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Sammanfattning 
 
First North är en alternativ handelsplats för aktier, som är till för att små bolag med stor 
tillväxtspotential ska kunna plocka in externt kapital för att möjliggöra en snabbare expansion 
än om de varit privatägda aktiebolag. First North ställer dock inte samma formella krav på de 
listade bolagen som det ställs på företag som är noterade på Stockholmsbörsen då dessa är 
betydligt mycket större.  
 
Under år 2007 har de växt fram en stark förtroendekritik mot bolag som är listade på First 
North. Analytiker och media har framfört stark kritik och menar att bolagen är alldeles för 
kortsiktiga i sitt tänkande och att de blygsamma krav som ställs på bolagen inte garanterar en 
trovärdig förvaltning. Kritikerna menar att detta tillsammans med ledningens girighet leder till 
att företagen vill lura externa intressenter på kapital. 
 
För att undersöka om de finns någon sanning i dessa påståenden har vi undersökt hur 
strategierna ser ut för bolag som nyligen listats på First North. Detta har möjliggjorts genom 
fem stycken intervjuer med listade bolag på First North. Under intervjuernas gång har vi 
frågat antingen verkställande direktör eller styrelseordförande på hur de ser på strategierna för 
bolaget. 
 
Med hjälp av olika teorier om strategier samt institutionell teori har vi försökt söka svar i hur 
ledningen ser på strategier samt försöka förklara varför de valt de strategier som de gjort. 
 
De resultat som vi kommit fram till är att den kritik som riktats mot bolag listade på First 
North är befogad gällande kortsiktighet. Men till vår förvåning är att det inte ledningen som i 
första hand ska ställas till ansvar för valen av strategier, även om dessa såklart är de som 
genomfört strategibyten, utan att de är analytikerna själva som bär störst skuld i detta. Mycket 
beroende för att analytikerna har ett väldigt stort inflytande över vad som anses vara de bästa 
för bolagen och att de är svårt för ett enskilt nyligen listat bolag att stå emot de externa 
påtryckningar som de finansiella institutionerna har. 

 

 

 

 

 

 
 
 



    

Förord 
Författarna vill rikta ett tack till de personer som har varit med under arbetets gång och 
bidragit med viktig information och intresseväckande synpunkter som möjliggjort detta 
arbete. Framförallt så vill vi vilja tacka de intervjupersoner som frivilligt ställt upp och avsatt 
tid för att svara på våra frågor. 
 
Niklas Wahlström som har varit vår handledare skulle vi också vilja tacka då han bidragit med 
nyttiga idéer och synpunkter under studiens gång. 
 
Umeå, januari 2008 
 
Anton Olofsson och Hans Skogman 
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
 
Efter fem års konstant uppgång på Stockholmsbörsen bröts den positiva utvecklingen år 2007. 
Inte nog med att Stockholmsbörsen gick ned, den var också en av de sämsta i världen och 
absolut sämst i hela Norden.1 
 
Orsakerna till detta är väldigt många, men den absolut enskilt största orsaken till detta är fallet 
på Ericsson, där aktievärdet nästan har halverats under år 2007 .2  
 
Inte helt oväntat när det sker stora värdeminskningar riktas det klander mot hur bolagen sköts. 
Det har under förra året växt fram en stark förtroendekritik mot hur bolag förhåller sig mot 
sina externa intressenter. Ericsson har bland annat blivit stämda på grund av att de inte lämnat 
en vinstvarning tidigare än de gjort.3 Ericsson är noterat på Stockholmsbörsen, men de finns 
också alternativa marknadsplatser som fungerar på liknande sätt som också erhållit stark kritik 
under det gångna året.  
 
Den alternativa marknadsplatsen First North har fått utstå stark kritik i tidningar på grund av 
den svaga övervakningen av bolagen som är listade på First North. På First North måste varje 
företag ha en så kallad Certified Advicer som har till huvuduppgift att se till att bolaget följer 
de regler som OMX-group har satt upp för att garantera ett förtroende för externa 
intressenter.4 Det som enligt vissa kritiker kan hända är att de uppstår intressekonflikter då 
Certified Advicer som ansvarar för att se till att reglerna hålls samtidigt kan sitta som 
storägare i samma bolag, frågan som kan ställs enligt kritikerna är i vems bästa de arbetar 
för.5 Fortsatt menar dessa kritiker att den sammanlagda kontrollen som gäller för bolagen på 
First North inte är tillräcklig och att det är på grund av detta som det kan förekomma 
vilseledande information och att detta kan gynna insiders i företagen och lura utomstående 
investerare.6  
 
Men det har också riktas kritik mot hur bolagen själva har agerat som är listade på First North. 
Flygbolaget FlyMe, som vi starten av 2007 var noterade på First North hade under förra året 
publicerat felaktiga positiva uppgifter om bolagets ekonomiska situation för allmänheten, för 
att en kort tid senare begäras i konkurs vilket lett till alla ägarnas tillgångar tillintetgjorts.7 
Andra exempel som det flitigt skrivits om i tidningarna angående bolag på First North, är hur 
företagsledningen har belönat sig själva stora löneökningar trots enorma värdeminskningar på 
uppemot 80 % av aktievärdet. Fler varningsflaggor som höjts mot listan First North är att när 

                                                
1 ”Stockholmsbörsen sämst i Norden” (www.realtid.se, 2007) 
http://www.realtid.se/ArticlePages/200712/18/20071218151600_Realtid854/20071218151600_Realtid854.dbp.a
sp (hämtad 2 Jan, 2008) 
2 Ibid 
3 ”Ericsson stäms för utebliven varning” (www.svt.se, 2007) 
http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=954794 (hämtad 2 jan, 2008)  
4 First North Nordic – Rulebook (www.omxgroup.com) 
http://omxgroup.com/digitalAssets/38657_First_North_Rulebook_June_2007.pdf (hämtad 28 dec, 2007) 
5 ”Remium i ny skandal” (Affärsvärlden, 2007) 
http://www.affarsvarlden.se/art/149829 (hämtad 4 jan, 2008) 
6 Ibid 
7 ”Flyme begärdes i konkurs” (www.unt.se, 2007) 
http://www2.unt.se/avd/1,1786,MC=3-AV_ID=587283,00.html?from=sectionlinks3 (hämtad 4 jan, 2008). 
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aktiekursen stigit har ägarna sålt av nästan hela sitt innehåll, och att detta uppger 
spekulationer mot hur moralen är bland ledningen.8 
 
Motståndarna till denna argumentation menar att First North är till för att mindre företag ska 
ges chansen att växa snabbt i ett tidigt skede och att kraven som ska ställas på dessa måste 
sättas i proportion till företagens storlek. Eftersom att First North är en lista för mindre bolag 
samt att kraven som ställs på dessa i jämförelse med Stockholmsbörsen är mindre, är riskerna 
större och att detta hela tiden ska framföras till investerarna säger ansvarig för First North .9 

1.2 Problemdiskussion 
 
Som ovan angivits är det uppenbart att det under 2007 i allmänhet växt upp en stark kritik mot 
hur kapitalmarknaden fungerar och i synnerhet mot First North. Den största delen av denna 
kritik handlar om förtroendefrågor och hur ansvariga ställer sig till dessa. Många kritiker 
menar att de finns en stor problematik kring hur aktörer på First North agerar. Vidare påstår 
kritikerna att de så kallade övervakarna både sitter med i företagen, som en kontrollerande 
instans, men också som delägare i samma företag. Men de har framförallt riktats stor kritik 
mot hur de enskilda bolagen handlar. Exempelvis skriver tidningen affärsvärlden i en artikel 
om små aktielistor där de inkluderar First North att kontrollen är så kraftigt begränsad att de 
gör att de lockar till sig en hel del ”skojare och skummisar”.10 
 
Men trots att det under året skrivits väldigt mycket negativt om First North strömmar de in 
bolag som vill notera sig på listan. I slutet av oktober 2007 hade redan 41 stycken bolag 
anslutit sig till den omdiskuterade listan. Inte undra på, det har blivit allt populärare för 
allmänheten att försöka göra stora vinster i att placera kapital i bolag som är i ett tidigt skede 
och med hjälp av lite tur hoppas på en rejäl avkastning11 
 
Chefen för bolagsbevakningen på Aktiespararna menar att det är många bolag som noteras på 
listan som försöker lura småsparare. Exempelvis menar han att de ger ut bristande information 
om hur verksamheten går, samt att det konstant görs nyemissioner som sprider ut värdet av 
aktierna men också att introduktionskursen är orimlig vilket leder till att aktievärdet ofta 
sjunker de inledande dagarna i handel.12 
 
Kontentan tycks vara att First North har fått utstå en betydande mängd kritik från medier och 
professionella investerare, trots detta finns de ett stort intresse från allmänheten att placera 
sina tillgångar i bolag på listan. 
 
