyma i uppsatsen och kommer vidare att benämnas Alfa. Företaget har tio 

anställda och inriktar sig på att utveckla diverse miljöinriktade produkter för 

avfallshantering. Alfa är verksamt i flertalet länder där tillverkning bland annat sker 

via samarbetspartners i Estland. Vi har intervjuat Verkställande direktör och likaså 

delägare på Alfa, företaget omsatte cirka 23 miljoner kronor år 2011.  

 

2.6 Datainsamlingsteknik 
Det finns två tillvägagångssätt för insamling av data, nämligen genom att använda sig 

av sekundärdata samt primärdata (Jacobsen, 2002). Yin (2009) framhåller vidare att 

primärdata vanligtvis insamlas genom följande tillvägagångssätt; intervjuer, 

dokumentering, arkiv, fysiska artefakter, direkta observationer, samt deltagande 

observationer. Vi har i denna studie valt att använda oss av intervjuer för 

datainsamling vilken enligt Yin (2009) fördelaktigt direkt koncentrerar sig på ämnet 

samt tillhandahåller forskaren med insiktsfull information och förklaringar. 

 

2.6.1 Sekundärdata 

Merriam (1998) redogör för sekundärdata som en källa av information som i tidigare 

syfte publicerats och författats av någon annan i de vanligaste formerna av böcker, 

artiklar eller på internet. Dock kan sekundärkällors tillförlitlighet ifrågasättas och 

likaså kan forskaren möta problem med oseriösa källor vilket implicerar att denne 

måste vara ytterst uppmärksam och noggrann i sin av hantering av sekundärdata 

(Merriam, 1998). I denna uppsats har vi främst valt att använda oss av primärdata 

men har trots det, med största försiktighet, noggrannhet och kritisk granskning, 

hanterat de sekundära källor vi valt att använda oss utav, så som elektroniska källor. 

 

2.6.2 Primärdata 

Merriam (1998) redogör för primära källor av data, som information som 

undersökaren själv insamlar med intentioner att kunna svara på studiens huvudfråga. 

Data från en förstahandskälla kan röra sig om information inhämtad från en 

Verkställande direktör på ett företag eller ett referat ur ett styrelsebeslut (Jacobsen, 

2002). Vi har i denna uppsats låtit majoriteten data utgöras av primärdata, då vi anser 
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att primärdata på ett direkt sätt kan relateras till vårt ämne, fördelaktigt kan insamlas 

genom nyckelpersoner med insiktsfull information om ämnet samt att datan inte 

kräver samma grad av kritiskt ifrågasättande som vid användande av sekundära 

källor. 

 

2.6.3 Kvalitativa intervjuer 

Intervjuer är vanligt förekommande i kvalitativa studier, och kan definieras som en 

process som utspelar sig mellan undersökaren och deltagaren, vilka engagerar sig i en 

konversation som fokuserar på frågor som kan relateras till studieobjektet. Intervjuer 

kan ske mellan person till person men också i grupp, vilket då ofta definieras som 

konversationer med bestämda syften. Att intervjua personer blir väsentligt då vi har 

svårt att observera beteende, känslor, eller olika människors tolkningar av 

verkligheten, vilket ibland kan utgöra det enda tillvägagångssättet för inhämtning av 

data. (Merriam, 2009) 

 

Det vanligast förekommande sättet för undersökaren är att fastställa typen av intervju, 

är att bejaka vilken grad av struktur denne eftersträvar i undersökningen. Det finns tre 

typer av intervjuformer som belyser graden av struktur, nämligen hög-

strukturerad/standardiserad-, semistrukturerad- och ostrukturerad/informell intervju. I 

den standardiserade strukturen bestämmer undersökaren i förväg vilka exakta frågor 

denne vill använda sig av samt i vilken ordning de ska ställas till respondenten. Dock 

är kvalitativa intervjuer naturligt öppna vilket kräver en öppen intervjuform. 

Semistrukturerade intervjuer är i de flesta intervjufrågor flexibelt utformade men kan 

även utgöra intervju med en mix av flexibilitet och struktur. Den sistnämnda formen, 

ostrukturerade intervjuer, används när forskaren besitter begränsad information om 

fenomenet den vill undersöka, vilket kan leda till att irrelevanta frågor ställs. Intervjun 

blir därav utformad på ett utforskande sätt där inga förutbestämda frågor tas i 

beaktning under intervjun (Merriam, 2009).   

 

Vi har i denna uppsats valt att bortse från både den hög-strukturerade samt 

ostrukturerade intervjuformen. Vi anser det svårt att hålla en hög-strukturerad intervju 

då frågor kan uppkomma i efterhand, vidare har den ostrukturerade intervjun 

uteslutits på grund av att vi haft förkunskaper om fenomenet ”finanskrisen” samt om 

teorier presenterade i denna uppsats. Därav har det kommit att bli naturligt att 
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använda en semistrukturerad intervjuform då den kan ses som en blandform av de 

båda andra intervjuformerna. Som tidigare nämnts har vi gjort personliga intervjuer 

med företagen med undantag för en telefonintervju. För att uppnå en hög validitet 

valde vi att spela in samtliga intervjuer, inklusive telefonintervjun, samt föra 

anteckningar under samtalen. Vi såg även till att båda författarna till denna uppsats 

var närvarande vid samtliga intervjuer för att få en så bred helhetsuppfattning som 

möjligt. Vidare har vi utifrån den semistrukturerade intervjuformen haft möjlighet att 

ställa följdfrågor utifrån intervjuguiden, som vi ansett vara nödvändiga för att få 

bredare förståelse om hur företagen agerat i enlighet med uppsatsens frågeställning.  

 

2.7 Undersökningskvalitet 

Enligt Yin (2009) kan undersökningskvalitet delas in i konstruktionsvaliditet, intern 

validitet, extern validitet samt reliabilitet, där alla fyra är viktiga för att säkerställa 

kvaliteten i utformandet av fallstudien. Merriam (2009) menar vidare att all forskning 

berörs av att skapa valid och reliabel kunskap, som dessutom inrymmer etiskt 

uppförande. Forskningsstudier måste genomföras strikt, för att ha någon effekt på 

vare sig praxis eller teori inom ett visst fält, vidare skall forskningsstudier kunna 

presentera insikter och slutsatser och det är då en fördel om de framstår som sanna för 

läsare, praktiker och andra forskare. Karaktären på de flesta samhällsvetenskapliga 

undersökningar gör det därför absolut nödvändigt att forskare och övriga har 

förtroende för genomförandet av studien och följaktligen även resultatet. Att kunna 

sätta tillit till forskningsresultat är därmed något fundamentalt (Merriam, 2009). 

 

2.7.1 Validitet 

Kritikerna menar att forskare ofta misslyckas med att utforma fallstudier som 

tillräckligt kan uppvisa en fungerande uppsättningar av åtgärder, vilket leder till att 

färgade preferenser blir bedömning för inhämtning av data. Läsaren har i detta 

hänseende svårt att avgöra om de påstådda förändringarna i en fallstudie i själva 

verket speglar verkligheten eller endast är baserad på utredarens subjektiva intryck. 

Med detta i åtanke menar Yin (2009) att det finns tre metoder för att höja den 

konstruktiva validiteten i utformandet av fallstudier. Inledningsvis bör forskaren, vid 

insamlandet av data, använda flera källor som bevis för att på ett så sammanlöpande 

sätt understödja efterforskningen samt skapa en kedja av bevis. Vi har använt oss av 
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åtta fallföretag till denna uppsats vilket varit ett medvetet val för att arbeta mot en 

högre validitet. 

 

När det kommer till den interna validiteten är denna ytterst en angelägenhet för att 

utveckla fallstudier, speciellt när forskare försöker klargöra varför en händelse leder 

till en annan. Om forskaren i detta avseende erfar att det finns ett orsakssamband 

mellan två händelser och inte tagit in den tredje i beräkningen, som även den haft en 

bidragande effekt för att ha orsakat händelsen, har forskaren misslyckats med att 

hantera risken med det som innefattar den interna validiteten. Vidare oroas många av 

den interna validiteten i fallstudier gällande sättet att dra slutsatser, för att klargöra 

detta dras egentligen en slutsats varje gång ett beteende inte är direkt observerbart. I 

detta avseende kommer forskaren anta att en speciell händelse resulterade utav en 

eller flera tidigare händelser, baserad på dokumentation och intervjuer som insamling 

av data för fallstudien. Detta kan komma att bli något snävt om inte forskaren tagit 

med alla tänkbara aspekter när denne dragit sin slutsats, så som motsättande 

argument, trovärdiga bevis och så vidare (Yin, 2009). Vi har i denna studie strävat 

emot att inte utesluta information från de intervjuade informanterna i vår empiri och 

analys, vilket gör att vi förhoppningsvis har belyst uppsatsens problem från flertalet 

infallsvinklar.   

 

Vidare gör sig den externa validiteten gällande problemet huruvida en studies resultat 

kan generaliseras till andra objekt bortom den specifika studien, vilket setts som den 

huvudsakliga barriären relaterat till extern validitet. Men som vi redogjort för ovan 

genom Yin (2009) avser inte en fallstudies resultat att kunna appliceras till en hel 

nation eller värld, vilket även är en inkorrekt uppfattning gällande fallstudier bland 

kritiker, då dessa studier snarare baserar sig på analytiska generaliseringar. Detta 

innefattar att forskaren strävar efter att generalisera en serie resultat till en bredare 

teori, en teori kräver alltså att bli testad upprepade gånger och dessutom utmynna i 

överensstämmande resultat, under förutsättning att den utövas under de förhållanden 

som teorin säger sig gälla. Då dessa studier under upprepade prövningar utfallit i 

samma resultat, kan en fallstudies resultat bli allmänt accepterad gällande att 

understödja en specifik teori.  
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2.7.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innefattar mer detaljerat att forskare som precist följer föregående 

forskares tillvägagångssätt, genom att utföra samma studie, landar i 

överensstämmande fynd samt resultat som forskaren innan. Detta omfattar att 

reliabilitetens mål är att minimera misstag och partiska tolkningar av studien (Yin, 

2009). Dock menar Merriam (2009) att reliabilitet försvåras avsevärt i 

samhällsvetenskap, av det faktum att mänskligt beteende aldrig är en statisk produkt. 

Reliabilitet är i utformandet av forskning baserat på uppfattningen av att det finns en 

enda verklighet och att forskare vid upprepande tillfällen av studier av denna 

verklighet kommer komma fram till samma resultat. Emellertid kan inte det 

mänskliga beteendet bli isolerat i utförandet av en kvalitativ forskning, utan snarare 

mynnar detta ut i att forskare beskriver och förklarar världen så som dem själva 

uppfattar den, genom att vara en del av den. Detta blir i en förlängning en viktigare 

fråga rörande den kvalitativa forskningen och huruvida resultaten är förenliga med de 

uppgifter som insamlats. Med detta sagt menar Yin (2009) att det kan vara klokt att 

hantera sina studier på ett sådant sätt att de ter sig hållbara för granskning. Genom att 

forskare på ett så noggrant sätt som möjligt dokumenterar genomförandet av sina 

studier, kan nästkommande forskare gå tillväga på samma sätt, och förhoppningsvis 

även utfalla i samma resultat. Vi har i denna uppsats noggrant strukturerat vår analys, 

vårt tillvägagångssätt för studien samt utfört inspelning av all primärdata, för att 

sträva mot en så reliabel studie som möjligt. På vägnarna av att dokumenterat vårt 

tillvägagångssätt tror vi att vi kan förenkla för andra forskare att repetera studien och 

utfalla i liknande resultat. Dock undersöker vi ett ämne som behandlar 

marknadsturbulens, en form av förändring på marknaden, vilket gör att vi vill 

understryka att det för nästkommande forskare kan uppstå svårigheter gällande att 

utfalla i exakta adekvata resultat som denna studie, vilket vi anser är viktigt att ha i 

beaktning. Avslutningsvis vill vi belysa en sista aspekt som bör tas hänsyn till, vilket 

är mängden fallföretag som gjort att vi inte kunnat vara helt uttömmande gällande 

uppsatsens empirikapitel, men trots det, har vi genom vår intervjuguide ställt de 

frågor som vi ansett vara relevanta för studien och uppsatsens problematik.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM  
 

Detta kapitel redogör för den teoretiska referensram som ligger till grund för 

uppsatsens undersökningsområde. För att ge läsaren en ökad förståelse och inblick i 

de teorier som utgör basen för uppsatsens problematik, ges inledningsvis en 

beskrivning av kapitlet med en sammanfattning, vilket klargör valet av teorier.  

 

 

3.1 Sammanfattning av kapitlet 

Teorikapitlet kommer inledningsvis att belysa Mintzberg och Quinns (1991) 

definition av strategi i form av planering och beteende. Vidare kommer redogöras för 

Ansoffs (1987) tillväxtmatris, där matrisens två axlar förklaras i form av tillväxt 

genom: 

 

• Produkter – Standardiserade- samt nischade produkter 

• Marknader - Geografiska marknader samt marknadssegment 

 

Vidare beskrivs Ansoffs fyra sätt för att skapa tillväxt, genom: 

 

• Marknadspenetrering - Marknadsmixen 

• Marknadsutveckling – Inkrementell internationaliseringsstrategi 

• Produktutveckling 

• Diversifiering 

 

Ytterligare belyses olika teorier för att få en inblick i olika beteenden genom: 

 

• SMFs karaktärsdrag 

• Förändring och turbulens  

• Motiv för förändring 

 

Avslutningsvis kommer den teoretiska referensramen mynna ut i en teoretisk syntes 

som i detalj kommer att förtydliga hur teorierna ska utläsas. 
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3.2 Strategi och tillväxt 
En organisations strategi behandlar hur organisationen planerar för att möta 

föränderliga situationer, genom att utnyttja möjligheter för att utvecklas positivt i 

balans med omvärlden (Armstrong & Kotler, 2009), kunna uppnå konkurrensfördelar, 

förbättra relationen till dess kunder men även förmå vara unik (Bengtsson & Skärvad, 

2011). Coulter (2008) menar att för att kunna föra organisationen framåt bör 

verksamheten växa och expandera.  Företag växer dock inte automatiskt, närmare 

bestämt måste välutformade strategier planeras och utföras för att företaget ska kunna 

växa (Penrose, 1995). Detta görs genom att välja tillväxtstrategier som är fördelaktiga 

för företaget i enlighet med dess position (Coulter, 2008).  

 

Tillväxt är ett begrepp som kan mätas och definieras på olika sätt utifrån vilket 

perspektiv som används som ramverk. Emellertid finns dock inget optimalt mått på 

tillväxt som kan beräkna denna variabel på ett gynnsamt sätt (Davidsson & Delmar, 

2000). Däremot kan tillväxt fastställas utifrån ett antal valda förhållanden, så som 

företagets omsättning och vinst eller antalet anställda i företaget (Nilsson et al, 2002). 

Vidare kan tillväxtstrategier utvidga företags marknadsomfattning eller 

produktportfölj genom den befintliga verksamheten eller genom att bedriva ny 

verksamhet (Coulter, 2008). 

 

3.3 Strategisk planering och strategiskt beteende 
Mintzberg och Quinn (1991) menar att strategi på olika sätt används implicit och har 

för många en enda definition. Experter förklarar uteslutande organisationers strategier 

som en avsiktlig plan för att överlista konkurrenter och manövrera marknadshot. 

Emellertid åsyftar Mintzberg och Quinn (1991) att det krävs flera dimensioner av 

definitioner av begreppet strategi för att kunna uppskatta dess implikationer till fullo. 

Underförstått har strategi använts på olika sätt och därav definierar och analyserar 

Mintzberg strategi som en plan, ett knep, en position, ett perspektiv samt ett mönster. 

 

Om en strategi kan vara avsiktlig borde den även kunna bli realiserad. För att därmed 

kunna definiera strategi på ett verklighetstroget sätt krävs att strategi ses som ett 

mönster, ett mönster i en ström av handlingar. Strategi som en plan och som ett 

mönster är ömsesidigt beroende av varandra. Planer (intended strategy) kan bli 
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orealiserade (unrealized strategy) medan mönster kan uppkomma utan förvarning 

eller förhandsuppfattning i form av framväxande strategi (emergent strategy). 

Planerad strategi kan direkt bli en avsiktlig strategi (deliberate strategy) som realiseras 

(realized strategy) eller blir influerad av den framväxande strategin och utformas 

därefter. För att en strategi i själva verket ska vara avsiktlig måste handlingsmönstret 

vara exakt som planerat för att bli realiserat, utan några som helst influenser från 

framväxande strategier. Mintzberg och Quinn (1991) refererar således till strategi som 

ett mönster i ett flöde av beslut, beteenden och åtgärder. Strategi behöver därmed inte 

ses som vad företaget planerar att göra, eller vad det gör just nu, utan hur det 

egentligen beter sig. (Mintzberg & Quinn, 1991)  

 

Figuren visar dessa relationer på ett illustrativt sätt:  

 

 
Figur 2, Mintzberg, 2001 
 
 
3.4 Tillväxtstrategier 

År 1965 presenterade Igor Ansoff (1987) en tillväxtmatris som utvecklades till en 

följd av ett ökat intresse för strategi, där de centrala faktorerna utgjordes av 

utmaningar, hot och möjligheter. Ansoffs tillväxtmatris illustrerar hur företag kan gå 

tillväga för att skapa tillväxt, genom tänkbara produkter samt marknader, där dessa 

förhållanden målas upp via två stycken axlar eller dimensioner. Dessa dimensioner 

relaterar till tillväxt genom nuvarande marknader/produkter eller tillväxt genom nya 

marknader/produkter. Tillväxtmatrisen åskådliggör på så sätt fyra områden som 

företag kan välja som strategiska val för att skapa tillväxt, genom 

marknadspenetration, marknadsutveckling, produktutveckling eller diversifiering. 
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Dimensionerna specificerar företags marknadsposition via ett förenklat synsätt för att 

kunna genomföra ekonomiska och statistiska prognoser. Se figur: 

(Ansoff, 1971) 

    

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Figur 3, Ansoff, 1987  

 

	  
3.4.1 Tillväxt genom produkter 

	  
3.4.1.1 Standardiserade produkter  

Enligt Hollensen (2011) kan företag inneha en standardiserad syn på marknaden där 

den huvudsakliga tron är att överleva för att växa genom standardiserade produkter, 

tjänster och processer. Författaren nämner bland annat att storskalig produktion drar 

nytta av standardisering. Eriksson-Zetterquist et al (2007) förklarar att storskalig 

produktion är lönsam genom att kunna förstärka antal produktionsenheter. I relation 

till detta tvingas företag som är beroende av skalekonomi att specialisera sig till ett 

smalt produktutbud för att kunna realisera en effektiv storskalig verksamhet (Clark, 

2012).   

 

3.4.1.2 Nischade produkter  

Nischade produkter kan förklaras som en form av produktspecialisering. För mindre 

företag, förklarar Armstrong och Kotler (2009), kan det vara en god idé att rikta sig 

mot nischade segment för att förmå konkurrera med större aktörer på marknaden. 

Dersin (2008) betonar även att ett nischat tillvägagångssätt kan ge flertalet fördelar. 

  

Nuvarande 

Produkter 

 

Nya 

Produkter 

   
N

uv
ar

an
de

 

   
M

ar
kn

ad
er

 

 

 

Marknadspenetrering 

 

 

Produktutveckling 

   
N

ya
  

   
M

ar
kn

ad
er

 

 
Marknadsutveckling 

 

 

Diversifiering 

 

 

M
A

R
K

N
A

D
ER

 

PRODUKTER 



TEORETISK	  REFERENSRAM	  

	   26	  

Det mindre företaget bygger upp expertkunskap inom det område de är verksamma i, 

till skillnad mot de större företagen som ser sitt nischade område som ett del-segment. 

Detta menar Dersin (2008) kan hjälpa mindre företag att konkurrera med större 

företag på marknaden.  Vidare förklarar Armstrong och Kotler (2009) att 

segmentering av marknaden med nischade produkter på detta sätt kan hjälpa mindre 

företag att fokusera på att ta en stor andel av en liten marknad istället för att ta en stor 

andel av en stor marknad, vilket anses vara en enklare uppgift för ett större företag 

med högre kapacitet.  