 

                                                
8 ”Fiasko på First North” (www.24.se, 2007) 
http://www.e24.se/branscher/ovringindustri/artikel_134403.e24 (hämtad 4 jan, 2008) 
9 ”OMX svarar på kritik” (www.realtid.se,  2007) 
http://www.realtid.se/ArticlePages/200701/22/20070122140222_Realtid730/20070122140222_Realtid730.dbp.a
sp  
(hämtad 4 jan, 2008) 
10 ”Rusning till skojarlistor” (affärsvärlden, 2007) 
http://www.affarsvarlden.se/skrivut.jsp?article=189351 (hämtad 3 jan, 2008). 
11 Ibid 
12 Ibid 
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1.3 Problemformulering 
 
Utifrån den ovanstående problemdiskussionen har vi valt följande problemformulering: 
 
! Hur ser strategierna ut enligt ledningen för nyligen listade bolag på First North? 

 
Med strategier menar vi hur företagen försöker utnyttja sina komparativa fördelar så mycket 
som möjligt samt minimera de komparativa nackdelarna efter ett redan uppsatt mål. Nyligen 
noterat innebär att bolaget har under de senaste två åren listat sig på First North. Vidare 
definierar vi ledningen som antingen verkställande direktör eller styrelseordförande, vi anser 
att dessa personer är de mest insatta i de beslut som tas i bolaget och därmed kan representera 
bolagets ledning.  

1.4 Syfte 
 
Vårt huvudsyfte med uppsatsen är försöka skapa en förståelse för hur strategierna ser ut enligt 
ledningen för nyligen listade bolag på First North. Vi vill också försöka förstå hur 
beslutsprocessen går till när bolagen bestämmer sig för hur deras strategier ska se ut. Förutom 
de vill vi även undersöka om First North ger mindre bolag den möjligheten att växa som 
ägarna till listan anger. Därmed besvara frågan om hur orsakerna ser ut bakom beslutet att 
lista bolaget på First North enligt ledningen. 
 
För att få svar på vad strategierna är, har vi valt att dela in ordet strategi i tre olika nivåer: 
Företagsstrategi, affärsstrategi samt funktionell strategi. Inom företagsstrategin vill vi skapa 
förståelse för hur företagets övergripande förhållningssätt gällande vilken bransch de ska vara 
verksamma inom samt hur de förhåller sig till framtiden inom den. I affärsstrategin vill vi 
skapa en förståelse för hur företagen konkurrerar inom den valda branschen, samt slutligen för 
att få en förståelse för hur den funktionella strategin ser ut vill vi undersöka hur ledningen ser 
på bolagets olika enheter och hur de skapar konkurrensfördelar. 
 

 

1.5 Avgränsningar 
 
Vi kommer främst att genomföra intervjuer med bolag lokaliserade i Stockholmsregionen. 
Med respekt för företagens integritet och affärshemligheter har vi valt att inte gå in på de 
minsta detaljerna om företagens strategier. Vi har på grund av detta valt att försöka bilda oss 
en mer övergripande förståelse för hur bolagens strategier ser ut vilka är nyligen noterade på 
First North. 
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1.6 First North 
First North kan anses vara en börsmarknad i den bemärkelsen att det kombinerar möjligheten 
för mindre företag med goda tillväxtmöjligheter att dra nytta av handel med finansiella 
instrument. OMX group benämner First North som en marknadsplats, den skiljer sig från en 
vanlig börs genom att regelverket ej följer de direktiv som satts upp av EU-kommissionen för 
börshandel. Dessa reglerar handel med aktier och liknande i ett omfattande regelverk som 
heter MiFID (Directive on Markets in Financial Instruments). First North följer istället 
regelverket MFT (Multilateral trading facility). Detta betyder att handeln kan ske under 
liknande villkor som på en vanlig börs men med mindre regler som rör företaget självt.13 
 
En viktig punkt för att säkerställa att företagen på First North följer de reglerverk och normer 
som satts upp av OMX är att alla företag som handlas där måste använda sig av en Certified 
Adviser. En Certified Adviser är en slags garant för att företagen som handlas på First North 
följer de regelverk som satts upp och har löpande kontakt med både OMX och företagen 
själva och rapporterar därmed om regler bryts eller företaget inte kan uppfylla sina åtagande 
gentemot marknadsplatsen.14 
 
Investerare har en god möjlighet att finna och ta del av de små tillväxtföretagen listade på 
First North. Handeln bedrivs i ett nordiskt samarbete där den danska delen av First North 
drivs av OMX-Köpenhamn och den svenska och finska delen av OMX-Stockholm samt den 
isländska delen av OMX-Island.15 Genom att regelverken och kontrollen av bolagen noterade 
på First North inte är lika rigorös och att företagen ofta befinner sig i tidiga tillväxtstadier till 
skillnad mot företagen på tillexempel Large Cap, Mid Cap och Small Cap så är det befattat 
med större ekonomisk risk, men också möjlighet till större ekonomisk avkastning att investera 
i företag noterade på First North.16 
 
Med stöd av ovan nämnda presentation av vad First North är, så anser vi att skillnaderna 
mellan den börs som nämns i litteraturen och First North inte är särskilt omfattande inom 
områden som denna uppsats behandlar. Vi anser oss därför kunna tillämpa de teorier som 
ursprungligen är avsedda för hur börser fungerar och företag som är noterade på en börslista 
för bolag som är listade på First North. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
13 www.omxgroup.com 
http://www.omxgroup.com/firstnorth/omoss (hämtad 3 nov, 2007). 
14 Ibid 
15www.omxgroup.com http://omxgroup.com/digitalAssets/38657_First_North_Rulebook_June_2007.pdf 
(hämtad 7 nov, 2007) 
16 Ibid 
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2 Teoretisk Metod 

2.1 Förförståelse 
 
Förförståelse kan argumenteras vara det som forskaren eller forskarna tar med sig i form av 
erfarenheter och föreställningar till projektet som ska genomföras.17 Johansson Lindfors 
argumenterar för att det finns två distinkta typer av förförståelse. Detta innefattar då 
författarens allmänna föreställningar som kan sägas grunda sig i författarens egna sociala 
bakgrund. Den andra som hon beskriver är fokuserad kring personens syn på kunskap. 
Johansson Lindfors argumenterar vidare för att det lätt kan läggas till en tredje dimension på 
definitionen om vad förförståelse innebär. Detta täcker författarens teoretiska erfarenheter 
vilka kan härledas till vilken gren av forskningen författaren är verksam inom tillexempel 
företagsekonomi, medicin eller sociologi.18 Thurén argumenterar för vikten av att skapa sig en 
bild av sin förförståelse eftersom det innefattar alla sinnesutryck som vi någonsin utsatts för. 
Thurén beskriver vidare att många gånger inte är förförståelsen en självklarhet eftersom vi 
skolats in i ett system av normer och värderingar vilket då kommer att influera vår 
förförståelse, denna kan enligt Thurén radikalt skilja sig gentemot personer vilka skolats in i 
andra system.19 Thurén anser att detta leder till att förförståelse kan sammanfattas som något 
vilket forskare måste förhålla sig till förförståelsen och dess påverkan på den vetenskapliga 
teorin.20  
Widerberg ger en mer lättolkad bild av vad förförståelse innebär hon argumenterar för att all 
förståelse grundar sig i en förförståelse hos forskarna dvs.: 

 
”De ”glasögon” – den referensram, teori och liknande – genom vilka vi betraktar ett 

fenomen”21 
 
Vidare argumenterar Widerberg för att desto bättre en forskare redogör för sin förförståelse 
desto bättre kommer resultatet av arbetet att vara. Detta kommer att förlängningen då leda till 
att arbetet enklare kan bedömas och därmed också mer trovärdigt när det gäller utvärderingen 
av kunskapen som producerats22.  
 
Den förförståelse vilken vi anser oss besitta när vi gick in i studien var främst att vi båda har 
formats av de akademiska normer och värderingar som råder inom universitetsvärlden. Detta 
har gett oss en god teoretisk bas inom både management och finansiering samt viss del 
marknadsföring. Vidare kan vi säga att vår förförståelse även har påverkats markant av vår 
lekmans kunskap om aktiemarknaden och dess villkor. En av författarna har även jobbat på 
bank under studietiden vilket gör att han har en grundläggande insikt i hur kapitalmarknaden 
fungerar. En av författarna har även studerat Sociologi på universitetsnivå vilket har påverkat 
författarnas val av en hermeneutisk kunskapssyn, detta eftersom under sina sociologistudier 
har han blivit starkt influerad att alltid försöka förstå olika situationer. 
 
Vi anser att vår förförståelse kan komma att påverka oss i arbetet med studien i den mån att vi 
varit lätt skeptiska mot First North som lista i sin helhet. Detta beror främst på de skriverier 
                                                
17 Johansson Lindfors, Maj-Britt, ”Att utveckla kunskap, Om metodologiska och andra vägval vid 
samhällsvetenskaplig kunskapsbildning”, Studentlitteratur, Lund, 1993, 76 
18 Ibid, 76 
19 Thurén, Torsten, ”Vetenskapsteori för nybörjare”, Liber AB, Stockholm, 1998, 59 
20 Ibid, 60 
21 Widerberg, Karin, ”Kvalitativ forskning i praktiken”, Studentlitteratur, Lund, 2002, 26 
22 Ibid 
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som varit i affärspress och liknande under 2007. Detta kan påverka oss i den mån att vi inte 
går in i studien med helt öppet sinne utan är medvetna om kritiken som riktats mot listan och 
dess bolag, detta påverkar då attityden gentemot respondenterna. En annan faktor vilken vi 
tror kan ha påverkat studien kan sägas vara den akademiska skolningen där man lätt söker 
svar i teorin. Denna syn skiljer sig i stort från de personer vi ska intervjua och där tror vi en 
viss dissonans kan uppstå. Detta kan leda till att eventuella missuppfattningar kan uppstå, så 
som olika språk med skilda definitioner på begrepp och liknande.  

2.2 Kunskapssyn 
 
Det råder delade meningar om vilken kunskapssyn som kan anses vara den korrekta, debatten 
förs i de flesta fallen av två läger där den ena är positivistisk och den andra är hermeneutisk. I 
vår studie har vi använt oss av en hermeneutisk syn på kunskap och kunskapsskapandet. Det 
finns flera olika beskrivningar om vad hermeneutik är mer eller mindre målande men det som 
gemensamt kan sägas vara den huvudsakliga tråden är skapandet av en förståelse, detta har 
nära kopplingar med ordet hermeneutiks ursprung vilket betyder tolkningslära.23 Widerberg 
ställer upp ett antal punkter vilka är väldigt centrala i den hermeneutiska metoden dessa 
beskriver vilka antaganden som kommer att vara betydande i den senare analysen.  
 

• Mening skapas, framträder och kan bara förstås i ett sammanhang eller en kontext 
• I all tolkning och förståelse är delarna beroende av helheten och omvänt 
• All förståelse förutsätter eller bygger på någon typ av förförståelse, dvs. de 

”glasögon” - den referensram, teori och liknande – vilka vi betraktar ett fenomen 
• Varje tolkning föregås av vissa förväntningar eller förutfattade meningar24 
 

Dessa citat anser vi beskriver vår kunskapssyn ganska precist eftersom vi har haft dessa 
punkter i bakhuvudet under hela studien. Att fokus ska ligga på att skapa en förståelse men 
samtidigt har vi varit medvetna om att vår syn som författare har influerat hur vi har förstått 
och tolkat respondenterna. Johansson Lindfors beskriver vidare att den samhällsvetenskaplige 
forskaren står inför en verklighet där det egentligen inte existerar någon bestämd verklighet 
utan att detta är en produkt av sociala fenomen tillexempel psykologiska och kulturella.25 Den 
distinkta skillnad som Johansson Lindfors ser mellan positivism och hermeneutik är att den 
första intar en ställning där människan är passiv och den senare att människan är aktiv. Detta 
innebär att om människan är aktiv kan den anses vara fri att handla utifrån egen vilja och 
bakomliggande orsaker.26  
 
Jacobsen beskriver att för att skapa sig denna förståelse inom företagsekonomisk forskning 
var det nödvändigt att samtala med människor för att skapa sig en syn av hur de tänker samt 
ges en möjlighet att se hur de faktiskt gjorde. Detta innebar i längden att forskningen blev 
fokuserad på att förstå det lokala och att ingen kunskap kunde vara universell utan att den i 
stor utsträckning alltid var lokalt betingad dvs. att kunskapen bara kunde inhämtas vid en 
speciell plats och en viss tidpunkt.27  
 

                                                
23 Thurén, 46 
24 Widerberg, 26 
25 Johansson Lindfors, 39 
26 Ibid, 41-42 
27 Jacobsen, Dag-Ingvar, ”Vad, hur och varför?, Om metodval  företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen”, Studentlitteratur, Lund, 2002, 33-34 



  7  

Mycket av det som berättats här kommer att återkomma ett flertal gånger i vår studie där vi 
kommer att göra ett försök att skapa en förståelse av företeelser i en viss kontext under en 
begränsad tidsperiod och på en speciell plats samt att vi ej använt oss av kvantifierbar empiri. 
Vidare kan sägas att det som diskuterats i förförståelsen också har haft inverkan på vårt arbete 
vilket adderar till argumenten för att vi besitter en hermeneutisk kunskapssyn.  

2.3 Ontologi 
 
Innan ontologin kan beskrivas närmare är det viktigt att göra klart vilka skillnader och likheter 
det har med allmänna kunskapssynen diskuterat ovan. Widerberg beskriver skillnaden som att 
ontologi är teorin om det som existerar tillskillnad från kunskapssynen vilken behandlar teorin 
om produktionen av kunskap dock menar Widerberg att detta hänger ihop i stor 
utsträckning.28 
 
Ontologin har sitt ursprung i filosofin där det debatteras kontinuerligt om vilken världsbild 
som kan anses vara den rätta dock kan det nog sägas att det varken finns ett rätt eller fel 
gällande detta. Den debatt som är mest intressant för samhällsvetenskapliga forskare är 
centrerad kring de sociala system som idag finns har sin grund i att allt hänger ihop med hjälp 
av lagbundna sammanhang eller om det är produkter av varje unik situation. Positivisterna 
hävdar att genom de naturvetenskapliga lagarna visar detta på att de sociala systemen kan 
förklaras av lagbudenhet. Motståndarna hävdar att detta är orimligt eftersom vi som 
människor bara kan förstå det unika, detta leder vidare till att vi kan förklara varför någonting 
skett men att detta är O-överförbart till andra områden.29 Vi anser att det är i interaktionen 
med andra som verkligheten uppstår, vi anser vidare att inget kan vara förutbestämt sedan 
innan utan att verkligheten uppkommer i varje enskild situation.  
 
Bryman och Bell förtydligar dessa två ståndpunkter med att dela in dem i objektivismen och 
konstruktivismen. Objektivismen har då sin utgångspunkt i det som är beskrivet ovan 
positivismen och hävdar att de sociala företeelserna och deras betydelse blir en produkt 
oberoende av vad de aktörerna gör. Konstruktivismen å andra sidan menar att dessa sociala 
företeelser har sitt ursprung i ett alltid pågående samspel mellan dess aktörer vilket skapar 
kontinuerlig revidering av de sociala systemen. Detta har på senare år lett vidare till att säga 
att de forskare beskriver är en produkt av deras sociala verklighet vilken i förlängningen blir 
individuell till det slaget att varje forskare presenterar resultaten utifrån sin syn och tolkning 
av verkligheten.30  
 
Detta leder en fortsatt argumentation från stycket innan att vi kan hävda att vår ontologiska 
synvinkel är starkt konstruktivistisk. Men det kan vidare argumenteras för att vi inte är helt 
konstruktivistiska och att detta beror på att vi båda är uppvuxna i ett samhälle som är starkt 
influerat av positivistiska tankar och influenser. 
 
 
 
 
 
 

                                                
28 Widerberg, 27 
29 Jacobsen, 29-30 
30 Bryman, Alan, Bell, Emma ”Företagsekonomiska forskningsmetoder”, Liber ekonomi, Lund, 2005, 33-34 
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2.4 Ansats 
 
Johansson Lindfors beskriver deduktion som metoden då forskaren går från teori till empiri 
och induktion när forskaren går från empiri till teori.31 Vidare beskriver hon att deduktion har 
nära band med en objektiv kunskapssyn och induktionen har sitt ursprung hos den 
hermeneutiska kunskapssynen.32 Detta kan relateras till Jacobsen där han argumenterar för att 
kvalitativa metoder ofta är förenade med att använda sig av en induktiv ansats detta förklaras 
med att i kvalitativa arbeten är forskaren öppnare för att ta emot ny information.33 Dock 
menar Jacobsen att det föreligger ett problem här vilket många av induktionens motståndare 
har påtalat vilket är problemet att en forskare ej kan gå in i en studie med ett helt öppet sinne 
och att föreställningarna ofta kan vara dolda för forskaren utan att han/hon känner till detta.34 
Nedan visas en figur som visar att de kan uppstå fel när flera olika personer ska tolka vad som 
egentligen är verkligheten. 
 