 

3.4.2 Tillväxt genom marknader 

	  
3.4.2.1 Geografiska marknader 

Ett byte till en ny geografisk marknad kan äga rum av flertalet anledningar. För små- 

och medelstora företag förekommer det oftast på grund av någon form av reaktion på 

en förändrad händelse som påverkar företaget. Denna händelse kan exempelvis vara 

en order från en icke nuvarande kund på en ny marknad. Andra förändringsnycklar 

som kan ge möjligheter på en ny marknad kan även relateras till myndigheter eller 

handelskammare. Att reagera på dessa förändrade händelser i miljön ses som externt 

drivna beslut där företaget svarar på en möjlighet gällande en specifik marknad 

istället för att aktivt leta efter möjligheter (Hollensen, 2011).  Hollensen (2011) 

redogör även för hur små- och medelstora företag tenderar att i ett stegvist beteende 

anta nya marknader. Detta är baserat på Johanson och Vahlnes (1977) inkrementella 

teori, vilket innefattar Uppsalamodellen, som försöker förklara hur företag 

internationaliserar sig. Denna teori kommer djupare presenteras senare i kapitlet.  

 

3.4.2.2 Marknadssegment 

Företag använder många likartade variabler när de segmenterar marknaden, som till 

exempel geografisk segmentering, demografisk segmentering (industri, 

företagsstorlek, med mera), utnyttjandegraden eller lojalitetsstatus. Utöver detta 

använder företag variabler för segmentering som kunders operativa kunskaper, 

inköpskraft, tillvägagångssätt, samt situationsfaktorer och personliga faktorer. Istället 

för att företag försöker anta en hel marknad kan de anta några segment och genom 

detta leverera rätt värde till varje segment och på så sätt generera mervärde tillbaka 

(Armstrong et al, 2009).  
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3.4.3 Tillväxt genom marknadspenetrering 

Genom att anta en strategi relaterad till marknadspenetrering kommer företaget 

försöka öka sin andel av den befintliga marknaden med sina nuvarande produkter 

(Richardson & Evans, 2007). Företag kan därmed expandera genom att öka 

produktanvändningen bland dess existerande kunder eller via ett utökande av 

marknadsandelar (Aker, 2011). Genom detta ses det vanligt att konkurrera med priser, 

via effektivare marknadskommunikation, eller att öka användningen av belönings- 

och lojalitetssystem för att uppmuntra befintliga kunder till att köpa mer (Richardson 

& Evans, 2007). Ett ytterligare förhållningssätt till denna strategi är att intensifiera 

produktanvändningen genom att inringa försäljningen av produkter bland existerande 

kundgrupper. Därförutom kan ett förnyande av företagets varumärke utgöra en ökad 

produktanvändning. Ett annat förhållningssätt kan vara att rikta ett förhöjt fokus på 

konkurrenter för att vidga företagets marknadsandelar. Dock är det mer 

kostnadseffektivt att arbeta med interna strategier än att fokusera på externa strategier 

(Aaker, 2011).   

  

3.4.3.1 Marknadsmixen  

Enligt Armstrong el al (2009) innebär marknadspenetrering att företag antar en 

strategi för att generera tillväxt genom att öka sin försäljning av nuvarande produkter 

till dess befintliga kundsegment, utan att för den sakens skull ändra produktportfolion. 

För att kunna växa på detta sätt krävs således att företaget genomgående penetrerar 

marknaden djupare. Detta kan till exempel innebära att företaget förändrar 

aktiviteterna som tar plats runt omkring produkten. Enligt Armstrong och Kotler 

(2009) kan tillväxt på detta sätt genereras via en förbättrad kombination av 

marknadsföring, prissättning samt satsningar på distributionskanaler. Till exempel 

kan den senare innefatta att finnas tillgängliga genom fler positioner, genom internet, 

kataloger eller fysiskt etcetera. Armstrong och Kotler (2009) redogör på vägnarna av 

detta för Marknadsmixen, vilken mer exakt utgörs av de fyra P:na, vilka står för 

produkt, pris, plats och promotion, och är en uppsättning variabler som både är 

kontrollerbara och används av företaget som taktiska marknadsföringsverktyg. Dessa 

mixas vidare för att åstadkomma det gensvar företaget önskar i den segmenterade 

marknaden.  Hollensen (2011) förklarar att de fyra P:na från början var designade för 

företag mot kund (B2C), men att samma teori gör sig gällande för företag mot företag 
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(B2B) med undantag för att handlingarna avses annorlunda, gällande B2C handlar det 

om att övertyga konsumenten, medan B2B innefattar att förhandla med den 

potentiella kunden. Vidare förklarar Armstrong och Kotler (2009) att marknadsmixen 

i form av de fyra P:na, således är faktorer som företaget själv kan påverka då de vill 

förändra efterfrågan på sina produkter. 

 

För att inleda med det första P:t som står för produkt, innefattar detta en kombination 

av de produkter och tjänster som företaget erbjuder den segmenterade marknaden. 

Produktvariabler kan innefatta variationen i produktportföljen, kvaliteten, designen 

och dess funktioner, medan tjänster kan innebära allt från garantier, underhåll och 

förpackningar. En vidare betydande aspekt som kanske blivit viktigare i dag är 

produktnamnet och all form utav branding2 av produkten. Vidare är produktens pris 

det monetära värde kunden måste betala för att erhålla produkten. Priset kan även 

inkludera rabatterade priser, då beslut att förändra priset kan relateras till att på ett 

bättre sätt kunna möta konkurrensen på marknaden. Priset kan också användas som ett 

regleringsverktyg för att försöka motsvara kunders upplevda värde av produkten. Pris 

kan ytterligare innefatta termer som den tid kunden har på sig att betala och 

kreditvillkor för betalning. Vidare kan företaget använda sig av P:t som i plats, vilket 

innebär de aktiviteter företaget använder sig av för att möjliggöra tillgängligheten för 

kunderna att köpa produkten. Detta innebär närmare att företaget bör specificera i 

vilka marknadskanaler de skall finnas tillgängliga, hur stor täckning de bör ha, 

sortimentet som skall finnas tillgängligt, dess positionering, inventering, transport och 

logistik. Det sista P:t i marknadsmixen utgörs av promotion som innebär de aktiviteter 

som kommunicerar ut produkten och dess attribut för att kunna övertyga potentiella 

köpare om att produkten är värd att köpas. Promotionen kan innefatta annonsering 

och reklam men även personliga säljmöten, all form av försäljningsarbete och public 

relations. (Armstrong och Kotler, 2009) 

 

Armstrong och Kotler (2009) menar att aktiviteterna relaterat till de fyra P:na bör 

blandas för att åstadkomma ett effektivt marknadsföringsprogram samt designas 

utefter företagets strävande mål. Vidare bör aktiviteterna generera värde till dess 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Branding: processen att skapa ett unikt namn och bild för en produkt i konsumenternas sinne, främst 
genom reklamkampanjer med ett genomgående tema. Begreppet syftar till att skapa en betydande och 
differentierad närvaro på marknaden som lockar och bibehåller lojala kunder (businessdictionary.com). 
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kunder i gengäld. Marknadsmixen kan därför ses som ett ypperligt verktyg för att 

etablera en stark position i de marknader företaget inriktar sig på. (Armstrong & 

Kotler, 2009) 

 

3.4.4 Tillväxt genom marknadsutveckling 

Vid marknadsutveckling söker företaget efter nya uppdrag för att sälja sina produkter, 

genom att använda sig av sina nuvarande produkter på nya marknader (Ansoff, 1971).  

Företaget försöker identifiera nya marknadssegment för nuvarande 

produkterbjudanden, där den största utmaningen är att finna hållbara 

marknadssegment (Richardson & Evans, 2007). Utnyttjande av teknologi och 

företagsexpertis på nya marknader är ett bakomliggande motiv till denna strategi. 

Strategin kan ske på två olika sätt, genom att antingen utvidga till ett nytt 

marknadssegment eller genom expansion geografiskt. Expandering mot ett nytt 

marknadssegment kan göras genom att upptäcka nya användningsområden för 

nuvarande produkter alternativt genom att anta nya geografiska marknader, 

förslagsvis genom allianser eller partnerskap (Aaker, 2011).  

 

3.4.4.1 Inkrementell internationaliseringsstrategi 

Johansson och Wiedersheim-Paul samt Johanson och Vahlne presenterade år 1975 

och 1977, vad som vanligen kommit att kallas Uppsalamodellen, vilken genomfördes 

utifrån empiriska observationer på svenska företag. Målet för studien var att granska 

hur företagen internationaliserade sina verksamheter, och på vägnarna av detta 

utvecklade forskarna senare en modell som illustrerade företags marknadsval så väl 

som etableringsform. Forskarna fann, att de studerade företagen påbörjade sin 

internationaliseringsfas i någorlunda näraliggande marknader och ytterst sällan sökte 

sig direkt till distanserade marknader. De fann även att företagen vanligen äntrade nya 

marknader genom att använda sig av export, och undantagsvis etablerade egna 

dotterbolag, vilket först genomfördes efter flera års verksamhet på marknaden. 

Företagen avslöjade på så vis en högre grad av internationellt engagemang i ett 

stegvis beteende. I denna internationaliseringsstrategi är termen psykisk distans 

central, vilken kan definieras som faktorer som särskiljer sig gällande språk, kultur, 

politik, och ytterligare kan denna psykiska distans störa informationsflödet mellan 

företaget och marknaden. Med detta sagt är det lättare att vara verksam i marknader 

som verksamheten besitter en bredare förståelse för, där det följaktligen även är 
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lättare att se möjligheter och den uppfattade marknadsosäkerheten är låg (Johanson & 

Vahlne, 1977). Johanson och Vahlne uppdaterade år 2009 den inkrementella teorin 

med att bland annat ytterligare framföra att marknaden måste ses som ett närverk 

byggt av relationer snarare än en marknad där många enskilda aktörer utför isolerade 

aktiviteter. Vidare är det viktigt att företagen anammar kunskap och lärande, bygger 

förtroende och engagemang, samt utvecklar och tar vara på de möjligheter som ges 

(Johansson & Vahlne, 2009). 

 

3.4.5 Tillväxt genom produktutveckling  

Detta tillvägagångssätt bygger på utveckling av nya produkter för att säljas på 

företagets nuvarande marknader (Aaker, 2011). Tillvägagångssättet kan omfatta 

förbättringar av befintliga produkter genom att utöka produktsortimentet såväl som 

ren produktinnovation (Richardson & Evans, 2007), vilket kan förmå framkalla ett 

marknadsbeteende till företagets fördel. Försäljningen kan även underlättas avsevärt 

genom distribution och marknadsföring av nya produkter på den befintliga marknaden 

(Aaker, 2011).   

 

Gustavsson (1998) menar att produktutveckling omfattar att öka företagets intäkter 

samt minimera dess kostnader. Vidare understryker Kotler et al (2006) att 

framgångsrika verksamheter måste besitta kompetenser att utveckla nya produkter, 

samtidigt är det viktigt att dessa ska kunna anpassas till kunderna, konkurrensen på 

marknaden samt omfatta ny teknologi. Alla produkter genomlever en produkt-

livscykel där de föds och vidare genomgår olika faser innan de till sist avtar och 

ersätts av nya produkter. Då produktlivscykeln visar att produkter efter ett tag möter 

en nedgång är det viktigt att företag ständigt utvecklar sina produkter, såväl som letar 

efter alternativa lösningar, när förlängningar och modifikationer inte längre anses vara 

en lösning. Samtidigt menar Danilovic (1997) att utveckling av produkter syftar till att 

analysera kunders rådande problem samt se till deras kommande förväntningar och 

önskemål, då detta mer generellt är en serie processer som tillämpas av företaget för 

att kunna möta kundernas önskemål och förvandla dessa till en färdig produkt. 

Gustavsson (1998)  menar vidare att en organisation fordrar att föränderligt kanalisera 

och lokalisera behoven i deras segmenterade marknader och bland utvalda 

målgrupper. Därutöver kan en förutseende produktplanering genomsyras av 

marknadens behov och inbegriper ett flertal aktiviteter för omarbetning och 
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förnyande. Vidare understryker han att produkten skall ge en fördel över dess 

livscykel, vilket kräver en överlägsen produkt, då denna bör generera en beständig 

ström av fördelar, vilket implicerar i att det är väsentligt att utforma 

produktutvecklingsprocessen på rätt sätt. Kotler et el (2006) tillägger att strategin 

därför bör innefatta vilka marknader samt produkter som skall ligga till grund för 

fokus, samt att den inrymmer vad företaget vill uppnå med produktutvecklingen, vare 

sig det är fler marknadsandelar eller ett ökat kassaflöde. Till sist bör företaget i sin 

strategi slå fast vilken mängd resurser som skall läggas på produktutveckling. 

 

Ett företag kan anta nya produkter på två olika sätt: genom att köpa ett nytt företag 

(förvärv), genom patent eller licensiering eller via att producera en annan verksamhets 

produkter. Utöver detta kan företaget utveckla idéer till dess produktutveckling 

genom distributörer eller leverantörer, konsultverksamheter eller genom att involvera 

dess befintliga kunder. För företag är nya produkter en nyckel till tillväxt, även om ny 

innovation kan vara dyrt och medföra höga risker. Armstrong och Kotler (2009) 

redogör för krav relaterat till noga planering för att företag ska kunna hitta 

utförandeformer att växa genom nya produkter. Ytterligare förklarar Ford et al (2007) 

att det finns tre huvudsakliga områden för företag att anskaffa teknologi till sin 

verksamhet. Detta kan exempelvis genomföras inom företaget på avdelningen för 

forskning och utveckling men kan dock vara en kostsam, långsam och riskfull process 

men är i stånd att öka företagets konkurrerande position på marknaden. Företaget kan 

även välja att köpa teknologi genom att licensiera den av ett externt företag vilket är 

ett snabbare tillvägagångssätt än att utveckla teknologin själv. Ytterligare kan 

företaget köpa upp ett annat företag som innehar den eftersträvade teknologin, 

emellertid är detta kostnadskrävande. Dessutom kan ett företag köpa teknologi av ett 

kontrakterat företag som utvecklar teknologi åt dem, eller genom att anställa personal 

från ett företag som har kompetenser inom området. Slutligen kan företaget kopiera 

andras teknologi, detta är inte fullt så dyrt men kan generera andra problem, som 

tillexempel problematik gällande skyddande lagar etcetera.  

 

3.4.6 Tillväxt genom diversifiering  

Termen diversifiering förknippas vanligen med någon form av förändring i företagets 

marknadsområde och/eller produktlinje, i motsats till marknadspenetrering, 

produktutveckling och marknadsutveckling (Ansoff, 1957). Richardson och Evans 
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(2007) ser Ansoffs teorier som användbara än idag, och beskriver vidare i sin artikel 

att strategi genom diversifiering utgår från att ta fram helt nya produkter för nya 

marknader, vilket anses vara den mest riskfyllda tillvägagångssättet av de fyra 

strategierna. Till exempel är utvecklande av nya affärsverksamheter eller förvärv av 

företag vanliga genomföranden via diversifiering (Aker, 2011). Vidare finns det två 

typer av diversifieringsstrategi, den relaterade samt den orelaterade. Den relaterade 

strategin syftar till att företaget håller sig inom sin egen industri men utvecklar nya 

produkter på nya marknader. Den orelaterade strategin innefattar att företaget med 

helt nya produkter går in i en helt ny industri och marknad (Ansoff, 1987). Ytterligare 

förefaller företagsledningens mål gällande diversifiering att förbättra tillväxtmönstret 

i företaget. Samt vidare, under trendförhållanden sträva mot att tillväxten av 

företagets försäljning efter genomförande av diversifiering, bör överstiga tillväxten av 

försäljning för den ursprungliga produktlinjen med en viss marginal (Ansoff, 1957). 

 

Strategierna i Ansoffs matris beskriver distinkt olika tillvägagångssätt ett företag kan 

anta mot framtida tillväxt, men det måste framhållas att i de flesta verkliga situationer 

kommer en verksamhet att följa flera av dessa strategier på samma gång. 

Marknadspenetrering, produktutveckling och marknadsutveckling är vanliga 

strategier för ett framåtsträvande företag som kan avgöra dess överlevnad vid 

ekonomisk konkurrens. De tre utmärks av att ekonomiska, tekniska samt varierande 

antal säljmedel används för den ursprungliga produktlinjen. Diversifieringsstrategin är 

den strategi som utmärker sig från övriga tre strategier. Denna kräver i allmänhet nya 

färdigheter, nya anläggningar och tekniker, vilket genomgående leder till 

organisatoriska förändringar i verksamhetens uppbyggnad, som tydligt bryter mot 

företagets tidigare erfarenheter. När ett företag genom olika analyser och oförutsedda 

trender visar på att det bör diversifiera finns det generellt tre typer av möjligheter. 

Den första typen är vertikal diversifiering som ger upphov till nya uppdrag och 

introducering av nya produkter samt förändrar någon av produktionens alla steg. 

Dessa förändringar kan ske inom företaget eller externt genom förvärv. Den andra 

typen är horisontell diversifiering som syftar till att införa en ny produktlinje som kan 

ge ett bidrag till det nuvarande produktsortimentet och tillgodose företagets know-

how3 inom teknik, ekonomi och marknadsföring. Den tredje vägen att gå är genom 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Know-how: expertis, information eller samlad kunskap och kan innehålla materiella material (så som 
ritningar, formler, instruktioner, mönster, specifikationer och förhandlingshemligheter) eller 
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lateral spridning. Denna strategi syftar till att företaget skapar produkter eller tjänster 

som inte är relaterade till deras nuvarande produktlinje, vilket öppnar upp för nya 

möjligheter. Till skillnad från den horisontella och vertikala strategin, som är något 

återhållsamma i bemärkelsen att avgränsa vissa möjligheter, är den laterala strategin 

tämligen mer tillgänglig. Företaget har i detta fall för avsikt att variera sig långt ifrån 

sin nuvarande marknadsstruktur (Ansoff, 1957). Utifrån dessa tre strategier förklarar 

Ansoff (1957) att ett företag kan välja: 

 

• Vertikal strategi för att bidra till den teknologiska utvecklingen av den 

nuvarande produktlinjen.  

• Horisontell strategi för att bidra till en ökande andel kommersiell försäljning i 

företagets försäljningsprogram.  

• Lateral strategi för att stabilisera försäljning i en händelse av lågkonjunktur, 

samt för att bredda företagets teknologiska bas.  

 

3.5 SMFs karaktärsdrag 

Författarna Chan et al (2001) beskriver i sin artikel små- och medelstora företags 

konkurrensförmåga, där SMF är speciella när det kommer till dess struktur, kultur, 

resurser men framförallt beträffande deras produkt/service utveckling. Variabler som 

är mycket viktiga för SMFs konkurrensförmåga är produktutveckling, kvalité, 

kundservice, effektivitet och marknadsföringsexpertis. Små- och medelstora företag 

lägger ett stort fokus på dessa faktorer bland annat för att de ter sig väldigt svaga mot 

externa hot så som större företag samt marknadens miljö, den externa miljön är 

följaktligen en väsentlig faktor för SMFs beteende. Vidare karaktäriseras SMFs ofta 

av entreprenören i företaget, där denne spelar en avgörande faktor för företagets 

konkurrensförmåga, vilket ofta förklarar en koncentrerad beslutskraft i mindre företag 

som påverkar dess strategiska beteende. Hollensen (2011) bekräftar detta och redogör 

vidare för att små- och medelstora företags handlingar och risktagande beror på 

händelserna företaget utsätts för. Exempel på detta kan vara då företaget är försatt i en 

situation där det bör agera för att överleva, vilket kan ha att göra med hot eller 

härledas till entreprenörens strävan. Vidare beskriver Hollensen (2011) att mindre 

företag är mer flexibla bland annat för att de på ett omedelbarare sätt kan 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
immateriella material (så som tillverkningsseder, konceptmarknadsföring, kvalitetsstyrning och 
tekniktestning) (businessdictionary.com)  
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kommunicera. Författaren redogör även för SMFs sätt att segmentera marknaden, där 

dessa ofta antar mer lönsamma och mindre marknadssegment, vilka vanligen är för 

små för större företag att anta. De större företagen utnyttjar istället mer frekvent deras 

produktion för att generera lägre styckpriser för att på så sätt kunna skapa lönsamhet.  