 

 
Figur 2.4.1 ”De olika tolkningsnivåerna vid en induktiv ansats”35 
 
Modellen visar hur komplicerad den induktiva processen är och hur lätt det kan uppstå 
misstolkningar. Först ska den intervjuade återge sin uppfattning av hur saker är för dem, 
vilket redan där kan bli misstolkningar mot hur verkligheten egentligen ter sig. När sedan 
forskaren ska försöka analysera vad svarspersonen har sagt är det möjligt att det sker 
dissonanser de två emellan så forskaren missuppfattar återberättelsen. Sista steget när läsaren 
ska försöka skapa förståelse över området så är det åter en risk att denne uppfattar de som 

                                                
31 Johansson Lindfors, 55 
32 Ibid 
33 Jacobsen, 43 
34 Ibid, 43-44 
35 Ibid, 45 
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skrivits på ett annat sätt än författarna har syftat till. Dessa risker är svåra att helt ta sig ur med 
en induktiv ansatts. Men med hjälp olika redogörelser för vår kunskapssyn och annat har vi 
försökt påpeka saker som kan vara av vikt hur studien kan påverkas av författarna själva. 
 
I vår studie har vi ett påtagligt deduktivt drag i början då inläsning och formulering av 
intervjufrågor var av detta slag. Intervjuerna genomfördes dock induktivt och senare i studien 
har vi haft ett klart induktivt förhållningssätt till arbetet speciellt i analysen. Vi ämnar att 
illustrerar detta för läsaren genom en figur vilket vi hoppas ska bringa klarhet i hur vi arbetat 
under projektets gång.  
 

 
Figur. 2.4.2 ”Modell av ansats” 
 
Nedan återges kort förklaring av begreppen i figuren ovan: 
 

1. Teori: Vi startade med att läsa in oss på teorier på området för att skapa ett språk och 
en struktur för att gå vidare till datainsamlingen (Empiri). Denna process kan anses 
besitta slag av deduktion då vi tog utgångspunkten i teorin.  

2. Empiri: Under den empiriska insamlingen var det i stort intervjupersonerna som 
styrde vilket material och vilka områden av teorin som skulle avhandlas. Detta 
medförde att datainsamlingen hade stora inslag av en induktiv ansats.  

3. Reviderad teori: Efter datainsamlingen gick vi därför tillbaka till teorin och 
reviderade denna efter hur det empiriska materialet såg ut.  

4. Strukturera empiri: Strukturen på empirin kan anses besitta ett deduktivt inslag men 
detta är endast för att få en enhetlig struktur på arbetet och göra det lättare för läsaren 
att tillgodogöra sig materialet.  

5. Analys: I analysen har sedan det empiriska materialet varit den styrande parten. Detta 
är på grund av att vi vill skapa oss en förståelse för hur personerna ser på sin tillvaro. 
Därför ser vi det som mer intressant att låta deras berättelser styra i analysen och inte 
det teoretiska materialet.  
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3 Teori 

3.1  Varför lista sig på First North? 
 
Det finns många anledningar till att företag tar beslutet att gå från privat till publikt ägande. 
Nedan följer en beskrivning av olika för och nackdelar vilka frekvent återkommer i 
litteraturen.  

3.1.1 Fördelar 
 
Kapitalanskaffning är en central faktor för många företag när de beslutar sig för en notering 
detta främst för att genom att handlas på en såkallad sekundärmarknad öppnas möjligheten för 
allmänheten att investera i företaget och därmed från bolagets synvinkel motta nödvändigt 
expansionskapital.36 En annan orsak som nämns kring kapitalanskaffning är att en publik 
notering ofta utgör en möjlighet för företagen att erhålla billigare kapital till skillnad från 
tillexempel banklån.37 
 
En annan orsak till en notering kan vara att göra en investering i det privata företaget likvid, 
vilket var målet för tillexempel Microsoft när deras marknadsnotering genomfördes. I det 
fallet var det primära målet inte att inhämta mer kapital istället var intresset fokuserat på att 
göra ägarnas investering likvida i den meningen att de kunde sälja ut delar av företaget på 
marknadsplatsen och därmed omsätta en del av värdet de skapat i företaget till likvida medel 
för sig privat.38 
 
Riskkapital kan anses vara en annan viktig anledning till att notera bolaget. Med riskkapital 
menas då att företaget genom att emittera nya aktier kan få riskkapitalister att köpa in sig i 
bolaget och därmed finansiera väldigt dyra investeringar såsom företags uppköp och 
liknande.39 
 
På detta följer möjligheten att som publikt bolag ha möjligheten att emittera aktier för uppköp 
av företag en såkallad apport emission. Denna är riktad framförallt till ägarna i företaget som 
ska förvärvas. Denna metod används främst för att minska risken i att ta ett lån och förvärva 
företaget på likvid väg.40  
 
I dag när människan konstant är exponerad för information blir publicitet mycket viktigt för 
vilket bolag som helst och en notering utgör en stor möjlighet att få ökad publicitet i 
affärspress, och uppmärksamhet av analytiker, banker, samt andra olika finansiella 
institutioner. Inte bara dessa kan anses vara viktiga för att öka sin publicitet, många anser att 
notering innebär också ökad trovärdighet hos leverantörer, kunder, anställda osv. Vilket 
medför en rad fördelar i det dagliga arbetet. Detta resonemang leder oss in till nästa anledning 
vilket är rekrytering.41  
 
                                                
36 Grundvall, Björn, Melin Jakobsson, Annika, Thorell, Per ”Vägvisare till börsen”, Liber ekonomi, Lund, 2004, 
23 
37 Grinblatt, Mark, Tittman, Sheridan, ”Financial Markets and Corporate Strategy”, McGraw-Hill/Irwin, 
Boston, 2002, 79 
38 Ibid 
39 Grundvall, Melin Jakobsson, Thorell, 24 
40 Ibid 
41 Grundvall, Melin Jakobsson, Thorell 24-25, Grinnblatt och Tittman, 79 
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Att rekrytera de mest kompetenta medarbetarna är viktigt för alla företag och genom att 
notera bolaget ökas som beskrivet ovan trovärdigheten för bolaget vilket medför att 
trovärdigheten även ökar från arbetsmarknadens sida. När ett bolag noteras ökar som sagt 
publiciteten och bolaget ställs under en slags bevakning från allmänhet och investerare detta 
medför en psykologisk faktor verkar positivt till att rekrytera nya kompetenta anställda och 
chefer. Den psykologiska effekten är koncentrerad till att det utomstående intresset verkar 
positivt på cheferna som ser det som en utmaning att bevisa sin kompetens externt.42 
 
Rekryteringen är nära kopplat till ett annat motiv för notering vilket är delägarskap för 
anställda. Detta är en möjlighet som ges till de anställda att privat ta del i företagets 
ekonomiska framgång. Olika belöningssystem är de primära verktygen för att genomföra en 
skiftning till mer anställda som delägare.43 
 
Skatteskäl kan anses vara en annan viktig faktor för bolag att ta steget till en börsnotering. En 
notering för företaget innebär en möjlighet till att i större utsträckning få sina vinster och 
försäljning av aktier kapitalbeskattade. Dock är skattefrågan alltid aktuell och det är svårt för 
en icke expert att ha kontroll över alla skiftningar och nya lagar gällande beskattningsrätt 
därför bör företag alltid konsultera professionell skattehandledning om skatteskälet är det 
primära motivet.44 
 
Med den ökade globalisering kan även en notering på antingen en marknadsplats eller en 
renodlad börs vara av vikt för att öka trovärdigheten internationellt sett. Genom en ökad 
trovärdighet erhåller då bolagen en större möjlighet att utnyttja multinationella finansiella 
institutioner och ha lättare att knyta internationella kontakter.45 
 
Listning kan även vara ett sätt för familjeföretag som nått den punk i sin levnadstid att 
problemet om succession blir påträngande. Notering ses därför av familjeföretag vilka ställs 
inför den problematiken som ett bra alternativ. I en studie av 74 italienska företag gjord av 
Marchisio och Ravasi nämndes detta bredvid att inhämta nytt kapital som en av de viktigare 
faktorerna till att genomföra en notering.46 

3.1.2 Nackdelar 
 
Det existerar även nackdelar med att göra en notering på antingen en marknadsplats eller en 
renodlad börs. Den största negativa faktorn kan anses vara den ökade kostnaden vid arbetet 
innan och under notering. Det finns även andra faktorer t.ex. att de ökade kraven på företagen 
att hålla markanden ajour med information konsumerar mycket av både styrelse och 
verkställande direktörs tid från att jobba enbart med utveckling av organisationen självt. Detta 
är nödvändigt eftersom en auktoriserad börs eller marknadsplats har många krav kring 
organisation och informations system vilka hela tiden måste uppdateras. En annan aktuell 
situation som illustrerar en viktig negativ faktor med börsnotering är Berth Milton ägare av 
Private intåg med en stor börspost i AIK fotboll.47 Detta illustrerar problemet med att ett 
publikt bolag alltid löper en risk för uppköp eller förvärv oavsett om de vill det eller inte.48 