 

3.6 Förändring och turbulens  

Eriksson-Zetterquist et al (2007) förklarar att stabilitet och förändring i en 

organisation kan avse en rad olika förhållanden: tillgång på arbetskraft, efterfrågan på 

produkter, lagar och regler, teknikutveckling med mera. Dessa faktorer menar 

författarna är mer eller mindre föränderliga över tid.  Johanson (2003) beskriver i sin 

artikel, vars studie är utförd på svenska små- och medelstora företag i Ryssland, att 

marknadens krafter kan styra prissättning, som sedan har en effekt på både kostnader 

och företags omsättning. Vidare redogör Eriksson-Zetterquist et al (2007) att en 

organisation, under alla omständigheter, måste förhålla sig till förändringar eller 

möjliga förändringar, och det är vidare även av stor vikt att förhålla sig till mindre 

förändringar över tid.  

 

Som konstaterats ovan är marknadsförändringar associerade med kostnader och därför 

blir verksamheters arbetsprocess betydande i det korta ekonomiska perspektivet. 

Därav är flexibilitet en viktig faktor för företag, som dessutom är en kostnadsfri 

handling för en organisation att tillämpa. Att vara skicklig på att anpassa sig till 

förändring och praktisera innovation är därför något som värderas högt (Eriksson-

Zetterquist et al, 2007). I relation till förändring förklarar Johanson (2003) 

turbulensers inverkan på verksamheter, där turbulens präglas av både institutionella 

förändringar samt indirekt växande konkurrens, där teknologi utvecklas och 

efterfrågan på produkter förändras. De institutionella förändringarna bidrar till vissa 

restriktioner på mikronivå och omfördelning av olika verktyg som används på 

marknaden. Detta leder i sin tur till att företag ifrågasätter sin uppfattning av 

marknaden. Turbulensen är också ett resultat av förändrade beteenden, eftersom 

verksamheter tolkar turbulensen olika på grund av ett varierande antal förväntningar 

på marknaden. I relation till detta måste företag utläsa och kunna relatera till både 

andra företags beteenden på marknaden samt institutionella förändringar, därför är det 

således troligt att företags beteende är oförutsägbara och heterogena under turbulens.  
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3.7 Motiv för förändring 

Hollensen (2011) redogör för proaktiva samt reaktiva motiv för export, som har en 

inverkan på hur företag söker sig till nya marknader. Proaktiva motiv karakteriseras 

av olika stimuli för att anta en strategi utifrån företagets intresse att exploatera dess 

unika kompetenser, ledningens drivkraft, teknologiska kompetens eller då företaget 

innehar en unik produkt, ser marknadsmöjligheter, skalfördelar eller skatteförmåner 

på en annan marknad. Närmare handlar proaktivt beteende om företagets motivation 

att växa, och ju större motivation företaget har för tillväxt desto större aktiviteter 

kommer det att generera, vilket innefattar att söka efter nya möjligheter för aktiviteter 

för att kunna möjliggöra tillväxt och lönsamhet. Vidare karakteriseras reaktiva företag 

av att svara på press eller hot i hemmamarknaden eller i utländska marknader och 

rättar sig därmed passivt till marknaden genom att anpassa sina aktiviteter över tid. 

Reaktiva motiv för export kan å andra sidan utgöras av konkurrenskraft, en liten eller 

mättad hemmamarknad, överproduktion, en oförutsedd order från ett annat land eller 

ett förlängande av säsongsprodukter. 

	  
3.8 Teoretisk syntes 
För att kunna utläsa och förstå vår teoretiska referensram redogör vi för valet av teori 

med en teoretisk syntes.  

 

1. Kapitlet börjar med en redogörelse för begreppet strategi där Mintzberg och Quinn 

(1991) förklarar strategi som ett mönster. Denna teorimodell ämnar ge en ökad 

förståelse för de delproblem uppsatsen utgår ifrån:  
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Delfråga	  1:	  	  
Hur såg små- och 

medelstora företags 
planerade 

tillväxtstrategi ut 
innan finanskrisen?	  

Delfråga	  2:	  	  
Hur utföll små- och 
medelstora företags 

tillväxtstrategi 
under samt efter 

finanskrisen?	  

Delfråga	  3:	  	  
Varför har små- och 
medelstora företags 

tillväxtstrategi 
ändrats/inte 

ändrats?	  

Planerad	  	  
strategi	  

Framväxande	  
strategi	  

  

    

 

 

 

 

 

 
 

Figur 4. 

 

2. Den mest centrala teorin för uppsatsen är Ansoffs (1987) tillväxtmatris. Denna teori 

har av flertalet författare så som Aaker (2011) samt Richardson och Evans (2007) 

visat sig vara användbar än idag, vilket gjort att vi i denna uppsats använt Ansoffs 

tillväxtmatris som analysverktyg. Matrisen består av två axlar som väsentligen 

belyser: 

 

Produkter       Marknader 

 

 

Då Ansoff (1987) redogör för nuvarande- såväl som nya produkter ser vi det relevant 

att förklara två sorters produkter i relation till produktaxeln, och vidare kan marknader 

uppfattas olika i form av antingen branscher eller länder, vilket Aaker (2011) även 

understryker. Detta gör att det är av relevans att redogöra för axlarna ytterligare 

genom att dela upp dessa i: 

 

 

Produkter       Marknader 

Standardiserade produkter    Geografiska marknader 

Nischade produkter     Marknadssegment 

Realiserad	  
strategi	  
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                                        Produkter  

                                                Standardiserade produkter, Nischade produkter  

 

 

 
 

Marknader  

Geografiska marknader, 

Marknadssegment  

 

 

 

 

  
 Figur 5. 

 

3. Vidare redogörs i teorin för de fyra tillväxtstrategierna, där den första innefattar 

tillväxt via marknadspenetrering; att växa i sina nuvarande marknader med sina 

nuvarande produkter. I relation till Ansoffs definition av marknadspenetrering 

förklarar Richardson och Evans (2007) att det är vanligt inom denna tillväxtstrategi 

att uppmuntra kunder till ökad konsumtion via promotion, att konkurrera med 

förändrad prissättning eller använda sig av produktattribut så som produktens design. 

Utifrån detta ser vi att en förlängning genom Armstrongs et al (2009) marknadsmix 

genom de fyra P:na: produkt, pris, plats och promotion, är en ypperligt applicerbar 

teori för att förstå hur företag går tillväga för att växa genom marknadspenetrering.  

 

• Marknadspenetrering – Marknadsmixen  

 

Nästa tillvägagångssätt för tillväxt är genom produktutveckling, vilket definieras som 

nya produkter på nuvarande marknader (Ansoff, 1987). För att ge en bredare teoretisk 

syn utifrån Ansoffs definition har vi valt att integrera flera författares synsätt gällande 

produktutveckling, därigenom redogör Gustavsson (1998) för att överlägsna 

produkter är viktiga på marknaden samt Kotler et al (2006) för att företaget bör 
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tydliggöra vilka marknader de riktar sig till i relation till deras nya produkter och 

avslutningsvis diskuterar Ford et al (2007) anskaffandet av teknologi till 

verksamheten.  

 

• Produktutveckling  

 

Gällande marknadsutveckling, vilket Ansoff (1987) beskriver som tillväxt genom nya 

marknader med nuvarande produkter, har vi valt att applicera den inkrementella 

internationaliseringsteorin presenterad av Johanson och Vahlne (1977), som belyser 

hur företag i en internationaliseringsprocess reducerar sin osäkerhet genom att i ett 

stegvist beteende anta nya marknader. Vi ställer denna teori i relation till att vi i denna 

uppsats studerar SMF, då dessa företag präglas av entreprenörer och möter 

svårigheter gällande begränsade resurser på grund av dess storlek. Vi ser därför denna 

teori som väsentlig för att undersöka marknadsutveckling. 

 

• Marknadsutveckling – Inkrementell internationaliseringsteori  

 

Det sista tillvägagångssättet och likaså tillväxtstrategi i Ansoffs tillväxtmatris vilken 

den teoretiska referensramen belyser är diversifiering; som utgörs av nya produkter på 

nya marknader (Ansoff, 1987). Denna teori belyses mestadels genom Ansoffs 

antaganden men bekräftas även av andra senare författare så som Richardson och 

Evans (2007) samt Aker (2011). 

 

• Diversifiering 

 

För att klargöra ytterligare löper de olika tillvägagångssätten i många fall omlott då de 

delar två axlar. Med detta sagt vill vi poängtera att vissa av tillvägagångssätten vi 

applicerat till vissa tillväxtstrategier även till viss del kan förklara någon av övriga 

tillväxtstrategier. Därför ser vi inte de fyra tillvägagångssätten för tillväxtstrategi som 

helt isolerade från varandra. 
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                                             Produkter 

Standardiserade produkter, Nischade produkter 
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Geografiska marknader  
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 Figur 6. 

 
 

4. Slutligen sätter vi detta i relation till SMFs karaktärsdrag via författarna Chan et al 

(2003) samt Hollensen (2011), marknadsförändringar genom författarna Eriksson-

Zetterquist (2007) samt Johanson (2006), och företags reaktioner på 

marknadshändelser av författaren Hollensen (2011). Vi har valt att integrera dessa 

teorier delvis på grund av att vi i denna studie undersöker SMF och 

marknadsturbulens men även för att skapa en förståelse för det handlingssätt företag 

kan anta utifrån dess förutsättningar. Vi anser att teorin skapar förståelse för ämnet 

som direkt kan kopplas till uppsatsens problematik och undersökningsområde.  
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4 EMPIRI & ANALYS 
 

Detta kapitel redogör för den empirisk data och analys som ligger till grund för 

uppsatsens undersökningsområde. För att ge läsaren en ökad förståelse och inblick i 

hur empirin och analysen är strukturerad ges inledningsvis en redogörelse för detta 

genom en sammanfattning av kapitlet.   

 

 

4.1 Sammanfattning av kapitlet 

Fallföretagen för uppsatsens studie kommer nedan att var för sig presenteras med 

allmän bakgrundsinformation för att vidare beskriva dess strategiska beteende innan 

samt under och efter finanskrisen. Denna beskrivning kommer sedan mynna ut i en 

översiktlig analys som utgår från uppsatsens: 

 

• Delfråga ett - Hur såg små- och medelstora företags planerade tillväxtstrategi ut 

innan finanskrisen? 

• Delfråga två - Hur utföll små- och medelstora företags tillväxtstrategi under 

samt efter finanskrisen? 

• Delfråga tre - Varför har små- och medelstora företags tillväxtstrategi 

ändrats/inte ändrats? 

	  

4.2 Naxoflex AB 

Leif Alexandersson, platschef på Naxoflex i Västervik, berättar att företaget startades 

redan vid sekelskiftet 1900 och hette då Slipnaxos, vars kärnverksamhet innefattade 

flexibla produkter i form av slipskivor. År 2002 delades verksamheten upp i två och 

bolaget såldes till en Italiensk ägare, som idag är moderbolag till vad som kommit att 

heta Naxoflex, och har runt 40 anställda i Västervik. Alexandersson berättar att 

verksamheten år 2007 omorganiserades helt och blev mer integrerad med det 

italienska moderbolaget, som då tog över den ursprungliga försäljningen ifrån 

Naxoflex. Naxoflex utvecklar och producerar slipskivor eller mer tydligt, sandpapper 

för industriell användning inom segmenten metall och trä. Produkterna är 

standardiserade med en strävan mot att med olika applikationer kunna anpassa dessa 

till kunden på ett så flexibelt och effektivt sätt som möjligt. Alexandersson menar att 
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företaget måste erbjuda standardiserade produkter genom att koncentrera 

produktprogrammet, för att nå så höga volymer som möjligt och i slutändan vara 

lönsamma. Alexandersson beskriver vidare verksamhetens vision och affärsidé som 

att ha kunnande om produkter, att tillverka en lösning och att bidra till att ge kunderna 

en bra yta, oavsett metall eller trä, samt sträva efter nya internationella marknader. 

När det gäller att sträva efter internationella marknader, berättar Alexandersson att 

Naxoflex idag är verksamma både i Sverige men även de flesta länder i Europa, samt 

Baltikum, Brasilien, Chile, Ryssland, China, Taiwan och Thailand. Han tillägger att 

Naxoflex verkar internationellt för att på ett effektivare sätt kunna uppnå höga 

volymer. Försäljningen utomlands sker via lokala distributörer med ett undantag för 

några få länder, vars försäljning styrs genom det italienska moderbolaget. Naxoflex 

kunder utgörs exempelvis av Swedwood inom Ikeakoncernen, vilket Alexandersson 

påpekar är en typisk kund för Naxoflex. Idag har Naxoflex en marknadsandel på 15-

20 procent av den svenska marknaden medan den internationella marknaden utgörs av 

en marknadsandel på 1-2 procent. Omsättningen uppgick till cirka 83 miljoner kronor 

år 2010 (allabolag.se). 

 

4.2.1 Strategiskt beteende 

Under större delen av 2000-talet hade Naxoflex som fokus att stärka nyckelkunder 

och arbeta med nuvarande produkter på nuvarande marknader. Alexandersson berättar 

att de även hade en stor ambition att växa till nya geografiska marknader med 

befintliga produkter för att finna fler kunder och öka produktionen av volymen. 

Företaget ville exempelvis öka sitt inflytande i Sydamerika, Brasilien och Östeuropa 

omkring 2008. I Brasilien handlade det om nyetablering medan det i Östeuropa var 

fråga om att utveckla distributionssamarbeten, och i Sydamerika hittade företaget vid 

denna tid lämpliga samarbetspartners efter en tids sökande.  

 

Finanskrisen nådde Naxoflex hösten 2008 och påverkade verksamheten ungefär ett år 

framöver, där den största effekten märktes i försäljning under 2009. Alexandersson 

berättar att Naxoflex upplevde en markant nedgång vilket skapade en större 

konkurrens mellan företaget och dess konkurrenter, som tvingade många i branschen 

att sänka sina priser. Försäljningen minskade med 35-40 procent inom deras metall-

segment medan trä-segmentet minskade med 20 procent. Alexandersson beskriver 

denna nedåtgång genom att betona att en bidragande faktor kan haft att göra med 
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konsumenternas förändrade köpbeteenden inom de branscher som Naxoflex är en del 

utav. Han menar att försäljningen till metall-segmentet påverkades av en recession i 

fordonsindustrin och träindustrin kan ha influerats av kunders återhållsamhet. 

Alexanderson menar vidare att många konsumenter oftast inte vill investera i nya och 

dyra produkter under en kris, som exempelvis nya kök etcetera, utan väntade hellre på 

grund av osäkerheterna. Vidare nämner Alexandersson att det fanns en överkapacitet i 

denna bransch vilket lett till att aktörerna varit tvungna att pressa sina priser, och 

därigenom genererat en ond spiral där lönsamheten gått ned. Detta har skett parallellt 

med krisen och idag konkurrerar företaget även med många tillverkare i 

lågkostnadsländer. 

 

Effekterna av krisen förtydligar Alexandersson genom att berätta att det 

huvudsakligen för Naxoflex handlade om en ekonomisk ansträngning relaterat till en 

mer ansträngd soliditet 4 . Företagets strategi under och efter krisen menar 

Alexandersson utgjorde ungefär den samma men Naxoflex antog snarare en mindre 

långsiktig strategi under krisen genom att sänka priser och anpassa sig till det rådande 

läget på marknaden. Alexandersson beskriver att företaget omorganiserade de interna 

resurserna genom att avskeda personal samt att moderbolaget genomförde åtgärder 

genom att ta över försäljningen från företaget. Naxoflex fokuserade vid detta tillfälle 

på deras nuvarande marknader och drog sig snarare tillbaka från vissa geografiskt 

utspridda marknader, och äntrade följaktligen heller inte några nya marknader. 

Alexandersson tar Asien som ett exempel, där konkurrensen ökade under finanskrisen 

i kombination med att det rådde en osäkerhet kring valutan, vilket gjorde att 

utvecklingen mot de asiatiska marknaderna minskade. Alexandersson påpekar vidare 

att han tycker att målbilden varit otydlig gällande att samköra moderbolagets och 

dotterbolagets strategi och därför anser han att detta är något som bör arbetas mer 

aktivt med framöver. 

 

Alexandersson avslutar med att beskriva nyckelfaktorerna till varför företaget blivit 

påverkade att byta strategi: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Soliditet: ekonomiskt nyckeltal som beskriver förhållandet mellan det egna och det totala kapitalet, 
eller hur stor andel av företagets tillgångar som inte motsvaras av skulder, alltså företagets 
betalningsförmåga på lång sikt (businessdictionary.com). 
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• Företagets soliditet som påverkades negativt av krisen. 

• Otydligt mål, då moderbolaget och dotterbolaget var splittrade i målbilden och 

den totala strategin var frånvarande. 

• Förändrade och mer avhållsamma kundbeteenden inom både stål- och 

träindustrin. 

 

4.2.2 Tillväxtstrategier innan turbulens 

Naxoflex hade ett fokus innan finanskrisen att stärka relationen med nyckelkunder på 

deras befintliga marknader som sin planerade strategi. Därav, enligt Ansoff (1987),  

hade Naxoflex en tillväxtstrategi som kan kopplas till marknadspenetreringsstrategi i 

tillväxtmatrisen. Naxoflex antog även nya geografiska marknader, som då istället 

skulle relatera företagets tillväxtstrategi i enlighet med marknadsutveckling, det vill 

säga befintliga produkter på nya geografiska marknader (Ansoff, 1987). Naxoflex 

tillväxtstrategi kan därför tolkas på två olika sätt vilket illustreras i figuren nedan. I 

relation till tillväxtstrategierna marknadspenetrering och marknadsutveckling, tyder vi 

dessa som företagets planerade strategi i enlighet med Mintzberg och Quinns (1991) 

definition om strategi som en plan. Att ett företag befinner sig i flera av de strategiska 

områdena i matrisen samtidigt menar Ansoff (1987) inte är ovanligt. 

 

4.2.3 Tillväxtstrategier under och efter turbulens 

Under finanskrisen upplevde Naxoflex en kris i industrin, och antog då en akut 

strategi och backade därmed från sina geografiska marknader för att kunna 

omorganisera sina resurser till att täcka de plötsligt mycket aktuella behoven i 

företaget och var därför tvungna att koncentrera sig på sina befintliga marknader. 

Detta är i enlighet med vad Ansoff (1987) definierar som marknadspenetrering. 

Beträffande hur den planerade strategin utföll för Naxoflex, blev tillväxtstrategin 

förändrad utifrån hur den var planerad innan finanskrisen. Den realiserade strategin 

anser vi blev influerad av den framväxande strategin som Mintzberg och Quinn 

(1991) menar på, påverkar den planerade strategins väg till realisering.  

 

4.2.4 Förändrade tillväxtstrategier 

Som konstaterats ovan ändrade Naxoflex under krisen sitt val av tillväxtstrategi. 

Företaget antog en akut strategi och var tvungna att lägga färre resurser på nya 
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geografiska marknader och istället fokusera på företagets lönsamhet och omfördela 

resurser. Vi kan därför se att Naxoflex gått från två olika strategiska tillväxtsätt till att 

endast koncentrera sig till ett. Vi uppfattade att företaget under krisen drabbades hårt 

vilket gör att vi ser att det var tvunget att göras omprioriteringar i form av att 

koncentrera strategin, då det helt enkelt inte fanns resurser till nysatsning på 

marknader. De ovannämnda faktorerna menar vi på, kan ses som den framväxande 

strategin som påverkade den planerade strategin till hur den i själva verket blev 

realiserad (Mintzberg & Quinn, 1991). 

	  
	  Planerad tillväxtstrategi  Genomförd tillväxtstrategi  

 

 

 

	  
	  
	  
	  
 
 
 

Figur 7.     Figur 8.    

 

4.3 Norden Machinery AB  

Lars Hammarstedt, marknadsdirektör på Norden Machinery i Kalmar, berättar att 

företagets anrika historia sträcker så långt tillbaka som år 1877 då företaget var en del 

av Arenco och Swedish Match. På den tiden tillverkades alla typer av maskiner, 

vidare tillverkades 1934 den första tubfyllningsmaskinen, vilket även brukar ses som 

startskottet för verksamheten. 1980 bestämde sig den ursprungliga organisationen för 

att fokusera på sin kärnverksamhet och därför såldes maskiner av och bildade samma 

årtionde tubfyllningstillverkaren Norden Machinery. Idag har företaget över 230 

anställda, varav 187 personer är anställda på huvudkontoret i Kalmar. Företaget är ett 

dotterbolag och tillhör Coesia group (coesia.com). Norden verkar inom den nischade 

branschen maskintillverkning för tubfyllning, och producerar såväl hög- som 

låghastighetsmaskiner. Tubfyllningstillverkningen kan vidare delas in i fem segment, 

nämligen: kosmetik, tandkräm, farmaci, mat och industri, där de tre första segmenten 

utgör 95 procent och de två senare står för fem procent av försäljningen. Den uttalade 

visionen är att bli världsledande leverantörer på tubfyllningssystem, dock menar 
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Hammarstedt att företaget redan idag är världsledande och önskar snarare att sträva 

emot att Norden ska bli tillfrågade i alla tubfyllningsprojekt världen över. Kundbasen 

består av välkända märken så som Unilever, L’Oréal, Colgate och Johnson & Johnson 

med mera. I övrigt är företaget väldigt nischat och önskar inte gå in i några andra 

segment än just tubfyllningstillverkning. Hammarstedt berättar att produkten är 

väldigt smal jämförelsevis med deras konkurrenter som även tillverkar olika typer av 

förpackningsmaskiner. Företagets marknadsandel uppgår i Skandinavien till 85-95 

procent. I hela världen innehar företaget runt 30-35 procent av den totala marknaden. 

Norden har försäljningskontor i USA, Frankrike, Tyskland, England, Indien och Kina 

samt distributörer i Japan. Totalt har företaget agenter i 80 länder och är verksamma i 

82 länder världen över.  

 

4.3.1 Strategiskt beteende  

Norden innehar en tekniskt ledande position i sin bransch, men då maskinerna 

ständigt kopieras av många konkurrenter i lågkostnadsländer ville företaget åren 

innan finanskrisen skaffa sig försprång även på andra områden. Därför genomförde 

företaget en marknadsanalys som gav till resultat att ingen av konkurrenterna i 

branschen var särskilt kundfokuserade, och hade antingen, som Norden, fokuserat på 

teknologi, eller att pressa priserna genom lågkostnadstillverkning. För att kunna 

skaffa sig ett strategiskt försprång genom att anta ett större kundfokus tog företaget 

fram ”mjuka värden” i marknadsföringskampanjer och liknande samt satsade mer 

intensivt på service, support, med mera. Innan företaget blev påverkat av en 

förändring i efterfrågan var strategin att växa lite mer än marknaden. Hammarstedt 

menar att marknaden växer i genomsnitt 3-4 procent per år men Norden har vuxit i 

genomsnitt 6 procent från år 2003. Nordens strategi har alltid omfattat att växa med 

sina befintliga kunder i befintliga marknader och på så sätt försökt öka sina 

marknadsandelar, vidare har produktutveckling även förekommit då de önskat 

förbättra sina produkter och då kunder önskat speciella produkter.  

 

Företaget kände av finanskrisen på så vis att efterfrågan på maskiner ökade och 

Hammarstedt tror att detta berodde på att det så kallade ”lipstic-index” gjorde sig 

gällande under denna period, det vill säga att människor under ekonomiskt svåra tider 

unnar sig lyx i form av kosmetik. Detta gör det enkelt att förstå att det framförallt var 

efterfrågan på kosmetiksegmentet som sköt i höjden vid denna tid. Konkurrenterna 
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fick det även ekonomiskt svårt och skar därför ner på support och erbjöd allt sämre 

service som resulterade i att Norden fick assistera många av konkurrenternas kunder, 

och ökade på detta sätt sina marknadsandelar. De nya kunderna lyckades företaget 

sedan behålla och år 2009 var företagets försäljning rekordhög. Företaget har en lång 

historia med ett utländskt fokus, dock var det länge sedan de äntrade några nya länder 

då de mer eller mindre alltid funnits representerade internationellt. Emellertid menar 

Hammarstedt att leveranserna till Kina och Indien växt drastiskt under de senaste åren 

jämfört mot tidigare, och detta har följt som en konsekvens av att företaget arbetat 

nära sina kunder som L’Oréal och Unilever. Uppgången har berott på att Nordens 

kunder har slått sig in på nya marknader som ett led i att efterfrågan på dessa 

produkter ökat, vilket gjort att även Norden upplevt ökad efterfrågan.  

 

År 2010 togs beslutet att utveckla deras hitintills snabbaste maskin, vilket var ett 

projekt som tidigare fått läggas på is på grund av att de varit fullbelagda, dock är 

maskinen ännu inte färdigställd. Hammarstedt berättar vidare att finanskrisen gjorde 

att Norden fick sätta all utveckling av nya maskiner på paus då de hade många nya 

kunder att ta hand om under denna period, och fick även säga nej till kunders 

efterfrågan gällande utvecklingsprojekt. Avslutningsvis poängterar Hammarstedt att 

företaget bibehållit samma strategi som innan finanskrisen, men på grund av den 

ökade efterfrågan fick vissa omorganiseringar genomföras.  

 

Hammarstedt avslutar med att beskriva nyckelfaktorerna till varför företaget blivit 

påverkade att byta strategi: 

 

• Efterfrågan på maskiner ökade under finanskrisen, främst inom 

kosmetiksegmentet. 

• Konkurrenters bristfälliga service och support under krisen gjorde att Norden 

fick ta emot många nya kunder som de sedan lyckades behålla. 

• Ökningen i framförallt Asien på vägnarna av att Nordens kunder antagit nya 

marknader på grund av ökad efterfrågan. 
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4.3.2 Tillväxtstrategier innan turbulens  

Norden Machinery hade innan finanskrisen en planerad strategi att fokusera på ny 

marknadsföring mot kund, vilket riktades mot befintliga kunder på befintliga 

marknader. Nordens fokus och tillväxtstrategi definierar Ansoff (1987) som 

marknadspenetrering men även Armstrong et al (2009) belyser att 

marknadspenetrering kan genomföras genom att förändra sin marknadsföring. 

Samtidigt drev Norden projekt att utveckla sina maskiner innan krisen. Denna 

parallella strategi placerar även Norden i rutan för produktutveckling. Att använda sig 

av marknadspenetrering samt produktutveckling tolkar vi som Nordens planerade 

strategi (Mintzberg & Quinn, 1991). Som nämnts tidigare är det inte ovanligt att ett 

företag passar in i flera av tillväxtmatrisens rutor, då företag vanligen utför många 

tillväxtstrategiska tillvägagångssätt på en och samma gång (Ansoff, 1987), vilket i 

detta fall även gör sig gällande här.  

 

4.3.3 Tillväxtstrategier under och efter turbulens  

Krisen märktes av under 2009 på ett positivt sätt vilket resulterade i ett större fokus på 

Nordens nuvarande kunder. I och med detta fokus fick Norden lägga sina nuvarande 

utvecklingsprojekt på is, vilket visar på att Norden bytte strategi under krisen. 

Hammarstedt poängterar vidare att Norden bibehållit samma strategi efter krisen som 

innan, vilket betyder att Norden återgick till samma tillväxtstrategier som innan 

krisen, det vill säga marknadspenetrering och produktutveckling (Ansoff, 1987). 

Dock var Norden tvunget att tillfälligt ändra strategi under finanskrisen till att endast 

fokusera på marknadspenetrering, vilket visar på att den planerade strategin blev 

påverkad av den framväxande strategin utifrån Mintzberg och Quinns (1991) sätt att 

se på strategi. Då Norden senare antog den från början planerade strategin, blev den 

realiserade strategin efter finanskrisen den samma som den planerade, men med en 

viss mån av tillfällig omorganisering.  

 

4.3.4 Förändrade tillväxtstrategier 

Norden Machinery produktutvecklade innan krisen på vägnarna av sina kunders 

begäran men även på grund av att de ämnade vara teknikledande i branschen, 

samtidigt som de satsade på sina nuvarande kunder i befintliga marknader. Under 

finanskrisen fick de tillfälligt byta strategi på grund av stor efterfrågan från kunder. 

Företaget uppfattas som ett stabilt företag med lång erfarenhet och historia vilket gör 
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att vi ser att det var naturligt att anta samma strategi efter krisen som de hade som 

fokus innan. Avslutningsvis, fick den planerade strategin en påverkan som temporärt 

bildade en ny strategi för Norden. I enlighet med Mintzberg och Quinns (1991) 

definition av den framväxande strategin, interpreterar vi förhållandena på marknaden 

som möjliga influenser för hur den planerade strategin blev realiserad.  

 

Planerad tillväxtstrategi            Tillfällig tillväxtstrategi   

 

      

 

 

 

 
 

  

Figur 9.     Figur 10. 

Genomförd tillväxtstrategi  

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figur 11.	  
 

4.4 Revatec AB 

Olof Nordström, Verkställande direktör på Revatec i Kalmar, berättar att företaget 

grundades 1978 och hette från början Kambre, och flyttade 2004 från Täby till 

Kalmar på grund av en sammanslagning av två företag. Revatec bygger 

tvättanläggningar för tunga motorfordon, så som busstvättar, tågtvättar, lastbilstvättar 

samt tvättar till försvarsindustrin, och tillverkar även vattenreningsutrustning till 

tvättarna. Produkterna är unika och anpassas till varje kunds behov.  I och med 

sammanslagningen av de bägge företagen inhämtades de främsta kompetenserna inom 

teknikkunnande från de båda och i Täby finns idag kvar försäljningskontor och 
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servicemontörer, men Revatc finns även representerade i Söderhamn, Ängelholm och 

Borås. Företaget består av 14 egna anställda och 3-4 personer hyrs in på heltid. 

Visionen och affärsidén omfattar att företaget strävar efter att vara teknikledande 

inom deras bransch, och är väldigt flexibla gällande kundanpassning. Kunderna 

utgörs av större bussbolag och länstrafikbolag, så som Stockholms länstrafik, 

Bombardier, Jernhusen, Fortifikationsverket, Nobina och Keolis. Företagen utgör 

således en blandning av offentlig verksamhet och privata företag som uppgår till cirka 

hälften av varje. Revatec har idag en marknadsandel på 30-50 procent vilket omfattar 

busstvättar, tågtvättar och lastbilstvättar. Omsättningen uppgår till cirka 30 miljoner 

om året.  

 

4.4.1 Strategiskt beteende  

Nordström började arbeta i företaget 2005, vilket resulterade i att mycket fokus lades 

på produktutveckling inom befintliga marknader, genom att förädla och förbättra 

företagets produkter. Innan finanskrisen, fick företaget en ny företagsledning och 

flyttade i och med sammanslagningen till Kalmar, vilket betyder att det följaktligen 

var fråga om nya omorganiseringar i företaget vid denna tidpunkt. Nordström 

upplevde att de då först och främst var tvungna att bevisa sig kunna prestera i en 

nischad marknad. Revatec var vid denna tid precis som idag tungt teknikfokserade, 

som till stor del uppfyllts genom företagets drivna, kompententa människor som 

under vägens gång fått väldigt fria tyglar. Revatec har från det att Nordström kom in i 

företaget medvetet valt att tacka ja till projekt med hög teknisk intensitet, vilket de 

utmanats igenom och dragit lärdomar utav. Nordström menar att företaget varit 

väldigt flexibelt och tagit på sig många varierande projekt.  

 

2007-2008 valde företaget att ta hjälp av en extern styrelse, vilket bidrog med 

kompetens till hur företaget kunde bli mer lönsamt och maximera förtjänst, samt hade 

kunskap om bankväsendet med mera. På grund av den befintliga marknadens ”tak” på 

maxförtjänst, sökte sig företaget medvetet till andra marknader för att kunna ta 

marknadsandelar på marknader med högre ”tak”. Under denna tid hade företaget svårt 

att acceptera att deras marknadsandel var begränsad och satsade därför aggressivt på 

en tillväxtstrategi med hög risk som pressade företaget ut på nya marknadssegment 

som tidsmässigt sammanföll med krisen. 2008-2009 började företaget gå in i en ny 

bransch, närmare bestämt stridsvagnstvättar, där de första tillverkade enheterna 
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krävde stora produktinvesteringar utan att generera någon direkt avkastning och 

Nordström menar att det kostat mycket att investera för att växa. Nordström tror att 

dessa förändringar inföll tidsmässigt samtidigt som finanskrisen av en slump, han 

menar att företaget först då var trygga och mogna för att växa, då det från 

sammanslagningen vid mitten av 2000-talet mest var fråga om att komma på fötter 

och börja generera vinst. Nordström berättar även att finanskrisen sammanföll med att 

miljötänket blev mycket mer fokuserat och i till exempel Stockholm ökade 

kollektivtrafiken markant genom införandet av tullar, vilket även påverkade Revatec 

positivt.  

 

Nordström berättar att försäljningen på totalen inte märkts av men att de noterat att de 

privata bolagen investerade mindre under och efter krisen än de offentliga, och det 

kan fortfarande märkas att de privata företagen är avhållsamma och försiktiga. Då vi 

frågar om företaget märkt någon annan påverkan berättar Nordström att verksamheten 

hade större planer innan krisen samt det faktum att riskkapitalet bromsades upp, det 

vill säga att det blev svårare att få extern finansiering till önskade utvecklingsprojekt. 

Revatec har därför väntat något med att bygga ut och nyanställa och därför utnyttjat 

befintlig personal mer effektivt, vidare har de gjort mindre inköp och på så sätt varit 

mer avhållsamma. Trots detta menar Nordström att krisen bidragit positivt på det sätt 

att företaget varit tvunget att vässa organisationen och sina upphandlingsvägar, blivit 

effektivare och konkurrensen är idag mer lätthanterlig eftersom att några av 

konkurrenterna inte överlevde krisen. Vidare anser han att Revatec är ett stabilt 

företag, och har en lång erfarenhet med långa relationer och trygga kunder samt haft 

en grundförsäljning varje år på deras befintliga kunder vilket kan ha hjälpt dem 

genom den ekonomiska turbulensen. Att Revatec varit så teknik- och 

kvalitetsfokuserade har gynnat dem i längden gentemot konkurrenterna. Nordström 

avrundar med att påpeka att resultatet nog rent teoretiskt sett hade sett bättre ut om 

företaget de första åren låtit bli att investera så intensivt för att avancera. Men han 

tillägger att företaget nog inte hade befunnit sig där de är idag om de inte legat i 

framkant och satsat så aggressivt under de första åren. Nu har företaget nästan nått sitt 

maximala tak för orderingång i två år framöver och måste därför nyanställa för att 

kunna växa.  
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Nordström avslutar med att beskriva nyckelfaktorerna till varför företaget blivit 

påverkade att byta strategi: 

 

• En mognadsfråga för företaget. 

• Tog experthjälp av en extern styrelsen. 

• Var inte rädda för att ta på sig nya projekt och utmanas. 

• Företagets investeringar för att skapa tillväxt samt kunna ta marknadsandelar av 

en större totalmarknad. 

 

4.4.2 Tillväxtstrategier innan turbulens 

Revatecs planerade strategi innan den ekonomiska turbulensen var att sträva mot att 

upprätthålla tungt teknikfokus, det vill säga, vara teknikledande på marknaden. På 

vägnarna av företagets framåtsträvande anda produktutvecklade Revatec sina 

produkter genom att förbättra samt förädla dessa. Strategin kan appliceras till Ansoffs 

(1987) definition av produktutveckling, där denna enkelt kan förklaras som nya 

produkter på nuvarande marknader. Att Revatec valt att utveckla verksamhetens 

produkter finner vi vara verksamhetens planerade strategi (Mintzberg & Quinn, 

1991).  

 

4.4.3 Tillväxtstrategier under och efter turbulens 

Under finanskrisen bytte Revatec strategi från att produktutveckla produkter i deras 

befintliga marknader till att anta nya marknadssegment för att växa, genom att rikta 

sig åt stridsvagnsbranschen med nya tvättar, vilket utgör den diversifierade strategin 

(Ansoff, 1987).  Under och efter finanskrisen blev den planerade strategin följaktligen 

ändrad, som nämnts tidigare kan haft att göra med den framväxande strategin enligt 

Mintzberg och Quinn (1991).  

 

4.4.4 Förändrade tillväxtstrategier 

Med hjälp av Ansoffs tillväxtmatris kan vi se att Revatec ändrade strategi under och 

efter finanskrisen, i jämförelse med innan. Varför Revatec valde att byta fokus från 

produktutveckling till diversifiering mot nya segment, kan bland annat relateras till 

företagets mognad, samt företagets strävan att växa och ta marknadsandelar. Vi tror 

även att nyckelfaktorn för Revatecs till synes lilla påverkan av krisen har att göra med 
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dess kundanpassade- och nischade produkt. Extern hjälp från en styrelse kan också ha 

hjälpt dem att ta beslut mot att utvecklas mot nya segment för att ta marknadsandelar 

från en större totalmarknad. Vi tror även att företagets investeringsvilja bidragit till att 

de kunnat utvecklas till nya marknadssegment. Den framväxande strategin, utifrån 

ovanstående nämnda faktorer och förhållanden, tolkar vi som det som påverkade den 

planerade strategin till att bli realiserad och därmed inte avsiktlig (Mintzberg & 

Quinn, 1991).   

 

Planerad tillväxtstrategi  Genomförd tillväxtstrategi 

 
 

 

 

     

 

 

	  
Figur	  12.	   	   	   	   	   Figur	  13.	  

 

4.5 Sepro AB  

Sepro AB är ett företag lokaliserat i Växjö med sammanlagt 2 anställda som 

grundades av Verkställande direktör och delägare Marcus Isaksson tillsammans med 

sex andra personer år 2006. Idag tillverkar och utvecklar Sepro olika tekniska 

lösningar till styrkort. Isaksson beskriver att företaget både arbetar för att ta fram ett 

något standardiserat sortiment samt kundspecifika styrkort. Styrkorten används bland 

annat för att höja och sänka bord på ett så optimalt sätt som möjligt där korten styr 

”motorn”. Isaksson berättar att produkträttigheterna från början köptes loss från 

giganten Bosch. Anledningen till detta var att jätten hade problem att hantera denna 

komplexa teknik, och då Bosch besatt en redan etablerad kundbas gav detta 

möjligheter för Sepro att snabbt komma igång med sin försäljning. Isaksson berättar 

att han tror detta var en stor fördel för företaget då deras produkter är väldigt speciella 

och nischade vilket troligen gjort att etableringen och finnandet av kunder kunde ha 

tagit längre tid än om de själva startat helt från grunden. Sepros vision omfattar att de 

ska vara det självklara valet vid elektrisk styrning av mekaniska system i produkter 

som bidrar till värdeskapande för kunden, samt till små- och medelstora 
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industriföretag erbjuda marknadens bästa lösning för elektrisk styrning av mekaniska 

system. Isaksson berättar att de strävar efter att vara unika, skapa en god närhet till 

kunden och vara ett flexibelt företag med långsiktiga förhållanden och 

anpassningsbarhet.  