                                                
42 Grundvall, Melin Jakobsson, Thorell, 25 
43 Ibid 
44 Ibid, 26 
45 Ibid, 27 
46 Burton, Bruce, Helliar, Christine, Power, Epsilon, ”Practioners´ Perspectives the IPO Process and the Perils of 
Flotation”, European Journal of Finance, 2006, 673 (hämtad ur Narchisio och Ravasi, 2004) 
47 ”Porrkung har corner i AIK”, (affarsvarlden, 2007),  
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Andra faktorer som bör nämnas är att tryck från marknaden kan få företaget att handla mer 
kortsiktigt jämfört med innan noteringen. Marknadsmässiga värderingar kan både ses från ett 
positivt och ett negativt perspektiv i vissa fall kan markanden värdera ett företag orättvist mot 
vad det anser sig vara värderat vilket skapar ett problem för bolaget. Publiciteten kan också 
anses vara tudelad från det perspektivet att all information inte är positiv och som noterat 
bolag sprids det mycket rykten kring verksamheten vilka inte alltid är i positiva ordalag. Detta 
kan dock företaget kompensera med hjälp av att vara raka i sin kommunikation alltid meddela 
markanden om eventuella förändringar och liknande.49 
 
En annan negativ faktor kan anses vara att företagen genom de ökade informationskraven och 
krav på kvartalsrapporter och liknande öppnar sig för konkurrenterna vilka kan eftersom 
informationen är offentlig alltid ta del av hur det går för företaget och i stort hur de ser på 
framtiden och liknande.50 
 
Grinnblatt et al argumenterar vidare att en publik notering ska genomföras om de positiva 
faktorerna som det kan medföra överstiger de negativa faktorerna som medföljer.51 

3.2 Strategier 
3.2.1 Definitioner 
 
Det finns ingen bestämd definition av ordet strategi, vid en genomgång i flera olika källor 
hittas det en uppsjö av olika definitioner. Vi kommer nedan att nämna ett antal av dessa för att 
visa på likheter och olikheter dem emellan. Johnson et al använder sig av definitionen: 
 

”Strategy is the direction and scope of an organization over the long term, which achieves 
advantage in a changing environment through its configuration of resources and competences 

with the aim of fulfilling stakeholder expectations”52 
 
Detta innebär att de ser ordet strategi som både målet och planen för hur man ska lyckas 
uppnå saker. Vilket de finns andra som inte gör. Wheelen et al definierar strategi som: 
 
“A comprehensive plan that states how a corporation will achieve its mission and 
objectives”53 
 
Detta innebär de ser på strategi som en plan för hur saker ska gå till för att uppnå något redan 
bestämt mål. Författarna gör här en distinktion mellan planen och målet vilket inte Johanson 
et al gjorde. Ulwick definierar strategi som: 
 

                                                                                                                                                   
http://www.affarsvarlden.se/art/191416, (Hämtad, 2008, 11 jan) 
48 Grundvall, Melin Jakobsson, Thorell, 29 
49 Ibid 
50 Grinnblatt och Tittman, 80 
51 Ibid 
52 Johnson, Gerry, Scholes, Kevan och Whittington, Richard, “Exploring corporate strategy”, Pearson 
Education Limited, 2006, 616. 
53 Wheelen Thomas L, och Hunger Epsilon L, “Strategic Management and Business Policy”, Pearson Prentice 
Hall, 2006, 14. 
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“A strategy is a plan. It is an executable plan of action that describes how an individual or 
organization will achieve a stated mission”54 
 
Ulwick ser också på strategi som en plan för att uppnå något redan bestämt. Han urskiljer 
dock att strategi kan vara något som sker på både individ och företagsnivå vilket varken 
Wheelan et al eller Johnson et al har gjort. 
 
Vi menar att strategi är en plan som utnyttjar organisationens komparativa fördelar så mycket 
som möjligt samt minimerar de komparativa nackdelarna.55 Detta betyder att vi ser på strategi 
som distanserat från målen. Vi menar att målen redan är uppsatta, och att strategin beskriver 
hur dessa ska uppfyllas på bästa sätt. Vi tror att företagen redan innan introduktion har mål 
uppsatta, men att planen för hur detta ska gå till kan förändras vid en notering på en alternativ 
marknadsplats. 

3.2.2 Olika nivåer av strategi 
 
Det är vanligt att företag delar upp den strategiska planen i tre olika nivåer: Företagsstrategi, 
affärsstrategi och funktionell strategi (ibland kallad operationell strategi ECS 1256). Nedan 
ges en kort beskrivning av dessa: 

3.2.2.1 Företagsstrategi 
 
Denna strategi handlar om företagets övergripande förhållningssätt mot vilken 
näringsverksamhet de ska vara verksamma inom. Detta inkluderar synsättet mot affärs och 
produktlinjerna. De vanligaste förhållningssätten mot dessa är tillväxt, stabilitet och 
nedskärning.57 

3.2.2.2 Affärsstrategi 
 
Denna strategi handlar om vilken inriktning företagets enheter eller produkter ska ha för att 
konkurrera på den valda marknaden från företagsstrategin. Här finns två olika alternativ, 
antingen en konkurrent eller samarbetsinriktad strategi58 

3.2.2.3 Funktionell strategi 
 
Funktionell strategi handlar om hur organisationen ska uppnå målen som är uppsatta i 
affärsstrategin. Här handlar det om att komma på en komparativ fördel, ett företag som 
imiterar andra företag väljer en funktionell strategi som inte spenderar några stora summor på 
forskning och utveckling (FoU). Medan ett företag som vill satsa en diversifierande produkt 
satsar större delen av sina resurser på FoU.59 
 
Dessa tre olika nivåer står inte oberoende av varandra, funktionell strategi utvecklas efter 
affärsstrategin som i sig utvecklas av företagsstrategin. En figur på detta presenteras nedan.60 
                                                
54 Ulwick W Anthony, “Business Strategy Formulation”, Westport, Quorum Books, 1999, 15 
55 Wheelen och Hunger, 14. 
56 Johnson, Scholes, Whittington, 12 
57 Wheelen och Hunger, 15 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 Ibid, 16 
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Figur, 3.2.1 ”Hierarchy of Strategy”61 
 
 
För att få en fördjupad kunskap om hur ett företags strategi växer fram har vi valt att fördjupa 
oss vidare inom dessa tre nivåer. Nedan kommer en än mer noggrann genomgång att ges för 
att skapa förståelse hur strategiförändringar inom ett företag kan ske.  
 

3.3 Företagsstrategi 
 
För att företagsledningen ska kunna sätta upp övergripande mål och riktlinjer hur företaget 
ska drivas finns det tre olika områden som måste behandlas 
 
Direktionell strategi: handlar om tillväxt, stabilitet eller nedskärning. De handlar också om de 
är möjligt att vidga sig till andra näringsverksamheter och hur ledningen förhåller sig till 
detta. 
 
Portfölj strategi: handlar om vilka marknader och kompetenser som företaget konkurrerar och 
om vilka produkter och enheter. 
 
Parenting strategy: handlar om på vilket sätt företaget utnyttjar sina resurser inom de olika 
områden, detta kommer inte att beröras närmare i uppsatsen, då vi anser att detta skulle vara 
mycket svårt att undersöka givet vårt upplägg på studien.62 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
61 Wheelend och Hunger 15 
62 Ibid, 164-165 
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3.3.1 Direktionell strategi 

3.3.1.1 Tillväxt 
 
Företag, som befinner sig i en växande bransch, måste hela tiden se till att de egna företaget 
också växer för framtida överlevnad. I de flesta branscher finns det flera ekonomiska fördelar 
med expansion. Förutom direkt ekonomiska fördelar som storskalsfördelar existerar det andra 
attraktiva motiv för en expanderande strategi. En ökad tillväxt kan leda till att interna problem 
kan undvikas och att företaget kan ges en större handlingsfrihet att strukturera om interna 
problem.63 Externt finns det också en större tilltro att ett större företag kan lösa svårigheter 
som kan uppstå än ett litet företag.64 Ett företag med tillväxt är oftare en mer attraktiv 
arbetsgivare för personal, på grund utav en positiv bild utåt men även att ett växande företag 
erbjuder mera diversifierade arbetsuppgifter. Risken att bli uppköpta minskar också med en 
växande storlek vilket leder till att en arbetstagare minskar risken för att bli sparkad vid ett 
övertagande.65 
 
De två tillväxtstrategier som existerar är koncentrering och diverifiering. Företag som är 
verksamma inom en marknad som inte är mättad är de vanligaste att de väljer en 
koncentreringsstrategi. Men de företag som verkar på en mättad marknad brukar ofta söka sig 
mot en diversifieringsstrategi.66 Nedan ges en mer uttömmande beskrivning av dessa två. 
 