 

Sepros huvudsakliga marknad är den svenska marknaden där Isaksson uppskattar en 

marknadsandel på 1 procent, 3 procent av den totala försäljning har även gått till 

länder som Kanada och USA via enstaka orderbeställningar. Produkterna som säljs 

till dessa marknader är endast styckvaror och Sepro har i samtliga fall blivit 

kontaktade av de utländska kunderna till skillnad från den svenska marknaden där 

Isaksson både säljer via direktförsäljning, såväl som blir kontaktad av kunder. Sepros 

produkter riktar sig till flera segment, till exempel kan styrkorten återfinnas i 

vardagliga hjälpmedel som riktar sig till funktionshindrade, äldrevård, samt 

ergonomiska hjälpmedel. Många av kunderna utgörs därmed av offentlig verksamhet, 

men företaget säljer även till automationskunder inom industrin. Isaksson berättar att 

Sepro ligger långt ner i försäljningsledet och utgör endast en liten del i en slutprodukt. 

Utöver deras egenutvecklade produkter är de även återförsäljare av motorer till 

industrikunder för Bosch.  

 

4.5.1 Strategiskt beteende 

Från och med året då företaget grundades till dess att finanskrisen kändes av hade 

Sepro en långsiktig strategi att arbeta mot nya segment och nya marknader. Isaksson 

berättar att företaget dock inte jobbade aktivt med denna strategi men att den alltid har 

funnits i beräkningen. Vidare menar han att företaget i framtiden har flera vägar att 

gå, som att till exempel äntra markisbranschen eller gå in i marknader för automatiska 

grindar eller garagedörrar. Eftersom Sepro köpte verksamheten av Bosch och genom 

detta fick tillgång till en befintlig produkt samt befintlig kundbas, blev det per 

automatik att de först och främst bearbetade dessa kunder tillsammans med deras 

nuvarande produkter. Isaksson beskriver att de var aktiva med att fokusera på att ta 

marknadsandelar på den befintliga marknaden i Sverige och arbetade med 

produktutveckling. Produktutvecklingen skedde som en del i att anpassa sig till 

kunden då dessa kom med önskemål gällande produkterna. Då företaget är litet är det 

därför fördelaktigt om kunderna kan vara med och bära kostnaderna för 

produktutvecklingen då företaget har svårt att hantera detta med egna muskler. 



EMPIRI	  OCH	  ANALYS	  	  

	   54	  

Isaksson tillägger även att det gäller att ständigt ligga i framkant för företag som säljer 

nischad teknik för att hålla en god utvecklingskurva.  

 

Sepro AB påverkades inte märkbart av krisen under åren 2008-2009, berättar 

Isaksson. 2009 var Sepros bästa år resultat- och försäljningsmässigt, där de bland 

annat fick en stor fakturerande kund. Isaksson berättar att han inte anser att denna 

kund hade med krisen att göra utan utgjorde mestadels en vanlig affärssituation. 

Under 2010 kunde Isaksson märka en liten nedgång i orderingången. Han förklarar 

detta som en del av krisen då han menar att kunderna men även Sepro ligger långt bak 

i näringskedjan och därmed försköts effekten av krisen rent tidsmässigt. Han förklarar 

att många av kunderna hade goda resultat innan krisen vilket resulterade i 

investeringar av nya styrkort från Sepro. När det väl var tid för att förnya styrkorten 

hade krisen påverkat Sepros kunder vilket gjorde att de sköt på nya inköp. Detta 

menar Isaksson kunde förklara antalet minskade order år 2010. Isaksson berättar att 

anledningen till varför han tror att Sepro endast blev påverkade marginellt av krisen 

var på grund av deras nischade produkter. Han menar att marknaden för deras 

produkter fortfarande var attraktiv efter krisen. Isaksson poängterar att de styrkort 

som till exempel säljs till rullstolsbussar fortfarande behövdes under krisen och var 

något som kunderna inte valde att prioritera bort, kanske på grund av att produkterna i 

mångt och mycket hör till de nödvändiga offentliga hjälpmedlen i samhället.  

 

Sepro hade därför under och efter krisen inget byte av strategi i och med den 

obetydliga påverkan av finanskrisen. Sepro lade heller inga påbörjade projekt på is, 

dock riktades företagets fokus mer mot strävan efter nya marknadssegment och nya 

geografiska marknader, men detta var som tidigare nämnt fortsatt en långsiktig 

framtida strävan. Dock menar Isaksson att tillväxten kan ha påverkats negativt men 

detta går endast att spekulera i eftersom de omöjligt kan veta hur mycket de skulle 

växt om de inte påverkats av krisen. 

 

Isaksson avslutar med att beskriva nyckelfaktorerna till varför företaget inte blivit 

påverkade att byta strategi: 
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• Nischade produkter som ingår i slutprodukter vilka är nödvändiga för samhället 

oavsett finanskris eller inte, som till exempel hjälpmedel för funktionshindrade 

och äldrevård. 

• Genom att aktivt söka upp potentiella kunder har företaget haft möjlighet att 

skaffa sig nya kunder. 

 

4.5.2 Tillväxtstrategier innan turbulens 

Sepro hade innan krisen en planerad tillväxtstrategi som genomsyrades av 

produktutveckling på hemmamarknaden Sverige, som enligt Ansoff (1987) är ett 

tillvägagångssätt för att skapa tillväxt genom nya produkter på nuvarande marknader. 

Tiden innan finanskrisen sammanföll tidsmässigt med att Isaksson kom in i bolaget 

vilket förenklar för oss att förstå hur företagets strategi såg ut vid just den tiden. 

Mintzberg och Quinn (1991) menar att vad företaget har för avsikt att genomföra 

utgör ett företags planerade strategi. Sepro har även blivit kontaktade av utländska 

kunder gällande enstaka styck-order, men Isaksson poängterar att detta inte har 

innefattat någon strategi företaget arbetat aktivt med, utan snarare skett av en 

händelse. 

 

4.5.3 Tillväxtstrategier under och efter turbulens 

Då finanskrisen inte hade någon direkt påverkan på Sepros verksamhet, bytte de 

heller aldrig sin strategi. De arbetade aktivt med produktutveckling på nuvarande 

marknader innan krisen, vilket de fortsatte med att göra under och efter finanskrisen, 

trots en framtida vision om att kunna nå nya segment och marknader (Ansoff, 1987). 

Vi tolkar detta i enlighet med Mintzberg och Quinns (1991) definition av realiserad 

strategi, vilken utföll att vara den samma troligtvis på grund av den obetydliga 

påverkan under krisen. 

 

4.5.4 Förändrade tillväxtstrategier 

Varför Sepro inte bytte tillväxtstrategi under och efter krisen kan vi se har att göra 

med att de är ett väldigt litet och flexibelt företag som tillverkar nischade produkter. 

Som Isaksson konstaterade under intervjun, fortsätter företagets marknad oavsett om 

den övriga marknaden ter sig turbulent, på grund av att deras produkter ingår i 

nödvändiga hjälpmedel som samhället inte kan vara utan. Sepros kundengagemang 
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och att ständigt vara aktiva och söka nya kunder ser vi också som en nyckelfaktor för 

Sepros stabila tillväxtstrategi. Samtidigt ser vi det som en väsentlig fördel för 

verksamheten att de startade med ett redan befintligt kundsegment vilket gjorde att de 

inledningsvis snabbt kom på fötter. Den förändrade tillväxtstrategin, blev i detta fall 

inte förändrad utan snarare oförändrad, vilket vi tror kan ha att göra med att den 

framväxande strategin under denna tid inte blev påverkad av omvälvande 

omvärldsfaktorer (Mintzberg & Quinn, 1991). 

 

Planerad tillväxtstrategi  Genomförd tillväxtstrategi 

 

 

  

 

 

 
 
 
 

Figur	  14.	   	   	   	   	   Figur	  15.	  

 

4.6 Spinova AB  
Anders Knutsson, Verkställande direktör på Spinova, berättar att företaget grundades 

1975 och är beläget i det småländska samhället Torsås med 55 anställda. Företaget är 

en del av affärskonglomeratet5 Indutrade som består av 160 självständiga företag som 

finns i sammanlagt 23 länder. Knutsson berättar att företagen tillhörande Indutrade 

varken jobbar med synergier eller är sammanlänkade till de andra företagen, för att 

verksamheterna på ett enkelt sätt ska kunna verka och ta vara på varje unik 

kompetens.  Spinova tillverkar fjädrar vars artikelsortiment uppgår till hela 5000 

stycken, där varje kund får sina fjädrar skräddarsydda efter sina specifika behov. 

Spinova producerar en mängd fjädrar så som tryckfjädrar, dragfjädrar, vridfjädrar, 

verktygsfjädrar och tråddetaljer, men håller sig dock inom tillverkningsområdet 

fjäderhård tråd, i varierande antalet tjocklekar. Knutsson berättar vidare att Spinovas 

specialitet är att tillverka små- till medelstora serier och att de har ett stort lager att 

tillgå för att sänka leveranstiderna på extradelar. I relation till att kunna se till 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Affärskonglomerat: företagsgrupp med sinsemellan olikartade verksamheter (ne.se). 
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kundernas behov informerar Knutsson att Spinovas vision och affärsidé innefattar 100 

procent nöjda kunder och vara industrins mest pålitliga leverantörer av spiralfjädrar 

och tråddetaljer. Spinovas styrkor är vidare att de är pålitliga, lätta att göra affärer 

med och erbjuder sina kunder hög flexibilitet. 

 

Spinova är verksamma på den svenska marknaden med en marknadsdel på 5-10 

procent, varav denna marknad står för 90 procent av deras totala försäljning där de 

konkurrerar med 10 andra svensk-tillverkande företag. De exporterar även till svenska 

kunder i 14 andra länder som USA, men även i övriga Europa och i Asien. Knutsson 

berättar att exporten till dessa världsdelar är en konsekvens av att svensk 

tillverkningsindustri flyttat utomlands, vilket resulterat i att Spinova följt med sina 

kunder. Han berättar även att Spinova jobbar med ren export där inga mellanhänder 

används, förutom i Norge där de arbetar via en agent. Idag omsätter Spinova 77 

miljoner kronor årligen.  

 

4.6.1 Strategiskt beteende 

Spinova hade en god utvecklingskurva åren innan finanskrisen och hade då som 

strategi att se till deras nuvarande kunder genom att designa produkter utefter deras 

specifika behov. Dock har alltid Spinova hållit sig inom sitt produktområde som varit 

att fokusera på fjädrar tillverkade av fjäderhård tråd, följaktligen har det aldrig varit 

fråga om någon vidare produktutvecklingsstrategi.  Företaget sökte sig heller inte 

innan krisen till andra marknader för att skaffa fler kunder.  

 

Finanskrisen påverkade Spinova sent under hösten 2008 och sträckte sig sent inpå 

hösten 2009, totalt genom fyra kvartal. Spinova blev påverkade markant av krisen och 

känner än idag av oroligheterna på marknaden. Knutsson berättar att den goda 

utvecklingen på marknaden innan krisen resulterade i att det började bli ont om 

råmaterial. Många av kunderna lade då ut spekulations-order och köpte mer än de 

behövde för att säkra sin produktion. Detta gav som resultat att deras kunder fick 

väldigt stora varulager som sedan var svåra att sälja av under krisen. Konsekvensen 

av oron på marknaden samt att kunderna innehade för stora lager i och med deras 

ökade inköp innan krisen, resulterade under krisen i färre och mindre inköp. Detta 

gjorde att Spinova framöver ville sprida sina risker då företaget inte längre vågade 

förlita sig på enbart de kunder som vid tillfället befann sig i kundportföljen. Knutsson 
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beskriver att de i företaget undersökte vilka interna styrkor som kunde appliceras utåt 

för att kunna attrahera fler kunder och växa till en storlek som ansågs vara mindre 

känslig för turbulens. Detta gjorde att Spinova följaktligen satsade på att utforska nya 

marknader i form av nya segment, bland annat relaterat till marinapplikationer i 

Norge. Knutsson berättar att det i denna bransch dock kan bli problematiskt att arbeta 

med de vanliga fjädermaterialen, företaget fick därför utveckla nya fjädrar i bland 

annat kompositmaterial för att kunna stå emot vatten.  

 

Knutsson avslutar med att beskriva nyckelfaktorerna till varför företaget blivit 

påverkade att byta strategi: 

 

• Ville sprida sina risker då finanskrisen fick företaget att inse att de inte längre 

kunde förlita sig på sina nuvarande kunder. 

• Inträde i nya marknader krävde utveckling av nya fjädermaterial. 

• Kundernas förändrade inköpsbeteende. 

 

4.6.2 Tillväxtstrategier innan turbulens 

Spinova har innan krisen fokuserat på att växa med deras befintliga kunder i befintliga 

marknader med deras befintliga produkter, det vill säga produkter gjorda av 

fjäderhård tråd. Ansoff (1987) förklarar denna typ av tillväxtstrategi som 

marknadspenetrering, där företag växer genom att penetrera den befintliga marknaden 

djupare med dess befintliga produkter. Marknadspenetreringsstrategin tolkar vi 

därmed i enlighet med Mintzberg och Quinns (1991) teori gällande planerad strategi.   

 

4.6.3 Tillväxtstrategier under och efter turbulens 

Då finanskrisen gav sin påverkan sent under år 2008 valde Spinova att utveckla sin 

verksamhet mot nya marknadssegment, vilket bland annat innefattade 

marinapplikationer i Norge, som krävde en förlängning av deras produkter. Detta 

betyder att de valde att byta strategi under krisen till diversifiering (Ansoff, 1987). 

Deras realiserade strategi under och efter krisen utföll därmed inte i enlighet med 

deras planerade strategi, vilket även för Spinova betyder att den planerade strategin 

blev ändrad som kan förklaras genom den framväxande strategin (Mintzberg & 

Quinn, 1991).  
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5.6.4 Förändrade tillväxtstrategier 

Vi kan ovan se att Spinova ändrade sin tillväxtstrategi från marknadspenetrering till 

diversifiering under och efter krisen. Som konstateras i intervjun, ville Spinova arbeta 

offensivt och sprida sina risker snarare än att dra sig tillbaka när krisen gav sin 

påverkan. Faktorerna för denna ändring av strategi anser vi har att göra med Spinovas 

uppfattning om ändrat kundbeteende, vilket kan ha kommit som en konsekvens av att 

kunderna köpte på sig mycket varulager innan krisen på grund av brist på råmaterial. 

Spinova fick då svårt att förlita sig på den kundbas de för tillfället besatt, då dessa 

både nu köpte mindre och mer sällan. Som tidigare påpekats under de föregående 

delarna gällande förändrad tillväxtstrategi, anser vi de nämnda situationerna ovan som 

möjliga påverkningar för att ha ändrat den planerade tillväxtstrategin, därmed menar 

vi att dessa faktorer utgöra den framväxande strategin (Mintzberg & Quinn, 1991).  

 

Planerad tillväxtstrategi  Genomförd tillväxtstrategi 

 

    

 

   

 

 

 

 
Figur 16.     Figur 17. 
 

4.7 Trelleborg Sealing Solutions Kalmar AB  
Anders Broberg, säljs- och marknadsdirektör på Trelleborg Sealing Solutions Kalmar 

(TSSK), berättar att TSSK startades 1988 som ett självständigt företag som då hette 

Rubore och förblev sedan en del av Trelleborggruppen 1992. Trelleborggruppen är en 

stor koncern som är ledande i polymerteknologi och riktar sig till en rad olika 

segment som till exempel flygindustrin, fordonsindustrin, offshoreindustrin med 

mera. Dotterbolagen leds på ett självständigt sätt men tillämpar synergier och 

samarbetar även tidtals. TSSK har totalt 220 anställda, varav 171 är stationerade i 

Kalmar och omkring 50 stycken i Gävle, företaget beläget i Gävle köptes 2008 upp 

 

 
Marknadspenetrering 

 

 
Produktutveckling 

 

 
Marknadsutveckling 

 

 
Diversifiering 

 

 
Marknadspenetrering 

 

 
Produktutveckling 

 

 
Marknadsutveckling 

 

 
Diversifiering 



EMPIRI	  OCH	  ANALYS	  	  

	   60	  

efter att detta sedan en lång tid varit underleverantörer till TSSK. Broberg berättar att 

TSSK är världsledande på att producera och utveckla industriellt gummi för fordon 

och andra industriella applikationer, så kallade broms-shims som uppgår till närmare 

95 procent av tillverkningen. Broms-shimsen fästs på bromsar till motorfordon, och 

kan ljudisolera ett varierat antal oönskade ljud på decibelskalan för att bland annat 

skapa bättre körkomfort. Företaget är även specialiserat på en produkt Broberg kallar 

NVH-laminat, som även den är utvecklad för ljuddämpning. Han berättar också att 

företagets produktportfölj är väldigt nischad och är snarare koncentrerad till kvalitet 

än pris, till skillnad från många av deras konkurrenter. TSSK innehar en bred kundbas 

och riktar sig till de flesta bilmärken världen över, så som Ford, Audi, Geely, Bently 

och Skoda, för att bara nämna några. Försäljningen sker direkt till bilindustrin men 

även en stor del säljs till eftermarknaden genom återförsäljare och bilverkstäder. 

Företaget har vidare en marknadsandel på cirka 50 procent.  

 

Broberg berättar att TSSK strävar efter nära kundfokus, genom att vara flexibla i 

deras produktion och anpassa sig. Vidare innefattar företagets vision och affärsidé att 

fortsätta vara ledande inom konstruerad tystnad både för fordonsindustrin samt inom 

polymerinnovation med flera skiktade lager av kompositmaterial. För att vara 

världsledande berättar Broberg att en nyckelfaktor är deras möjlighet att konsekvent 

testa deras produkter för framtida utveckling i deras testcenter som körs året runt. 

Broberg berättar att TSSK är i internationellt verksamma i både Syd- och Nord 

Amerika, Europa, Asien samt i Australien och Sydafrika. Företaget har sedan en lång 

tid tillbaka exporterat till utlandet då det ständigt funnits en stor efterfrågan och idag 

går nästan all tillverkning på export. TSSK omsätter cirka 800 miljoner svenska 

kronor.  

 

4.7.1 Strategiskt beteende  

Trelleborg Sealing Solutions Kalmar hade åren innan finanskrisen en god 

försäljningsutveckling. De levererade då 60 procent av deras försäljning direkt till 

nytillverkning och 40 procent till eftermarknaden. Deras fokus var att leverera till 

nuvarande kunder på nuvarande marknader, och Broberg tillägger att på grund av att 

verksamheten då till så stor del var utspridd över nästan hela världen försvårade detta 

att anta nya marknader med deras broms-shims. På deras något nyare produkter NVH-
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laminat, fanns det dock fler marknadsandelar att ta. För dessa produkter förekom det 

flera pågående projekt men när finanskrisen nådde TSSK lades dessa projekt på is. 

 

Broberg berättar att finanskrisen påverkade TSSK en aning men företaget gick 

fortfarande med vinst under tiden då de drabbades. Finanskrisen påverkade mestadels 

hur försäljningen fördelades. Under denna tid gick den direkta försäljningen till 

nytillverkade bilar ner medan eftermarknaden istället gick upp, vilket gjorde att 

försäljningens fokus skiftades. Broberg tror att detta kan ha berott på att slutkunderna, 

bilkonsumenterna, som inte hade råd att köpa nya bilar och istället fokuserade på att 

reparera och byta ut enskilda delar.  

 

Broberg avslutar med att beskriva nyckelfaktorerna till varför företaget blivit 

påverkade att byta strategi: 

 

• Företagets uthållighet till att genomföra projekt 

• Förändrande kundbeteenden 

• Finanskrisen  

 

4.7.2 Tillväxtstrategier innan turbulens 

TSSK hade innan krisen ett strategiskt fokus på att växa genom produktutveckling, 

som Ansoff (1987) förklarar som nya produkter på nuvarande marknader. TSSK 

antog detta fokus för att ta ytterligare marknadsandelar, vilket enligt Mintzberg och 

Quinn (1991) ses som företagets planerade strategi.  

 

4.7.3 Tillväxtstrategier under och efter turbulens 

Under och efter finanskrisen påverkades företagets försäljning vilket bidrog till att 

TSSK ändrade tillväxtstrategi till marknadspenetrering enligt Ansoffs (1987). Detta 

påvisar att TSSK ändrade sin strategi från att fokusera på nya produkter till att 

koncentrera sig på sina nuvarande, vilket enligt Mintzberg och Quinn (1991) kan 

tolkas som att företagets planerade strategi inte blev avsiktlig.  
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4.7.4 Förändrade tillväxtstrategier 

Som ovan nämns ändrade TSSK tillväxtstrategi från produktutveckling till 

marknadspenetrering på grund av finanskrisens påverkan på verksamhetens 

försäljning.  Som nämns i intervjun var företaget tvunget att lägga en del nya projekt 

på is under och efter krisen vilket bidrog till ett större fokus på dess nuvarande 

produkter på nuvarande marknader. Vi anser då att den framväxande strategin, enligt 

Mintzberg och Quinn (1991), var finanskrisen som förändrade kundernas beteenden 

och gav sin påverkan på hur den planerade strategin blev realiserad för TSSK.  

 

Planerad tillväxtstrategi  Genomförd tillväxtstrategi 

 

    

 

 

 

 

 

 
Figur 18.     Figur 19. 

 

4.8 Waso Scandinavia AB  

Niklas Ovesson, ägare av Waso Scandinavia AB köpte varsamheten efter att den 

sedan 1991 funnits i familjens ägo. Wasos historia sträcker sig 50 år tillbaka och 

började som ett zinkgjuteri i Kavelström. Företaget tillverkar idag låsbara tanklock till 

tunga motorfordon, så som till skogsmaskiner, grävmaskiner och fordon inom 

gruvindustrin, men tillverkar även icke låsbara tanklock till eftermarknaden, av bland 

annat zinkmaterial. Ovesson berättar för oss att Wasos tanklock för några årtionden 

sedan kunde köpas på bensinstationer, som då ansågs lite ”hippa”, mycket på grund 

av den kromade designen, vilket gör att många medelålders människor känner till 

deras varumärke. Visionen omfattar idag att sälja små serier med tanklock i Norden 

och rikta sig till nischade småbolag som eftersträvar svensktillverkade 

kvalitetsprodukter med god service och som heller inte är så priskänsliga. Waso är ett 

litet flexibelt företag som dessutom satsar mycket på att ha produkter i lager för att 

korta leveranstiderna åt kunderna. Företaget tillverkar endast upp till 1000-2000 
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tanklock per år, vilket är idealet för företaget menar Ovesson, som genom att behålla 

de små serierna inte konkurrerar med stora aktörer som Volvo och Scania. Volvo och 

Scania tillverkar större serier och bedöms av Ovesson vara mer konjunkturkänsliga. 

Kunderna i Sverige utgörs av företag så som Rottne, Huddig, Swetruck, Hymas, Atlas 

Copco och går via direktförsäljning, men säljs även till reservdelsmarknaden genom 

en återförsäljare. Företagets marknadsandel på tanklock i Sverige är näst intill 

obefintlig men sett till i den nischade marknaden på tunga motorfordon, där Waso har 

sitt fokus, har de närmare 70 procent av marknadsandelarna. Företaget exporterar idag 

till Norge, Finland och Tyskland och omsatte 2010 cirka 1,2 miljoner svenska kronor. 

 

4.8.1 Strategiskt beteende 

Året innan Ovesson kände av finanskrisen, det vill säga 2006, producerades och 

monterades tanklocken på ett företag i Kalmar och företagets fokus såg annorlunda ut 

än vad det gör idag. Målet var då att endast tillverka tanklock till 

reservdelsmarknaden för personbilar, lastbilar och bussar och Ovesson ville då sälja 

in produkterna till företag som Mekonomen, Meca och Biltema med mera, som Waso 

förr i tiden haft som kunder. Ovesson berättar att strategin var att ta marknadsandelar 

via stora återförsäljarnät med grossistlager genom deras återförsäljning på tanklock, 

vilka de riktade sig till grund av deras höga volymer. Vid denna tid var inte företaget 

ute efter att operera i en nischad marknad, utan snarare efter att tillverka 

standardiserade produkter i större serier. 2008 kände Ovesson av att någonting på 

marknaden var på gång och fick en förmaning av sin pappa att han borde tänka på hur 

han skulle agera i den kommande framtiden.  

 

Han bestämde sig därför för att hyra en egen lokal, och flyttade montering och 

bearbetning till Karlskrona. Detta generade i mycket egenarbete och han upplevde vid 

denna tid att han inte hade någon att bolla idéer med, vilket ledde till att han i mångt 

och mycket inte utvecklades framåt och hade svårt att komma vidare. Ovesson fick 

efter det igång sin verksamhet då han fått lite mer erfarenhet inom montering. Trots 

det, hade han väldigt lite att göra på grund av krisen och försäljningen sjönk till en 

tredjedel av vad den tidigare hade legat på. Dock backade bolaget med en halv miljon 

årligen innan Ovesson tog över firman på grund av produkternas felaktiga prisbild 

men under krisen lyckades företaget ändå gå med vinst, även om försäljningssiffrorna 

var lägre än året innan. Ovesson kom till insikt att förtjänsten på varje tanklock 
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tidigare varit för låg och vidare att han jobbade med helt fel kunder och att varje 

tanklock var tvunget att generera mer förtjänst om han skulle kunna fortsätta med att 

utföra monteringsarbetet själv. Förtjänsten på varje tanklock var därför tvunget att bli 

högre. Ovesson började då fokusera på andra kunder, tillverka mindre serier och blev 

på så sätt mer nischad. Han poängterar att det var krisen och nedgången i försäljning 

som ledde honom till att börja tänka i banorna att nischa sin verksamhet. 

 

Ovesson menar att företaget idag har lyft fram den lönsamma produkten och tagit tag 

i de kunder som är intresserade av Wasos produkter. Företaget har bytt leverantörer 

på många delar av produkterna, tillverkningskostnaderna har blivit billigare, dock är 

det inte fråga om någon vidare produktutveckling, utan om att vara lönsam. Under 

finanskrisen fick Ovesson verkligen tid att känna efter och tänka igenom hur han ville 

driva firman. Han tycker att detta till slut gav en positiv effekt, dock inte 

försäljningsmässigt men för företagets framtid. I början på 2011 började firman att 

exportera till Norge, Finland, Danmark, vilket mestadels hade att göra med att 

företaget var moget samt för att skapa lönsamhet. Idag säljs många av produkterna via 

ett gott renommé i branschen som sprids via word-of-mouth6.  

 

Ovesson avslutar med att beskriva nyckelfaktorerna till varför företaget blivit 

påverkade att byta strategi: 

 

• Felaktig prisbild innan krisen och förtjänsten per tanklock var alltför liten. 

• Finanskrisen bidrog till att företaget var tvunget att omorganisera. 

• Större förtjänst på specialtillverkade produkter i små serier. 

• Viljan att tjäna pengar och maximera sin försäljning.   

 

4.8.2 Tillväxtstrategier innan turbulens 

Waso var organiserat som sådant att de innan krisen hade ett standardiserat sortiment 

där den planerade strategin var att sälja dess produkter till reservdelsmarknaden 

genom återförsäljare så som Mekonomen, Biltema etcetera. Företaget hade som fokus 

att penetrera den befintliga marknaden och ta marknadsandelar, vilket vi kan utesluta 

genom att de inte äntrade vare sig några nya marknadssegment, geografiska 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Word-of-mouth: muntlig eller skriftlig rekommendation från en nöjd kund till potentiella kunder 
gällande en vara eller tjänst (businessdictionary.com) 
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marknader eller produktutvecklades under denna period. Därför följer denna strategi i 

enlighet med Ansoffs (1987) tillväxtstrategi för marknadspenetrering och vidare 

definierar Mintzberg och Quinn (1991) planer eller intentioner som en planerad 

strategi.  

 

4.8.3 Tillväxtstrategier under och efter turbulens 

Då finanskrisen började ge en inverkan på Waso under 2008, i samband med att 

Ovesson hade blivit varnad att något skulle hända på marknaden, bytte företaget sin 

strategi för tillväxt. Istället för att penetrera marknaden valde Ovesson att söka sig till 

nya segment med sina nuvarande produkter då han insåg att det skulle löna sig att 

operera i en nischad marknad, vilket tyder på marknadsutvecklingsstrategi (Ansoff, 

1987). Detta kan liknas vid att företagets planerade strategi blev påverkat av 

framväxande krafter som sedan mynnade ut i en ändrad realiserad strategi (Mintzberg 

& Quinn, 1991). 

 

4.8.4 Förändrade tillväxtstrategier 

Waso Scandinavia ändrade tillväxtstrategi från marknadspenetrering innan krisen till 

marknadsutveckling under och efter krisen, vilket Ansoffs matris tydligt illustrerar. 

Varför Waso i samband med finanskrisen 2008 ändrade tillväxtstrategi, anser vi bland 

annat har att göra med Ovessons ökade insikter under krisen om hur verksamheten 

kunde spetsas. Då han blev medveten om de felaktiga prissättningarna på produkterna 

i samband med att han var tvungen att effektivisera verksamheten och öka 

lönsamheten utföll detta i en ändrad strategi. Vi ser därmed att flexibiliteten av ett litet 

företag möjliggjorde detta byte samt viljan av att generera lönsamhet för att kunna 

överleva. Wasos strategi utföll därmed under och efter krisen till att bli mer offensiv, 

en strategi som utfaller sig annorlunda än den var planerad argumenterar Mintzberg 

och Quinn (1991) har blivit påverkade av framväxande krafter som vi identifierat 

ovan. 
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Planerad tillväxtstrategi                      Genomförd tillväxtstrategi  

 

      

 

 
 
 

   

 
Figur 20.     Figur 21. 

	  

4.9 Alfa AB 
Vi har träffat Verkställande direktör och likaså delägare på ett litet svenskt företag 

som önskar vara anonyma i denna uppsats men kommer vidare benämnas som Alfa. 

Företaget är beläget i den sydsvenska regionen och är en avknoppning från ett annat 

företag (Beta), som de tidigare ingått i. Alfa bildades 1993, då en före detta anställd 

på Beta tog över Alfa efter att Beta delats upp i två delar. Beta fokuserade vidare på 

dess kärnverksamhet inom sopbilstillverkning medan övrig tillverkning lades i Alfa. 

År 2004 kom Verkställande direktören in i företaget tillsammans med tre andra 

delägare. Idag är Alfa privatägt av tre delägare och har tio anställda. Produkten och 

kunskapen är minst 30-35 år med bakgrund i Beta, och tillverkar standardiserade 

lösningar av mobila såväl som stationära komprimatorer, containrar med mera inom 

sophantering. Gällande deras specialtillverkade produkter tillverkas dessa utefter egen 

design och egen konstruktion i regionen, så som tillverkning av omlastningsstationer. 

På detta område är de tämligen unika i branschen. De standardprodukter företaget 

tillverkar är producerade av samarbetspartners i Estland, och möter på detta område 

en tuffare konkurrens, här finns i dagsläget cirka 20 konkurrenter. Dessa produkter 

utgår från en standard men är samtidigt väldigt flexibla med utseende och så vidare. 

Alfa säkerställer deras tillverkning genom att konstruera deras produkter själva, samt 

kunna ge god service och konsultation för att simplifiera och skapa en god relation till 

dess kunder. 

 

Visionen är att i Europa, närområdet samt Ryssland ta 25 procent av 

marknadsandelarna gällande deras specialtillverkade produkter som terminallösningar 
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och omlastningsstationer. Förutom denna vision anser Alfa det viktigt att kunna 

anpassa sig och satsa på kundnöjdhet, bland annat erbjuder de sina kunder anpassade 

lösningar för att anpassas till individuella behov. Företagets kundbas utgörs av olika 

renhållningsföretag men även kommuner då dessa i många fall är ägare av 

omlastningsstationerna. 70 procent av Alfas produkter går idag på export, då Alfa är 

huvudleverantör till ett internationellt större företag (Gamma) som tillverkar sug-

system för sophantering. Alfa omsätter idag cirka 23 miljoner kronor. 

 

4.9.1 Strategiskt beteende 

Innan respondenten tog över företaget låg Alfas fokus på kvalitetstänk och 

svensktillverkning, denna strategi var dock svår att fullfölja då prisbilden påverkades 

negativt, och utmynnade i en ny strategi. Följaktligen lades resurser på detta nästan 

direkt då respondenten kom in i bolaget, runt 2004-2005. Produkterna gjordes 

viktmässigt lättare, med lättare stål, för att kunna pressa kostnaderna genom att stora 

delar började tillverkas i Estland via samarbetspartners. Företaget bytte även till nya 

tillverkningsmetoder genom att börja använda sig av laserskärning för att minska 

tillverkningskostnaderna då de tidigare tillverkat mycket manuellt. På vissa produkter 

minskade så mycket som 30-40 procent av tillverkningstiden och företaget har på 

detta vis kunnat behålla samma pris till kunderna ända fram till idag. Respondenten 

berättar vidare att Alfa innan finanskrisen ville utveckla samarbetet med befintliga 

kunder samt ta fler marknadsandelar.  

 

I början av 2009 tog respondenten och övriga delägare ett beslut att göra en 

marknadsanalys av omvärlden då den svenska marknaden vid denna tidpunkt var väl 

utvecklad och nästintill mättad. Ägarna hade börjat oroas för att om efterfrågan skulle 

sjunka i Sverige skulle företaget drabbas hårt, men genom att försöka sprida sina 

risker kunde andra marknader fortfarande växa. Finanskrisen började märkas av sent 

år 2009, men redan några månader innan detta hade ledningen som tidigare nämnt 

börjat diskutera ett strategiskt val av ökad export. Under finanskrisen satsades det som 

hårdast genom bland annat hjälp av Tillväxtverket, och därigenom äntrade Alfa 

Spanien och Ryssland 2009 och året därefter Polen och Frankrike. Företaget har tagit 

expansionen i lugn takt trots att de fått förfrågningar från många länder men varit 

begränsade av dess storlek och ekonomi. Krisen har gjort att företaget gått från cirka 

15-16 anställda till tio idag och gav företaget en upplevd större konkurrens på 
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marknaden. Strategin från idag och framöver kommer vara att satsa på 

teknikutveckling samt på större terminallösningar, och för att därutöver inte vara så 

beroende av Gamma försöka fronta marknaden själva och stå mer på egna ben. 

Respondenten berättar vidare att i östra Europa, så som Ryssland och Polen är 

marknaden som störst och nu efterfrågas där den teknik vi haft i Sverige i dryga 30 

års tid.  

 

Respondenten avslutar med att beskriva nyckelfaktorerna till varför företaget blivit 

påverkade att byta strategi: 

 

• Finanskrisen 

• Svensktillverkning efterfrågades inte av dess kunder. 

• Marknadsanalysen gav till utfall att Sveriges marknad var nästintill mättad, 

vilket även kändes av innan krisen. 

• Företaget ville inte vara beroende av Gamma och därför sprida sina risker. 

 

Respondenten nämner även att den pressade prisbilden kan möjligt blivit starkare på 

grund av finanskrisen, till exempel genom att inköpare blev mer prismedvetna och 

tuffare vid inköp och så vidare.  

 

4.9.2 Tillväxtstrategier innan turbulens 

Alfas strategi innan finanskrisen var att utveckla produkter för att ta marknadsandelar, 

detta gjorde de genom att fokusera på befintliga marknader med befintliga kunder.  

Produkterna behövde utvecklas, både för att sänka prisbilden men även för att 

tillverkningstiden behövdes effektiviseras. Denna strategi är i enlighet med Ansoffs 

(1987) definition av produktutveckling, där strategin enkelt kan förklaras som nya 

produkter på nuvarande marknader. Utifrån Mintzberg och Quinns (1991) definition 

av strategi som en plan, tolkar vi produktutveckling som Alfas planerade strategi 

innan finanskrisen.  

 

4.9.3 Tillväxtstrategier under och efter turbulens 

Företaget hade i början av 2009 utfört en marknadsanalys som visade att Alfas 

marknad var näst intill mättat och när finanskrisen kändes av sent år 2009 gav detta en 
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ökad upplevd konkurrens på marknaden. Under finanskrisen gavs sålunda tillfälle att 

sprida sina risker genom att anta nya geografiska marknader med dess befintliga 

verksamhet. Enligt Ansoffs (1987) definition att anta nya marknader med befintliga 

produkter, marknadsutvecklade Alfa under och efter krisen. Då Alfa ändrade strategi 

under och efter finanskrisen, betyder detta att deras planerade tillväxtstrategi, inte 

avsiktligen blev realiserad, utan blev influerad av den framväxande strategin 

(Mintzberg & Quinn, 1991).  

 

4.9.4 Förändrade tillväxtstrategier 

Vi kan från detta se att Alfa under och efter krisen bytte strategi för att sprida sina 

risker, då den mättade marknaden i Sverige sammanföll med finanskrisen. Ledningen 

kände att det var alltför riskfyllt att förlita sig på sina nuvarande kunder och ville 

därför söka sig utomlands med produkterna för att kunna öka sin försäljning. 

Dessutom såg sig företaget vid denna tid väldigt beroende av Gamma som kund och 

kände att det därför kunde vara klokt att expandera sin försäljning. Då många av Alfas 

kunder utgörs av offentlig verksamhet tror vi att kanske den väsentligaste faktorn för 

att söka sig till nya marknader kan haft att göra med en mättad hemmamarknad, då vi 

ser att deras produkter är nödvändiga för samhället oavsett finanskris. Faktorerna som 

påverkade Alfa till det nya valet av strategi, anser vi således har att göra med de 

situationer presenterade ovan i enlighet med Mintzberg och Quinns (1991) 

framväxande strategi. 
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Figur 22.     Figur 23 
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4. 10 Analytisk sammanställning av kapitlet  
Utifrån ovanstående information om de åtta fallföretagen och den analys som gjorts 

kan det utläsas ett mönster:  

 

• Innan finanskrisen kan vi utläsa att samtliga företag befann sig på nuvarande 

marknader, förutom Naxoflex som antog en strategi i både nya och nuvarande 

marknader. Figuren nedan visar en sammanställning av företagens 

tillväxtstrategier utifrån Ansoffs matris som var planerade innan krisen, vissa 

företag utgörs här av att anta två stycken tillväxtstrategier samtidigt.  

 

 

 

 

   

 
Figur 24. 

 

• Under och efter finanskrisen kan vi utläsa ett mönster som ter sig annorlunda än 

hur företagen ämnade genomföra sina strategier innan finanskrisen, en påverkan 

har därmed skett. Figuren nedan visar en sammanställning av de 

tillväxtstrategier utifrån Ansoffs matris som utföll under och efter krisen. Vi har 

i denna tabell bortsett från att räkna med Nordens tillfälliga strategi.   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 25. 
 

• Varför de planerade strategierna utföll annorlunda jämfört de realiserade 

strategierna beror på en rad aspekter utifrån företagens olika mål och 

grundförutsättningar, vilket vi valt att diskutera i nästkommande kapitel 

tillsammans med de mönster vi har lyckats tyda.  
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5. DISKUSSION 
 

Detta kapitel redogör för uppsatsens undersökningsfrågor, den insamlande empiriska 

data och analys samt uppsatsens teori som diskuteras för att skapa ett underlag till 

studiens slutsats av delproblem samt huvudproblem. 

 

 

5.1 Hur såg små- och medelstora företags planerade tillväxtstrategier ut 

innan finanskrisen? 
Samtliga företag var innan finanskrisen verksamma i sina nuvarande marknader sett 

utifrån Ansoffs tillväxtmatris, det vill säga skapade tillväxt genom 

marknadspenetrering eller produktutveckling (Ansoff, 1987). Marknadspenetrering 

enligt Armstrong och Kotler (2009) kan relateras till marknadsmixen, där denna utgör 

en förbättrad kombination av bland annat marknadsföring, prissättning och 

distributionskanaler. Dessa faktorer kan av företaget ändras för att generera ett önskat 

gensvar från marknaden och på så vis öka efterfrågan på företagets produkter. Vidare 

förklarar författarna att produktutveckling kan skapas tillsammans med företagets 

kunder för att generera idéer. Fallföretagen har alla medgett att de är högst 

kundanpassade, och flertalet företag uppgav även att de utvecklade sina produkter 

tillsammans med sina kunder, vilket kan relateras till båda dessa tillväxtstrategier, då 

de ger ett ypperligt utrymme för att fokusera på kunder genom att koncentrera sig på 

sina nuvarande marknader. Vidare kan kundanpassning kopplas till vad som nämns i 

uppsatsens inledningskapitel, där OECD redogör för att SMF är mindre kapitalstarka 

och upplever fler svårigheter i jämförelse med större företag (OECD, 2009), vilket 

kan tyda på att dessa företag därför är beroende av kundförhållanden för att reducera 

svårigheter för att skapa lönsamhet. SMFs karaktärsdrag, som ovan nämnt, kan då 

svara på frågan varför samtliga företag antog en strategi i sina nuvarande marknader 

innan krisen. 