3.3.1.1.1 Koncentrering  
 
Omfattar både vertikal och horisontell tillväxt. Om företaget väljer en vertikal tillväxtstrategi 
handlar det om att tillhandahålla sig själva med saker som tidigare sköttes via underleverantör 
eller distributörer. Genom att företaget ansvarar för de som 
underleverantörerna/distributörerna skötte förut på egen hand växer företaget ytterligare.67  
Fördelen med detta är inte bara ett större företag i sig, utan ett lyckat uppköp eller egen start 
av sådant bolag kan leda till minskade kostnader, bättre tillförlitlighet av materialet och en 
ökad kontroll över värdekedjan.68 Exempel på hur vertikal tillväxt kan vara: En integration 
bakåt (leverantör) innebär exempelvis att ett företag som producerar bilar köper upp ett 
stålföretag själva. En framåtintegration (distributör) innebär å andra sidan att köpa upp någon 
som företaget tidigare sålde till, exempelvis om NOKIA startar en egen försäljningsbutik och 
säljer sina telefoner istället för att låta andra distributörer göra detta. Horisontell tillväxt. Ett 
företag som väljer horisontell tillväxtsätt kan antingen/eller erbjuda sina varor och/eller 
tjänster på ett än större område än vad som erbjuds nu. Det kan också betyda att företaget kan 
tillta ett större antal produkter och/eller tjänster på existerande marknader än vad som görs 
idag.69 
 

                                                
63 Wheelen och Hunger, 166 
64 Lindholm Dahlstrand, Åsa, ”Teknikbaserat nyföretagande, Tillväxt och affärsutveckling”, Studentlitteratur, 
Lund, 2004, 201 
65 Wheelen och Hunger, 166 
66 Ibid 167 
67 Ibid 
68 Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Saunders, John, Wong, Veronica, “Principles of Marketing”, Pearson 
Education, Harlow, 2004, 880 
69 Wheelen och Hunger 169 
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3.3.1.1.2 Diversifiering  
 
Innehåller både koncentrisk (relaterad) och konglomererad (orelaterad) diversifiering. Här 
handlar det om att företag som befinner sig på en mogen marknad måste titta sig omkring för 
att kunna fortsätta med sin tillväxt.70 Koncentrisk diversifiering innebär att företaget börjar 
etablera sig på en liknande marknad, detta är särskilt passande om företaget är 
marknadsledande på en oattraktiv marknad, de är då upp till tre gånger större chans att lyckas 
än företag som inte är de.71 Genom att använda de kunskaper och tillgångar som redan 
existerar inom företaget finns det nu chanser att lyckas på relaterade marknader.72 Genom att 
behandla två olika marknader med nästan samma kunskaper och tillgångar hoppas företag 
uppnå synergier, vilket innebär att företaget gör vinster som är större än vad varje enskild 
verksamhet skulle uppnå själv. Konglomererad diversifiering betyder att när ett företag 
känner att deras marknad är oattraktiv samt att de kunskaper och resurser som varken är 
tillräckliga för lönsamhet eller att flyttas till närliggande näringsverksamheter, kan företaget 
helt ändra riktning till ett annat verksamhetsområde.73 

3.3.1.1.3 Olika syner på tillväxt 
 
Det har visat sig att företag som har satsat på att etablera sig på nära relaterade branscher har 
större chans att lyckas än de som försökt växa vertikalt, då detta är ett helt nytt område för de 
existerande företaget.74 Vidare har forskning också visat att inom diversifieringsstrategier är 
de som lyckats bäst varit de som valt att köpa upp företag som inte är för lika de egna 
företaget, och inte heller för olika. Grafiskt skulle sambandet kunnat visas som ett uppochner 
vänt U. Men nytta på den vertikala axeln och skillnaderna på den horisontella axeln.  Om de 
uppköpta företaget är för likt kan inga nya kunskaper och resurser erhållas, och är det för olikt 
kan inga synergieffekter uppstå. Om företagen lyckas hitta ett företag som ligger emellan där 
är chansen mycket större för en lyckad affär.75 När företag växer genom att köpa upp andra 
företag kallas de för att de använder en förvärvsstrategi för att uppnå tillväxt, medan om ett 
företag växer genom att öka sitt utbud och sina marknader själva kallas de organisk 
tillväxtstrategi.76 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
70 Wheelen och Hunger, 170 
71 C. Zook, “Increasing the Odds of Successful Growth: The Critical Prelude to Moving ´Beyond the Core´”,  
Strategy & Leadership, Vol. 32, No. 4 , 2004, 17-23 
72 A. Y. Ilinich and C. P. Zeithaml, “Operationalizing and Testing Galbraith´s Center of Gravity Theory”, 
Strategic Management Journal, June, 1995, 401-410 
73 Wheelen och Hunger 170 
74 J. M Pennings, H. Barkema, and S. Douma, “Organizational Learning and Diversification”, Academy of 
Management Journal, June, 1994, 608-640 
75 L. E. Palich, L. B. Cardinal, and C. C. Miller, “Curviliniearity in the Diversification-Performance Linkage: An 
Examination of over Three Decades of Research”, Academy of Management Journal, February, 2000, 155-174. 
76 Wheelen och Hunger 174 
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Att använda sig av förvärv har tre stora fördelar:77 
1) Snabbhet. Gör det möjligt att på ett kvickt sätt etablera sig på en ny marknad, eller att 

snabbt öka närvaron på en befintlig marknad. 
2) Förhindra konkurrenter. Genom att köpa upp företag som tillverkar liknande saker 

som de egna företaget kan man minska konkurrensen på marknaden. 
3) En upplevd minskad risk. Företag köper inte bara olika sorters enheter, system och 

material. De köper också ett känt och etablerat märke som de vet hur de presterar. De 
tillhandahåller också kunskap som existerar i det förvärvade bolaget som kan vara i 
princip omöjlig att uppnå själva. Denna kunskap kan hjälpa till att förhindra bland 
annat kulturella problem som kan vara förödande.78 

 
Trots dessa fördelar har forskning visat att förvärv väldigt ofta misslyckas. Detta beroende av 
ett antal orsaker.79 

1) Överbetald. Kostnaden för det förvärvade bolaget är helt enkelt för högt. De olika 
synergier som tros uppnås innan är ofta något som inte inträffar. Detta är vanligast när 
flera olika bolag är intresserad av att köpa ett och samma bolag, priset pressas upp till 
en olönsam nivå. 

2) Kulturskillnader. När två bolag med två olika kulturer möts, är de lätt att problem 
uppstår. Detta kan leda till att viktiga personer i det uppköpta bolaget slutar och den 
kompetens som företaget köpte försvinner ganska omgående. 

3) Misslyckade synergieffekter. Tanken om synergier kan bli tvärtom, istället för att 
kunna samköra olika sorters processer och spara tid kan de leda till förseningar och 
byråkratiska system. 

4) Misslyckad identifiering. På grund av exempelvis stress påskyndas processen att 
köpa upp ett företag. Efter förvärvet är genomfört kan företaget märka att de köpt ett 
företag med ett annat innehåll än de förväntat.80 

 
Det andra sättet att växa är som bekant organsikt. Inte helt oväntat är de som är fördelaktigt 
med denna process att man kan bygga upp de precis som man vill. De är betydligt mycket 
svårare att ändra något som existerar, exempelvis en kultur från ett sätt till ett annat. Detta 
innebär också en mycket större risk då man etablerar sig på en marknad som man inte vet 
särskilt mycket om och att de är lätt att misslyckats. Ibland kan de vara att de inte finns något 
lämpligt bolag att köpa upp, då är de enda alternativet att bygga upp ett bolag från grunden.81 
En annan anledning för att bygga upp något själv är att trots att den totala summan för att 
etablera sig kan bli lika hög, kan kostnaden spridas på en längre tidshorisont vilket kan vara 
fördelaktigt för små bolag.82 Något som också är riskabelt är att det är lätt att bli uppköpt av 
andra företag som vill etablera sig på samma marknad. Men med tiden är det sannolikheten 
större att man lär sig handskas med att etablera sig på nya ställen och de på så sätt minskar 
chansen med misslyckande.83 
 
 
 

                                                
77 Hill, Charles W. L., “International business competing in the global marketplace”, McGraw-Hill, 2005, 497 
78 Ibid 498 
79 Ibid 
80 Ibid 499 
81 Johnson, Scholes, Whittington, 349 
82 Ibid 348 
83 Ibid 350 
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3.3.1.2 Stabilitet 
 
Stabilitet kan utåt se ut som en saknad av strategi, men kan i själva verket vara en mycket väl 
avvägd strategi. Denna strategi är mest förekommande bland ägare av små företag som har 
hittat sin orientering och känner att storleken och sättet att styra företaget är trivsamt. Detta 
fenomen sker oftast inom marknader som är förutsägbara. Dock kan en förutsägbar marknad 
bli de motsatta, helt plötslig kan ett stort företag etablera sig på en ort de lokala företagen 
tvingas lägga ner sin verksamhet på en kort tid.84 