 

Utifrån figur 24 på sidan 70 kan det utläsas att den planerade strategin för fyra av 

företagen kan förklaras som marknadspenetrering, vilket innefattades av: Naxoflex, 

Norden Machinery, Spinova och Waso Scandinavia. Vidare var företagens specifika 

anledningar till detta val av strategi för Naxoflex – stärka nyckelkunder, Norden – ny 
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marknadskampanj för att ta marknadsandelar, Spinova – se till kunders specifika 

behov, Waso – ta marknadsandelar. Dessa faktorer kan sättas i relation till vad 

marknadspenetrering handlar om, då Aaker (2011) beskriver denna strategi som ett 

sätt att ta marknadsandelar genom att försöka öka kunders köpkraft, uttryckligen att 

öka produktanvändningen. Fokusen på kunder som nämns bland företagen ovan, kan 

därför tolkas som att företagen försökte generera en ökad produktanvändning för att ta 

marknadsandelar innan de blev påverkade av turbulensen på marknaden. 

 

Genom att återigen se till figur 24, kan det utläsas att fem företag dessutom hade en 

planerad tillväxtstrategi i enlighet med Ansoffs (1987) definition av 

produktutveckling, dessa företag utgjordes av: Norden Machinery, Revatec, Sepro, 

Trelleborg Sealing Solutions Kalmar och Alfa. Deras val av planerad strategi 

präglades av följande anledningar: Norden – teknikledande samt kundernas behov av 

nyutvecklade produkter, Revatec – tungt teknikfokuserade, Sepro – kundernas behov 

av nyutvecklade produkter, TSSK – kundfokus genom att utveckla produkter, Alfa – 

inte tillräckligt lönsamma produkter. Från dessa nyckelord kan det utläsas att kunden, 

även här, hade en stor inverkan på företagens val av strategi, vilket styrkas av 

Gustavssons (1998) förklaring att planering av nya produkter genomsyras av 

marknadens behov, vilket i en förlängning kan relateras till kundernas behov. Vidare 

understryker Kotler et al (2006) att framgångsrika verksamheter måste besitta 

kompetenser att utveckla nya produkter och samtidigt är det essentiellt att dessa ska 

kunna anpassas till kunderna. 

 

Genom att studera de tillväxtstrategier som företagen inte kunde relateras till innan 

krisen, vilket var marknadsutveckling samt diversifiering (med ett undantag för 

Naxoflex som i kombination med penetrering antog marknadsutveckling), kan det 

urskiljas att företagen agerade i enlighet med säkra strategiska val. Denna tanke 

baseras på att SMF, enligt Hollensen (2011), steg för steg tenderar anta nya 

geografiska marknader utifrån Johanson och Vahlnes artikel från 1977 gällande den 

inkrementella teorin. Författarna nämner ytterligare att det stegvisa beteendet som 

beskrivs i artikeln har sin grund i att företag vill reducera osäkerhet, vilket kan tolkas 

som att anta nya marknader medför en högre risk än att operera i nuvarande 

marknader. Dessutom belyser författarna psykisk distans som central, vilket kan 

definieras som faktorer som särskiljer marknader, och följaktligen blir det då mer 



DISKUSSION	  

	   73	  

okomplicerat att vara verksam i marknader som företaget besitter en bredare 

förståelse för, där det sålunda även är lättare att se möjligheter och där den uppfattade 

marknadsosäkerheten är låg. Ytterligare kan tilläggas att diversifiering enligt Ansoff 

(1957) är en av de mest riskfyllda strategier ett företag kan anta som vill generera 

tillväxt. Att skapa tillväxt genom riskfyllda strategier som marknadsutveckling eller 

diversifiering kan genom denna förklaring ställas i relation till motsatt förhållande, 

genom att lågt risktagande är förknippat med att bedriva verksamhet i nuvarande 

marknader. På vägnarna av detta resonemang har följaktligen en intressant reflektion 

gjort sig uppenbar gällande en gemensam faktor för samtliga företag. Genom att 

blicka tillbaka till figuren i bilaga 2, kan det konstateras att Sverige åren innan 

finanskrisen befann sig i en högkonjunktur. Om detta sedan sätts i förhållande till 

företagen vid denna tid då Sveriges BNP steg till rekordhöga höjder, borde företagen 

således blivit influerade av denna högkonjunktur. Flertalet intervjuade företag 

upplever att denna tid utmärktes av goda resultat fram till att de fick sin påverkan av 

turbulensen. Sveriges högkonjunktur kan då förstås varit en influerande faktor som 

sålunda även påverkat företagens val av strategi. Marknaden uppfattades under denna 

tid som stabil, vilket kan ha bidragit till att företagen stannade på sina nuvarande 

marknader, i enlighet med tillväxtstrategierna marknadspenetrering och 

produktutveckling, genom att sälja till sina befintliga kunder som då ännu inte hade 

influerats negativt. 

 

Företagens val av planerad tillväxtstrategi och varför ett mönster kunde tolkas, utgår 

huvudsakligen utifrån tre gemensamma faktorer: 

 

• Kundanpassning 

• Låg risk 

• Högkonjunktur 

 

Dessa tre nyckelfaktorer kan tros ha sin förklaring i att företagen är små- och 

medelstora. Chan et al (2001) menar nämligen att produktutveckling och kundservice 

är två faktorer som SMF lägger stor vikt vid för att kunna vara konkurrenskraftiga, 

vilket i sin tur kan förklara det kundanpassade beteendet och därmed de planerade 

tillväxtstrategierna innan marknadsturbulensen. Författarna förklarar även att SMF är 
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svaga för påverkan av marknadsmiljön, vilket kan bekräfta diskussionen ovan 

gällande att företagen väljer sin tillväxtstrategi utifrån hur trygga de känner sig på 

marknaden, vilket de således kan antas ha gjort under högkonjunkturen. I och med 

denna högkonjunktur nämnde företagen att de hade en god grundförsäljning på deras 

befintliga kunder, vilket ännu kan ha varit en anledning till att inte välja mer 

riskfyllda strategier. 

 

5.2 Hur utföll små- och medelstora företags tillväxtstrategier under samt 

efter finanskrisen? 

Som fastslogs i empiri- och analyskapitlet i figur 25 på sidan 70, realiserades den 

planerade strategin, för flera av företagen, annorlunda under och efter påverkan av 

finanskrisen. För att först belysa de fallföretag som visat på likheter i val av strategi 

under och efter finanskrisen kan det utläsas att Revatec, Spinova, Waso Scandinavia 

och Alfa ändrade dimension i Ansoffs tillväxtmatris. Dessa företag gick från en 

planerad strategi i nuvarande marknader till att anta en ny strategi i form av nya 

marknader, utförligare i nya segment eller geografiska marknader, det vill säga 

Ansoffs (1987) definition av marknadsutveckling samt diversifiering. 

 

Företagen Revatec (diversifiering), Spinova (diversifiering), och Waso 

(marknadsutveckling) och Alfa (marknadsutveckling) realiserade en strategi i enlighet 

med att bredda sin marknad genom att rikta sig mot nya segment och geografiska 

marknader. Armstrong et al (2009) förklarar att företag, genom att anta utvalda 

segment på en marknad, kan underlätta för verksamheten snarare än att rikta sig till 

hela marknaden, vilket gör att de kan skapa mervärde i segmenterade marknaden. Det 

kan därför tolkas som att detta strategival föreligger mer gynnsamt för mindre företag, 

vilket stämmer väl in på flertalet av dessa företag och därtill förtydligar Ovesson, 

ägare av Waso Scandinavia, att hans företag gått från ett större standardiserat 

sortiment till att koncentrera sig till nischade produkter mot ett mindre kundsegment. 

Detta kan relateras till Armstrong och Kotlers (2009) redogörelse för att anta nischade 

produkter som riktar sig till ett smalare segment på en stor marknad, vilket de menar 

mindre företag gynnas av då de har svårt att producera den kapacitet som krävs för att 

anta en stor marknad. Vidare agerade Revatec samt Spinova efter krisens påverkan i 

linje med diversifiering (Ansoff, 1987), vilket går att relatera till horisontell 
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diversifiering som syftar till att införa en ny produktlinje som kan ge ett bidrag till det 

nuvarande produktsortimentet (Ansoff, 1957). Som ovan nämnt är diversifiering en av 

de mest riskfyllda strategierna i tillväxtmatrisen där båda företagen kan förklaras 

genom den relaterade strategin, vilken åsyftar att företag håller sig inom sin egen 

industri men utvecklar nya produkter på nya marknader, i detta fall nya segment. Då 

de bägge företagen valt att utveckla produkterna inom företaget kan detta även 

appliceras till Ford et al (2007) som menar att ny teknologi kan framställas inom 

företaget och kan emellertid öka företagets konkurrerande position på marknaden, 

vilket setts varit fallet för Revatec som i dagsläget utnyttjar företagets fulla kapacitet. 

Emellertid, kan de två företagen ses ha agerat utifrån två skilda utgångspunkter, där 

Revatec blev marginellt påverkade av turbulensen medan Spinova kände av 

oroligheterna rejält. Detta kan utläsas som att det finns flertal anledningar till att anta 

en och samma strategi, men kan emellertid realiseras utifrån olika utgångslägen. 

Vidare kan det utifrån detta resonemang tolkas som att företagens gemensamma 

strävan mot att vara lönsamma varit gemensamma faktorer för att anta en strategi i 

enlighet med diversifiering men att företagen föreföll ändra strategi utifrån olika 

utlösande faktorer. Slutligen, för att för förtydliga detta resonemang agerade Revatec, 

Spinova samt Waso utifrån viljan att skapa lönsamhet. För att vidare redogöra för 

Alfas internationalisering, har de under påverkan av marknadsturbulens expanderat 

till nya geografiska marknader. Valet att expandera till en ny marknad kan förklaras 

genom Hollensens (2011) redogörelse för att SMF på grund av en reaktion oftast antar 

nya geografiska marknader, vilket kan innefattas av att hemmamarknaden är mättad, 

vilket varit fallet för Alfa. 

 

Vidare hade fyra av företagen (Naxoflex, Norden, Sepro och Trelleborg Sealing 

Solutions Kalmar) efter krisen inte väsentligen ändrat sin tillväxtstrategi, det vill säga 

agerade fortfarande i sina nuvarande marknader (Ansoff, 1987). Utifrån dessa företag 

kan det utläsas ett mönster av ett strategival kopplat till lägre risk och dessutom 

tillämpar de alla ett kundanpassat beteende. Varför företagen valde dessa 

tillväxtstrategier under marknadsturbulens kan anses ha att göra med företagens 

individuella egenskaper vilket djupare kommer att klargöras i delfråga tre (5.3). 

 

Vidare tycks Sepros fall vara viktigt att belysa då detta företag inte genomförde någon 

strategiförändring enligt Ansoffs tillväxtmatris (1987). Detta reser frågan om 
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företaget blev påverkade av finanskrisen eller inte. Mintzberg och Quinns (1991) 

definition av strategi skulle i detta fall förklara Sepros planerade strategi som 

avsiktligt realiserad, utan påverkan av den framväxande strategin. Emellertid 

konstaterar Mintzberg och Quinn (1991) att det är ytterst svårt att planerade strategier 

inte blir påverkade av någon framväxande strategi, vilket kan få oss att förstå att 

Ansoffs tillväxtmatris i detta fall uppfattas som begränsad för att kunna påvisa en 

strategiförändring. Ett exempel på detta skulle kunna vara att företaget byter strategi 

inom rutan för produktutvecklingsstrategi, exempelvis går från modifieringar på 

tidigare produkter till att utveckla helt nya innovationer, vilket då avslutningsvis inte 

skulle ses som en strategiförändring i tillväxtmatrisen. 

 

Företagens realiserade tillväxtstrategi under och efter finanskrisen utföll följande: 

 

•  Fyra av åtta företag ändrade dimension i Ansoffs tillväxtmatris 

•  Fyra av åtta företag valde att stanna i/gå tillbaka till nuvarande marknader 

• Olika anledningar till företagens ändrade strategi, vilket kommer diskuteras 

nedan: 

 

5.3 Varför har små- och medelstora företags tillväxtstrategier ändrats/inte 

ändrats? 
Företagen agerade innan finanskrisen enligt en planerad tillväxtstrategi i linje med 

Ansoffs (1987) marknadspenetrering och produktutveckling, där den gemensamma 

faktorn för samtliga företag var att operera i sina nuvarande marknader, med 

undantaget för Naxoflex som även hade ett fokus mot nya geografiska marknader. 

Innan krisen sågs ett mönster utifrån kundanpassning och lågt risktagande som kan 

relateras till högkonjunkturen. Efter krisen skilde sig samtliga företag åt, och ett 

entydigt mönster var svårt att urskilja. Då kan frågan ställas varför tillväxtstrategierna 

ändrades? Under och efter finanskrisen rådde en uppenbar lågkonjunktur (se bilaga 2) 

på den svenska marknaden, vilket var den största skillnaden från innan. Denna 

instabilitet och förändring kan kopplas till Johansons (2003) artikel gällande 

marknadsturbulens, där författaren redogör för att turbulens kan påverka företag 

utifrån deras individuella uppfattning om marknaden, vilket därför leder till att de får 

ett oförutsett och heterogent beteende under turbulens på grund av deras skilda 
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uppfattning och förväntningar på marknaden. Detta kan då förklara varför företagens 

strategier utföll annorlunda jämfört med innan krisen, samt att det planerade mönstret 

utföll till ett helt annat. 

 

Gemensamt för nedanstående företag är att de blev negativt påverkade under och 

efter krisen:  

 

Naxoflex – drog sig tillbaka till nuvarande marknader (marknadspenetrering) 

Spinova – ändrade dimension från nuvarande till nya marknader (diversifiering) 

Waso – ändrade dimension från nuvarande till nya marknader (marknadsutveckling) 

Alfa – ändrade dimension från nuvarande till nya marknader (marknadsutveckling) 

 

Tre av fyra företag som blev negativt påverkade av marknadsturbulensen ändrade sin 

strategi från nuvarande till nya marknader. 

 

Ovanstående fyra företag blev negativt påverkade under och efter krisen. Vad som då 

blir legitimt att titta närmare på är hur dessa företag har agerat under och efter 

marknadsturbulensen i jämförelse med innan. Samtliga företag arbetade innan krisen 

inom nuvarande marknader, men då de blev negativt påverkade av det rådande 

marknadsklimatet kan det utläsas att tre av fyra företag antog en mer riskfylld strategi. 

Vad som också kan ses är att två av dessa företag (Spinova & Alfa) ville sprida sina 

risker genom expansion i och med att de inte längre vågade förlita sig på sina 

nuvarande kunder. Vidare går det även att urskilja att ett av dessa fyra företag (Waso) 

var tvunget att omorganisera sin verksamhet vid lågkonjunkturen, vilket resulterade i 

en mer riskfylld strategi än innan krisen. Sålunda kan det tolkas att företagen agerade 

i enlighet med ett reaktivt beteende. Detta kan förklaras genom Hollensens (2011) 

redogörelse för reaktivt beteende som karaktäriseras av att verksamheter svarar på 

press eller hot från hemmamarknaden eller utländska marknader och anpassar därefter 

sina aktiviteter till marknaden. Emellertid var Naxoflex det enda av dessa företag som 

agerade utefter en mindre riskfylld strategi under den negativa påverkan av krisen. 

Företaget var vidare tvunget att sänka sina priser på deras produkter för att fortsätta 

vara konkurrenskraftiga, vilket är i enlighet med Johansons (2003) diskussion om att 

marknadens krafter styr prissättning, som sedan har en effekt på företagets 

omsättning. Vidare beskriver Eriksson-Zetterquist (2007) att det är viktigt för företag 
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att förhålla sig till förändringar över tid. Naxoflexs avvikande beteende kan förklaras 

genom att företaget är beroende av produktion genom skalfördelar, och då kunderna 

påverkades negativt av krisen kunde företaget inte längre producera i samma mängd 

för att vara lönsamt, vilket resulterade i en recession från dess nya marknader. 

 

Utifrån dessa mönster kan det tolkas att företag under påtaglig negativ inverkan av 

marknadsturbulens sålunda väljer att sprida sina risker, på vägnarna av att avancera 

till nya marknader (marknadssegment & geografiska marknader), genom ett reaktivt 

beteende, för att kunna överleva på marknaden. Som tidigare nämnts svarar reaktiva 

företag på förändringar i miljön och rättar sig därmed efter marknaden (Hollensen, 

2011), vilket karakteriseras av samtliga fyra företag. Varför företagen har agerat 

reaktivt kan härledas till vad som antogs under första delen (5.1), där det kunde 

konstateras att företagen kände sig trygga innan krisen på grund av högkonjunkturen. 

Vad som därmed kan ha påverkat företagen till en förändrad strategi kan sålunda 

kopplas, i ett förlängt led, till företagens kunder och hur de blev påverkade av 

finanskrisen. Spinova nämner att deras kunder under krisen köpte mer sällan och i 

mindre mängd, Naxoflex berättar att det fanns en överkapacitet i branschen och på 

grund av detta mötte större konkurrens och vidare var tvungna att pressa priser för att 

fortsätta kunna attrahera kunder. Alfa hade en mättad marknad samt upplevde att 

lönsamheten var för svag på grund av de svensktillverkade produkterna som 

marknaden inte efterfrågade, och slutligen Waso som blev påverkat av konkurrens 

genom att inte vara kapabla till skalfördelar som deras konkurrenter. 

 

Sammanfattningsvis, varför ett mönster kunde utläsas av de företag som blev negativt 

påverkade av krisen, kan i huvudsak tolkas utifrån tre gemensamma faktorer: 

 

• Kundernas förändrade köpbeteenden 

• Ökad konkurrens på marknaden 

• Marknadens turbulens, vilket tvingade företagen att sprida risker och 

omorganisera verksamheten 

 

Gemensamt för nedanstående företag är att de blev marginellt negativt påverkade 

eller positivt påverkade av krisen: 
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Norden – behöll sig på nuvarande marknader (marknadspenetrering & 

produktutveckling)  

Revatec – ändrade dimension från nuvarande till nya marknader (diversifiering) 

Sepro – behöll sig på nuvarande marknader (produktutveckling) 

TSSK – behöll sig på nuvarande marknader (marknadspenetrering) 

 

Tre av fyra företag som blev marginellt- eller positivt påverkade av 

marknadsturbulensen behöll sin strategi på nuvarande marknader. 

 

Företagen ovan har blivit marginellt eller positivt påverkade av krisen, och vidare kan 

ett skilt mönster utläsas utifrån att tre av dessa fyra företag valde en mindre riskfylld 

strategi, till skillnad från föregående fyra företag. Detta kan tros ha att göra med att 

dessa företag blev påverkade i mindre utsträckning av lågkonjunkturen, vilket kan 

relateras till företagens planerade strategi innan krisen, som influerades av den 

rådande högkonjunkturen på marknaden. Varför blev då dessa företag mindre 

påverkade av turbulensen? Detta tros kan ha att göra med olika anledningar för 

respektive företag. Norden kan antas ha spritt sina osäkerheter i form av att ha 

expanderat geografiskt och varit verksamma i fem kundsegment långt innan 

finanskrisens inverkan, företaget ses utöver detta som stabilt, med en lång 

internationell historia och kan tolkas ha en välutvecklad strategi för tillväxt. TSSK 

hade likaså innan krisen en bred kundbas bestående av en uppsjö bilmärken som 

såldes till både nyproduktion och eftermarknaden. Vidare var även detta företag 

verksamt i ett stort antal länder, vilket kan ha fördelat riskerna innan krisen, genom att 

inneha kunder i flera utspridda segment. Vad som kan utläsas här är att TSSK 

sannolikt skulle påverkats mer negativt om de inte bedrivit någon försäljning till 

eftermarknaden, vilken gick upp under krisen. Revatec var vidare återförsäljare till 

flertalet typ av fordonstvättar till olika industrier och Sepro hade ett varierat antal 

kunder inom både ergonomiska hjälpmedel, såväl som automationskunder inom 

industrin.  

 

Vidare gör det sig gällande att både Norden och Revatec legat i framkant i respektive 

bransch gällande den tekniska utvecklingen på deras produkter. Enligt Dersin (2008) 

kan företag som är verksamma i nischade segment bygga upp en expertkunskap inom 

det område de är verksamma i, vilket kan tros gynnat Norden och Revatec då de båda 
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anskaffat en betydlig andel av sin nischade marknad. Emellertid har Revatec till 

skillnad från de andra företagen antagit ett proaktivt beteende som fört företaget in på 

den diversifierade tillväxtstrategin (Ansoff, 1957). Varför företaget valde att anta den 

mest riskfyllda strategin i samband med finanskrisen, tros ha att göra med deras 

entreprenöriella drivkraft. Detta kan härledas till vad Chan et al (2001) redogör för 

gällande företags entreprenöriella egenskaper, där entreprenörens roll i företaget 

spelar ett avgörande för företagets konkurrensförmåga på marknaden, vilket stämmer 

väl in på Revatec som företag. Ytterligare kan gemensamma faktorer uppfattas 

gällande företagen Revatec och Sepro relaterat till deras kundbas, som till stor del 

utgörs av offentlig verksamhet. Båda företagen berättar att den offentliga 

verksamheten fortfarande investerande under krisen till skillnad från den privata 

sektorn som var avhållsamma. På detta sätt gör det sig gällande att offentlig 

verksamhet inte verkar påverkas till lika stor del av en turbulent marknad som privata 

företag. 

 

Utifrån detta kan det utläsas att de företag som påverkades marginellt eller positivt av 

krisen realiserade mindre riskfyllda tillväxtstrategier under och efter krisen, Revatec 

var dock ett undantag då de ses som ett proaktivt företag och influeras av starka 

entreprenöriella förmågor. Samtliga företag hade även spridit sina risker innan krisen, 

i form av att sälja till kunder i olika segment och olika geografiska marknader, vilket 

gav till resultat att några av deras segment påverkades positivt, som i sin tur jämnade 

ut slutresultatet i företagens försäljning. Dessa företag karakteriseras även av en bred 

kundbas, som exempelvis TSSKs många kundbilmärken, Nordens många 

applikationsområden och Revatecs flexibilitet genom att kunna rikta sig till flertalet 

kunder. Två av de fyra företagens kundbaser innefattades även till en stor del av 

offentlig verksamhet, som verkar påverkats till mindre grad av turbulens på 

marknaden än de privata företagen. Dessa fyra företag skiljer sig väsentligen från de 

företag som påtagligen influerades negativt av krisen, som tydligt kan kopplas till att 

de inte spridit sin kundbas geografiskt eller till flertalet kundsegment på ett lika 

ansenligt sätt som de senare nämnda företagen. 

 

Sammanfattningsvis, varför ett mönster kunde utläsas av de företag som blev 

marginellt eller positivt påverkade av krisen, kan i huvudsak tolkas utifrån tre 

gemensamma faktorer: 
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• Spridda risker genom flertalet segment och marknader 

• Breda kundbaser 

• Kunder i offentlig sektor 

 

Vi började inledningsvis denna uppsats med ett citat från Karl Moore, som poängterar 

att framväxande strategier är mer relevanta i den värld vi lever i idag, där många av de 

strategier vi planerar är som gjorda för att misslyckas, inte på grund av det faktum att 

planering inte är användbar, men på grund av att den framväxande strategin fått ett 

allt större utrymme i de flesta industrier idag, där strategisk flexibilitet ses som 

fundamental. Han bygger detta citat på Mintzberg och Quinns (1991) antagande om 

förhållandet mellan planerad och realiserad strategi, där Mintzberg och Quinn menar 

att företag blir påverkade av framväxande strategier. För att dra paralleller till 

fallföretagen kan ovanstående citat ses stödja att företagens planerade strategier 

skiljde sig avsevärt från de realiserade. Verksamheterna påverkades av olika faktorer, 

som de under vägens gång var tvungna att ta hänsyn till, vilket resulterade i att deras 

strategier förändrades, och förverkligades på ett annorlunda sätt än de var ämnade 

från början. Detta tros ha att göra med att företag inte kan ses som isolerade aktörer på 

marknaden, utan blir påverkade av händelser som uppkommer under vägens gång, 

och måste på så sätt anpassa sin strategi för att fortsätta kunna vara verksamma. Detta 

kan även relateras till författarnas Deakins och Freels (1998) som menar att små- och 

medelstora företag reagerar på kritiska händelser som tillsammans med deras kunskap 

utfaller i strategisk utveckling och förändring, snarare än genom dess egenplanerade 

utveckling. Vidare inhämtar sällan dessa företag kunskap genom avsiktliga 

inlärningsprocesser, utan vanligare genom en serie reaktioner på allvarliga händelser, 

där företaget lärt sig att hantera information, anpassa sin strategi och slutligen fatta 

beslut. Detta ser vi stämma väl överens med våra undersökta fallföretag som tydligt 

reagerat på förändringar i deras externa miljö. 
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6. SLUTSATS 
 

Detta kapitel redogör för uppsatsens slutsats genom att besvara studiens 

huvudproblem, som tar sin utgångspunkt i empirin och analysen samt 

diskussionskapitlet. Avslutningsvis redogörs för studiens begränsningar samt förslag 

till fortsatt forskning. 

 

6.1 Besvarande av huvudproblem 
Vi har i denna uppsats utgått från att besvara vårt huvudproblem: Hur påverkas små- 

och medelstora företags tillväxtstrategier av marknadsturbulens? För att lättare kunna 

besvara detta huvudproblem är frågan uppdelad i följande delproblem: (1) Hur såg 

små- och medelstora företags planerade tillväxtstrategier ut innan finanskrisen? (2) 

Hur utföll små- och medelstora företags tillväxtstrategier under samt efter 

finanskrisen? (3) Varför har små- och medelstora företags tillväxtstrategier 

ändrats/inte ändrats? 

Den första delfrågan behandlar hur små- och medelstora företags tillväxtstrategier 

var planerade innan finanskrisen. Utifrån vår empiriska studie och analys kan vi 

konstatera att det från uppsatsens åtta fallföretag: Naxoflex, Norden Machinery, 

Revatec, Sepro, Spinova, Trelleborg Sealing Solutions Kalmar, Waso Scandinavia 

samt det anonyma företaget Alfa går att urskilja ett gemensamt mönster gällande 

företagens planerade strategi. Innan finanskrisen hade samtliga företag en planerad 

strategi i enlighet med marknadspenetrering och produktutveckling, Naxoflex antog 

dessutom en strategi mot nya marknader. Utifrån vår diskussion kan vi konstatera att 

företagens huvudsakliga avsedda tillväxtstrategier innan krisen utgjordes av att 

operera i sina nuvarande marknader. Vidare kan vi urskilja tre faktorer som har varit 

centrala för företagens val av planerad strategi i nuvarande marknader. Den första 

faktorn ser vi har att göra med samtliga företags vilja att tillämpa ett kundanpassat 

beteende, vilket utfördes ultimat genom att penetrera marknaden djupare, antingen 

genom ny marknadsföring eller genom ett fokus på att ta marknadsandelar samt 

utveckla produkter utifrån kundernas behov. Den andra och tredje faktorn som kan 

konstateras utifrån diskussionskapitlet är att företagen varit influerade av 

högkonjunkturen till att anta mindre riskfyllda strategier. Vi kan från detta konkludera 
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att företagens planerade strategi var påverkade av det rådande marknadsklimatet, det 

vill säga högkonjunkturen, samt företagens vilja att vara kundanpassade, vilket 

mynnade ut i företagens val av mindre riskfyllda strategier innan finanskrisen. 

Den andra delfrågan behandlar hur små- och medelstora företags tillväxtstrategier 

utföll under och efter finanskrisen. Utifrån vår empiriska studie och analys kan vi från 

de åtta fallföretagen konstatera att mönstret som kunde utläsas innan finanskrisen har 

utfallit till ett helt annat. Det går från diskussionskapitlet vidare att konstatera att fyra 

av åtta företag ändrade strategi till en ny dimension i Ansoffs tillväxtmatris i form av 

nya marknader, och fyra företag stannade eller gick tillbaka till dess nuvarande 

marknader. Med utgångspunkt i detta kan vi konkludera att företagen under 

marknadsturbulens väljer tillväxtstrategier utifrån ett oförutsägbart mönster som har 

sin grund i företagens olika grundförutsättningar och egenskaper. 

Den tredje delfrågan behandlar varför små- och medelstora företags tillväxtstrategier 

ändrades eller inte ändrades av finanskrisen. Utifrån vår empiriska studie och analys, 

kan det reflekteras över aspekter utifrån företagens olika mål och 

grundförutsättningar, som verkar varit avgörande för hur dess strategier realiserades. 

Av de åtta analyserade företagen gick det att urskilja att hälften påverkades negativt 

av krisen, medan den andra hälften upplevde en marginell eller positiv påverkan. Av 

de företag som påverkades negativt av krisen var det tre av fyra företag som antog en 

ny dimension, från nuvarande- till nya marknader i form av marknadssegment eller 

geografiska marknader, som tolkas utifrån Ansoffs tillväxtmatris. Vidare kan dessa 

företagens realiserade tillväxtstrategier sammanfattas ha utfallit annorlunda än de 

planerades på grund av tre huvudsakliga faktorer. Den första faktorn relaterar vi till 

företagens kunders förändrade köpbeteenden, genom att köpa i mindre kvantitet och 

mer sällan. Den andra faktorn som kan redogöras för är den ökade konkurrensen på 

marknaden, som bland annat uppstått genom prispress. Slutligen såg vi att den 

utfallande strategin kunde kopplas till marknadsturbulens, vilket tvingade företagen 

till att omorganisera sina verksamheter och sprida sina risker.  

 

Vi fann även fyra företag som blev marginellt påverkade eller positivt påverkade av 

krisen, varpå tre av dessa företag stannade kvar i deras nuvarande marknader. Även 

här kunde utläsas ett mönster av tre huvudsakliga faktorer till varför företagen blivit 
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marginellt påverkade av krisen. Initialt hade företagen spridit sina risker innan krisen, 

genom en bred kundbas som befann sig i flera marknadssegment eller i flera 

geografiska marknader. Några av företagen sålde delvis även till offentlig sektor, som 

inte i lika stor utsträckning påverkades av turbulens på marknaden. 

 

Vi kan utifrån detta konkludera att varför tillväxtstrategierna förändrades av 

marknadsturbulensen i de företag som hade en negativ påverkan på sin verksamhet, 

var starkt förknippat med kundernas ändrade beteenden, då det skapades en ökad 

konkurrens i näringslivet, vilket tvingade företagen att omorganisera och plötsligt anta 

ett offensivt beteende för att matcha den nya situationen på marknaden. Vi kan vidare 

konkludera att varför tillväxtstrategierna inte till lika stor grad förändrades av 

marknadsturbulensen i de företag som hade marginell- eller positiv påverkan, kunde 

kopplas till huruvida verksamheterna såg ut innan krisen och hur väl de var rustade 

för turbulens, i form av breda kundbaser i flera marknader, vilket gjorde att dessa 

företag inte var tvungna att göra några större omorganiseringar. 

 

Genom vår studie av svenska små- och medelstora företag i den sydsvenska regionen, 

kan vi utifrån att konkluderat våra tre delproblem nu besvara uppsatsens 

huvudproblem: Hur påverkas små- och medelstora företags tillväxtstrategier av 

marknadsturbulens?  

 

Vi kan påvisa att vissa faktorer är avgörande för hur en tillväxtstrategi blir påverkad 

under marknadsturbulens. Vi kan inledningsvis dra slutsatsen, utifrån uppsatsens 

fallföretag, att företagen antar en tillväxtstrategi utifrån det rådande klimatet på 

marknaden i kombination med hur företaget önskar växa. Om dessa faktorer anses 

vara stabila anpassar sig företaget därefter och antar i de flesta fall en strategi 

förknippad med låg risk. Ifall dessa förutsättningar sedan ändras, som exempelvis 

under marknadsturbulens, kan strategierna även ändras beroende på företagens 

förändrade uppfattning av marknaden och kundernas förändrade beteenden. Utifrån 

samtliga fallföretag kan vi dra slutsatsen att kunderna spelat en central roll för 

företagen, som kan styrkas i att fallföretagen utgörs av små- och medelstora företag. 

Vi kan sålunda dra konklusionen att kundernas förändrade köpbeteenden, i många fall 

bidrog till att skapa större konkurrens på marknaden, vilket gjorde att företagen 

ändrade sitt beteende därefter, som således utföll i ändrade tillväxtstrategier. Vi kan i 
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och med detta påvisa att företagens strategier i denna studie påverkades av 

marknadsturbulensen, där den mest centrala faktorn för hur företagen ändrade sina 

tillväxtstrategier/inte ändrade sina tillväxtstrategier kom som en reaktion av att de var 

tvungna att fortsätta vara lönsamma genom att anpassa sig efter kunderna, som gav 

till resultat att de realiserade strategierna utföll olika. 

 

Vi kan därmed dra slutsatsen att våra undersökta företag agerat i linje med den 

tillväxtstrategi de trott de kunnat skapa maximal lönsamhet genom, där 

marknasturbulensen spelat en central roll för hur företagen ändrat sin tillväxtstrategi, 

vilket utfallit olika på grund av verksamheternas olika grundförutsättningar. Detta har 

skett genom att företagen blivit påverkade av de aktiviteter som tagit plats i den 

externa miljön, som likaså blivit influerade av marknadsturbulensen, vilket gjort att 

företagen agerat utifrån oförutsägbara beteenden under marknadsturbulensen. Vi kan 

slutligen sammanfatta detta genom att återkoppla till det citat vi inledde denna 

uppsats med, via ett styrkande av författarna Mintzberg och Quinn (1991), Deakins 

och Freels (1998), samt genom våra egna studier på dessa fallföretag, konstatera att 

strategier förändras över tid, genom att fallföretagens planerade strategier mer eller 

mindre förändrades av framväxande krafter som uppstod av marknadsturbulensen. 

Denna förändring ser vi som en del i att företag inte agerar som isolerade enheter, 

utan är en del av en föränderlig värld, där det under studiens gång gjort sig gällande 

att de undersökta företagen framkallat strategisk utveckling utifrån att ha reagerat på 

kritiska händelser i den externa miljön, snarare än genom deras egenplanerade 

strategi. Detta styrks ytterligare genom att Johanson och Vahlne uppdaterade år 2009 

den inkrementella teorin med att bland annat ytterligare framföra att marknaden måste 

ses som ett närverk byggt av relationer snarare än en marknad där många enskilda 

aktörer utför isolerade aktiviteter (Johansson & Vahlne, 2009). 

6.2 Studiens begränsningar 
Vi vill till en början poängtera att Ansoffs tillväxtmatris kan ses som något föråldrad i 

den bemärkelsen att vi genom denna uppsats kunnat se att den är begränsad gällande 

strategiutveckling inom respektive tillväxtsätt. Detta har vi redogjort för i 

diskussionen där företaget Sepro varit ett ypperligt exempel som fått oss att reflektera 

över att det är möjligt för företag att göra strategiförändringar inom ett av Ansoffs 

strategitillvägagångssätt, utan att detta utåt sett skulle se ut som en strategiutveckling 
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då företaget behållit sig inom matrisens ena ruta. Vi ser även begränsningar relaterade 

till delproblem ett och två, då de inte är utformade på ett sätt som öppnar upp för 

diskussion, vilket kan göra att diskussionens två första delar ger ett något begränsat 

djup. Detta har vi emellertid försökt uppväga genom en utförlig diskussion i 

delproblem nummer tre i diskussionskapitlet. 

Ytterligare är vi medvetna om att det stora antalet fallföretag kan gjort att viss 

information inte kan redogöras för på detaljnivå, vilket kan ses som en begränsning 

för uppsatsen, men då vi i denna studie velat påvisa förekommande mönster anser vi 

antalet fallföretag vara en styrka för ett sådant påvisande. Vidare har en av 

intervjuerna genomförts via telefon, vilket kan betraktas som kritik mot uppsatsens 

validitet, men eftersom vi i förhand varit medvetna om denna kritik samt spelat in 

samtalet tror vi att detta kan ha reducerat osäkerheterna kring detta tillvägagångssätt. 

Vår uppfattning är att en studie alltid kommer ha sina begräsningar, där forskaren i 

den bästa av världar bör se till all tillgänglig information för att dra de rätta 

slutsatserna, vilket vi tror är en omöjlighet. 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
Efter denna studie kan vi i en bredare kontext se att våra slutsatser kan utgöra 

byggstenar mot fortsatt forskning inom det ämne uppsatsen behandlat. Därav kan vi 

ge följande föreslag till fortsatt forskning: 

 

(1) Genomföra liknande studier via ett kvantitativt tillvägagångssätt. Detta 

tillvägagångssätt kan ge möjligheter till generalisering, vilket kan ge en intressant 

infallsvinkel då studien kan inringa flertalet företag och se om dessa haft liknande 

planerade tillväxtstrategier och uppträtt annorlunda under och efter 

marknadsturbulens. 

 

(2) Undersöka om marknadsturbulens påverkar konkurrensen på marknaden för små- 

och medelstora företag. Att genom en kvalitativ studie undersöka om 

marknadskonkurrens förändras i och med marknadsturbulens, uttryckligen studera 

huruvida denna ändras från innan till under och efter. 
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(3) Undersöka nyckelfaktorer till vad som skapar lönsamhet för små- och medelstora 

företag. Att genom en kvalitativ studie undersöka de väsentligaste nyckelfaktorerna 

till hur små- och medelstora företag på ett framgångsrikt sätt kan skapa lönsamhet, 

förslagsvis genom jämförelser med större företag. 
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BILAGA 1  

 

Intervjuguide 
 

Allmänt – Beskrivning av företaget 

 

• Historia – När grundades företaget? 

• Antalet anställda inom företaget?  

• Vad har ni för vision och affärsidé? 

• Verksamhetens marknadsandel? 

• Vad tillverkar ni för produkter och/ tjänster? 

• Är ni verksamma på en internationell nivå och i så fall i hur många länder? 

• Kan ni beskriva er kundbas?  

 

Tillväxtbakgrund  

 

Vad var era planer för tillväxt innan finanskrisen? 

 

Hur gick ni tillväga för att skapa tillväxt innan finanskrisen? 

 

• Tillväxt genom marknadspenetrering? 

• Tillväxt genom marknadsutveckling? 

• Tillväxt genom produktutveckling? 

• Tillväxt genom diversifiering? 

 

Tillväxt under och efter finanskrisen  

 

Gav finanskrisen några kritiska påverkningar på er verksamhet?  

 

Ändrades era planer för att skapa tillväxt under och efter finanskrisen? Varför?  

 

I så fall, hur utföll era planer för skapandet av tillväxt? 
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• Tillväxt genom marknadspenetrering? 

• Tillväxt genom marknadsutveckling? 

• Tillväxt genom produktutveckling? 

• Tillväxt genom diversifiering? 

 

 

Vilka faktorer gjorde att er tillväxtstrategi ändrades/inte ändrades? 

 

Varför har tillväxtstrategin ändrats? 

 

Modeller uppvisade under intervjun  

 

Figur 1 
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Figur 2  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  



BILAGA	  

	  

BILAGA 2  

 
Diagram för inledningskapitlet  
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