3.3.1.2.1 Paus/Försiktighetsstrategi 
 
När ett företag väntar på att det ska ske stora förändringar inom den marknaden som det 
verkar på eller att de själva planerar att göra en större sorts förändring kan en avvaktande av 
strategi vara passande. Det kan också vara ett alternativ när företag växer fort att det är svårt 
att hantera allt på en gång, vara en idé att försöka stanna upp verksamheten och kolla vad som 
egentligen pågår inom företaget. För att sedan planera ännu bättre strategier för att lyckas 
framöver.85 

3.3.1.2.3 Ingen förändringsstrategi 
 
Denna strategi innebär att verksamheten fortlöper som vanligt. Detta sker ofta på ställen där 
omgivningen inte har några större påtryckningar som tvingar företaget att ändras. Företagen 
ser inte heller att det går att öka lönsamheten på något vis där de befinner sig, de känner heller 
ingen större konkurrens från externa aktörer att ändra på sig.86 

3.3.1.2.4 Vinststrategi 
När företagets lönsamhet börjar sjunka försöker man inte gå till botten av problemet. 
Problemen kommer därmed att betraktas som temporära vilket medför att lösningarna 
kommer även att bli temporära. Nedskärningar på kostnader som FoU, eller för att öka 
kassaflödet kan delar av företagets verksamhet säljas av.87 

3.3.1.3 Tillbakadragande strategi 
 
När företagets verksamhet går dåligt, i sin helhet eller inom olika delar av företaget är det 
dags att införa en förändring. Det finns då flera olika sätt att få bukt med detta problem88. 

3.3.1.3.1 Helomvändningsstrategi 
 
Innebär att man i det första steget försöker skära ner på kostnader och göra sig av med delar 
av verksamheten. Om inte dessa handlingar är tillräckliga tvingas man tillämpa olika sorters 
program som ska hjälpa till att öka effektiviteten. Båda dessa ändringar kan leda till att kunnig 
personal säger upp sig och att en stor oro skapas inom företaget.89 
 

                                                
84 Wheelen och Hunger, 175 
85 Ibid 
86 Ibid 176 
87 Ibid 
88 Ibid 
89 Ibid, 176-177 
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3.3.1.3.2 Utförsäljningsstrategi 
 
Om företaget går dåligt och ledningen ej ser några lösningar, då blir den enda rimliga 
lösningen att sälja av verksamheten. Det som är viktigt att tänka på då är att aktieägarna kan 
få ett bra pris för sitt innehav i företaget samt att försöka se till att de som tar över försöker 
behålla personalstyrkan och på lång sikt kan göra företaget lönsamt igen.90 

3.3.1.3.3 Konkurs/Likvideringsstrategi 
 
När företaget går väldigt dåligt och framtidsutsikterna ser mycket mörka ut samt att det inte 
finns några som är intresserade av verksamheten, då finns det inte många val kvar att göra, än 
konkurs eller likvidering av företaget. Konkurs innebär att företaget överlåter styrandet till 
domstolar vilka gör en genomgång av verksamhetens finansiella situation för att kunna skriva 
av skulderna som finns på företaget. Likvidering betyder att företagsledningen fortsatt leder 
företaget istället för domstolen, genom detta kan de försöka sälja av så mycket tillgångar som 
möjligt för att sedan försöka dela ut detta till aktieägarna. Just på grund av detta är fördelen 
med likvidering, domstolarna tar inte nödvändigtvis aktieägarna i betraktande när de 
finansiella frågorna ska lösas ut.91 

3.3.2 Portföljstrategi 
 
Ledningen inom företag med ett flertal produkter och/eller affärsenheter ställs inför svåra 
frågor hur resurser ska fördelas. De mest fundamentala frågorna är hur mycket tid och pengar 
som ska sättas på produkter och enheter som redan är lönsamma, och hur mycket tid och 
pengar ska tillägnas för att utveckla nya.92 När resurser spenderas på redan etablerade 
produkter och enheter inom ett företag kan kortsiktiga vinster göras. Det är också bekvämare 
för personalen att arbete på samma sätt som de har gjort, då de har en känsla av hur 
slutresultatet kommer att bli. När resurser används på att försöka identifiera nya produkter är 
det svårt att veta vad dessa kommer leda till för framtida bruk, stora satsningar kan visas vara 
värdelösa. De blir också ett annat sätt att jobba för personalen vilket kan leda till interna bråk. 
Forskning har dock visat att företag som mestadels fokuserar på de existerande produkterna 
kan göra kortsiktiga vinster, men på lång sikt leda till att de blir omsprungna av konkurrenter. 
Å andra sidan de som nästan bara spenderar resurser på forskning av nya produkter kan leda 
till att de tappar bort sig från hur verkligheten ser ut och att de inte uppfinner något med en 
efterfrågan alls.93 
 
Ett sätt att sortera ut produkter och enheter efter hur de ligger till för stunden är att placera de i 
en matris som är indelad i fyra delar94. Frågetecken, Stjärnor, Kassakor eller Hundar.  
Stjärna är en produkt som genererar stora summor pengar men kostar också mycket för att 
försvara sin position gentemot andra på den växande marknaden. Ett frågetecken betyder att 
det finns stor potential för produkten att utvecklas till en stjärna, men då behövs de tillföras 
pengar och tid från andra produkter och enheter. Kassakor är produkter som utan några större 
insatser för företaget lyckas bibehålla en stor andel av marknaden, vinsterna som görs på 
dessa produkter kan användas för att investera framtida stjärnor. Hundar är produkter som inte 
                                                
90 Wheelen och Hunger, 178 
91 Ibid 
92 Ibid, 179 
93 Ibid, March, James G, ”Exploration and exploitation in organizational learning”, Organization Science, 1991, 
71-87 
94 Johnson, Scholes, Whittington, 315  



  20  

utnyttjar särskilt stora resurser av företaget, men samtidigt är avkastningen av produkterna 
inte särskilt hög. På lång sikt ska dessa lägga ner eller avyttras.95 

3.4 Affärsstrategi 
 
Ett företag strävar alltid efter att vara så konkurrenskraftigt som möjligt, för hur detta ska gå 
till finns det olika handlingssätt för. Affärsstrategier handlar om hur dessa val sker.96 Företag 
kan antingen välja en konkurrentinriktad strategi som gör att man slåss mot alla konkurrenter 
samtidigt, och/eller väljer en samarbetsinriktad strategi som gör att olika företags resurser 
möts för att de båda ska skapa sig en bättre situation på marknaden än de själva hade haft 
möjlighet att göra.97 För att tydligare förstå skillnaden mellan företagsstrategi och 
affärsstrategi kan man säga att de förstnämnda handlar om vilken bransch man ska verka 
inom, handlar de sistnämnda om hur de olika enheterna ska jobba. 

3.4.1 Konkurrentinriktad strategi 
 
Om företaget väljer en konkurrentinriktad affärsstrategi, finns det olika sätt att bearbeta 
marknaderna. Antingen erbjuder man kunderna produkter till ett lägre pris än konkurrenterna, 
eller erbjuder man differentierade produkter som inte någon annan producerar. Vidare 
påpekar Porter att en avgörande fråga när de gäller de produkter och/eller tjänster som 
företaget erbjuder är hur storleken på markanden ser ut. De finns marknader där köparna är 
många, samtidigt finns de marknader där köparna är få98. Genom att kombinera dessa fyra 
olika kombinationer i en figur, uppstår fyra olika strategier som företaget kan välja. 
Cost leadership. Differentiation. Cost Focus. Differentiation Focus. 
 

 
Figur, 3.4.1, “Porters three generic strategies”. 99 

3.4.1.1 Kostnadsledarskap 
 
Här satsar företaget på att försöka nå ut till en så stor markand som möjligt, kanske även flera 
olika men närbesläktade marknader. Genom detta kan företaget producera stora volymer 
vilket gör att kostnaden för varje producerad enhet blir låg. För att lyckas med att vara 
kostnadseffektiva räcker det inte bara med storskalig produktion, genomgående i företaget 
                                                
95 Johnson, Scholes, Whittington, 316 
96 Ibid, 240 
97 Wheelen och Hunger, 145 
98 Porter E Michael “The competitive Advantage of Nations, Creating and Sustaining Superior Performance”, 
Collier Macmillan Publishers, London, 1985, 148 
99 Porter, 12 
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måste alla enheter ta del av denna strategi.100 Utöver detta leder det även till att lite eller inga 
resurser alls läggs på FoU, reklam eller annat som är brukligt för företag inom en 
marknadsekonomi för att bli så kostnadseffektiva som möjligt.101 Enligt forskning har stora 
företag störst möjlighet att lyckas här eftersom marknaden är bred och det finns många 
konsumenter.102 

3.4.1.2 Differentiering 
Här anstränger man sig nå ut med sina varor eller tjänster på en bred marknad samtidigt som 
man försöker utmärka sig på ett sådant sätt att kunderna upplever just detta varumärke som 
någon speciellt. Genom att lyckas med denna strategi kan företaget uppnå höga marginaler för 
sina varor och tjänster.103 Det har visat sig i forskning att små företag har störst chans att 
lyckas om de väljer en differentierad markand, där kan de utnyttja sina komparativa fördelar 
bäst.104 

3.4.1.3 Kostnadsfokus 
 
Här försöker man nå ut till en begränsad marknad vilket gör att man utesluter många andra, 
samtidigt som en hög kostnadsmedvetenhet prioriteras på det området som verksamheten 
befinner sig.105  

3.4.1.4 Differentieringsfokus 
 
Denna strategi innebär att företaget försöker nå ut till en förutbestämd grupp eller område 
med en specialiserad vara och/eller tjänst. Ferrari skulle kunna vara ett exempel som riktar sig 
till förmögna människor, kanske särskilt män. Här är inte priset det viktiga utan de viktiga är 
utseendet och även bilens prestanda.106 

3.4.1.5 Kommentarer kring de olika strategierna 
 
För att lyckas vara ett konkurrenskraftigt företag gäller de att uppnå en strategi med någon av 
dessa kvaliteter. Det har visat sig vara väldigt svårt att gå från en strategi som är inriktad på en 
bred marknad till en avgränsad, och vice versa. Anledningen till detta är att det är mycket lätt 
att hamna mellan de två olika strategierna och är det en stor chans att företaget börjar göra 
sämre resultat.107 Samtidigt väcks frågan om det är möjligt att konkurrera med två olika 
strategier på en och samma gång. Detta finns det olika synpunkter på, men grundaren själv, av 
den ovan nämnda teorin Michael Porter menar att detta går att uppfylla, men att detta endast 
är temporärt. På lång sikt går det inte detta att upprätthålla en sådan marknadsposition och att 
det kommer med tiden dyka upp konkurrenter som lyckas identifiera luckor på marknaden.108 
Detta synsätt är starkt ihopkopplat med den Österrikiska traditionens syn när de gäller 
entreprenörskap. Att det hela tiden kommer att finnas människor som försöker identifiera hål 
på marknaden för att kunna skapa vinstmöjligheter som andra ha förbisett.109 När det gäller 
                                                
100 Porter, 12-13 
101 Wheelen och Hunger, 148  
102 Ibid 
103 Porter, 14 
104 Wheelen och Hunger, 148 
105 Porter, 15 
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den vanligaste inriktningen är det en differentierade då denna kan i princip rikta in sig på 
oändligt många olika inriktningar, medan att de endast är möjligt för ett fåtal att kunna 
erbjuda ett lågt kostnadsalternativ.110 

3.4.2 Samarbetsstrategier 
 
I förra avsnittet presenterades hur företag kan positionera sig själva på marknaden genom 
olika strategier för att vara ett konkurrenskraftigt företag gentemot alla andra företag. Men 
som tidigare nämnts kan företag också ingå i olika samarbeten med andra företag för att 
uppnå en komparativ fördel. De två vanligaste typerna av samarbete är samförstånd och 
strategiska allianser. 

3.4.2.1 Samförstånd 
 
Vanligtvis i en marknadsekonomi är det utbud och efterfrågan som styr hur mycket som 
produceras och till vilket pris som hamnar på det som bjuds ut. Men genom att företag inom 
samma bransch direkt, eller indirekt gör upp om att minska utbudet på markanden leder detta 
till prisökning som inte annars hade uppstått. Detta gör att företagen får högre marginaler på 
sinar varor och tjänster och gör att vinsterna ökar. 111 

3.4.2.2 Strategiska allianser 
 
När två eller fler företag tillsammans skapar ett samarbete som strategiskt ska uppnå 
lönsamhet för alla partner kallas det en strategisk allians. Det finns ett flertal fördelar med 
denna strategi, de mest uppenbara kan vara dessa: Erhålla teknologiska och/eller 
tillverkningskapaciteter samt tillgångar till nya marknader. Lära sig om nya områden Minska 
finansiella och politiska risker.112 

3.4.2.3 Joint Ventures 
 
Joint Ventures uppstår när en affärsenhet mellan minst två stycken organisationer etableras 
med ett strategiskt syfte. Denna enhet står självständig ur juridisk synpunkt och ansvarar 
således för sin egen ekonomi, anställda osv. Denna sorts allians uppstår exempelvis när två 
organisationer med olika kunskaper drar nytta av varandra för att skapa ett nytt företag med 
egenskaper som ingen hade kunnat klarar av på egen hand. Till exempel kultur, spår, politik 
etc.113 Prov på detta är Sony-Ericsson som ägs till 50 % av Sony och 50 % av Ericsson.114 

3.4.2.4 Licenser 
 
Detta uppstår när ett företag säljer sina rättigheter till ett annat företag att producera/sälja 
produkter i dennes namn. Fördelar med detta är att den som erhåller rättigheterna bär på flera 
risker, ekonomiska, politiska, kulturella etc. Största risken när kunskap är den huvudsakliga 
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konkurrensfördelen är att den adapteras av dem som köpt rättigheter, och sedan startar en 
egen verksamhet med samma inriktning.115 

3.4.2.5 Value-Chain Partnerships 
 
Här etableras ett nära samarbete mellan ett företag och dennes leverantör eller distributör som 
båda drar nytta av. Detta kan vara ett sätt att förbättra en produkt genom en mer anpassad 
tillverkning.116  

3.5 Funktionell strategi 
 
För att uppnå målen som är fastlagda från företags- och affärsenheterna måste en särskild 
strategi väljas. Denna handlar om att skapa en komparativ fördel för företaget och/eller dess 
olika enheter. För att tydliggöra den funktionella strategins påverkan från företags och 
affärsenheterna ska vi visa ett exempel. Ett företag som har till affärsidé att skapa sig en 
komparativ fördel genom att differentiera genom att erbjuda lyxbilar måste ha en strategi som 
genomgående stödjer detta uttalande mål. Det går då inte att använda den billigaste motorn i 
produktionen för att få ned priset på tillverkningen, utan genomgående i produktionen måste 
material med god kvalité användas.117 

3.5.1 Marknadsstrategi 
 
Marknadsföringsstrategier är ett ganska brett begrepp. Det innehåller prissättning, försäljning 
och distribution. Med en marknadsutvecklande strategi finns det två olika vägar för företaget 
eller affärsenheterna för att öka försäljningen. Antingen kan en ökad penetration av 
markanden prövas, eller försöka hitta nya marknader med de redan existerande produkterna 
som verksamheten har. Om företaget å andra sidan väljer en produktutveckling som strategi 
som finns det två andra alternativ. Utveckla nya produkter på existerande marknader eller 
utveckla nya produkter på nya marknader. 118 

3.5.2 Finansiellstrategi 
 
Detta område behandlar hur företaget ska sköta sina finansiella strategier. Det handlar mycket 
om hur företaget ska arbete med finanserna. Vissa företag vill behålla full kontroll över 
verksamheten och försöker därför blanda in så få som möjligt. De blir då mest beroende av 
banker och sin försäljning för att försöka erhålla kapital. Medan andra går in på 
markandsplatser/börsnotering för att kunna dra nytta av andras riskvilliga kapital. Företaget 
kan då tappa delar av kontrollen till externa personer som genom inköpandet av företagets 
aktier blir delägare.119 

3.5.3 Forskning och Utveckling 
 
När det handlar om att uppnå komparativa fördelar genom teknik och inom forskning finns 
det även i detta område två olika förhållningssätt. Teknologisk ledare innebär att företaget står 
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för nytänkande och försöker komma på saker som ingen gjort tidigare. Detta sätt innebär stora 
kostnader för FoU vilket innebär att företaget måste vara beredda på att ta ut hög 
försäljningspriser för att ta igen de ”förlorade” pengarna från forskningen. Den andra strategin 
innebär att företaget följer redan etablerade teknologier, genom denna strategi kan företaget 
undvika dyra forskningskostnader som kan göra att företaget kan producera varor/tjänster till 
ett lägre pris. 120 

3.5.4 Operationellstrategi 
 
Här handlar de om ett ställningstagande om var och hur företagets varor/tjänster ska 
tillverkas. Kanske finns det möjlighet att kunna etablera produktion i andra länder än just det 
landet där verksamheten startades. Kanske finns det flera orsaker än endast en lägre 
tillverkningskostad, som en bättre teknologisk kunskap eller att de är första steget för en 
framtida etablering utomlands. Om företaget haft en blygsam produktion kanske det är tillfälle 
för att starta en massproduktion av verksamhetens produkter/tjänster för att uppnå 
storskalsfördelar. Självklart finns det ett flertal ställningstagande som måste tas för etablering 
utomlands som exempelvis valutarisk, politisk risk samt en förändrad produktionsstorlek, men 
företaget måste hela tiden försöka identifiera var verksamheten befinner sig nu samt hur det 
ser ut i framtiden för att föröka uppnå optimala resultat.121 

3.5.5 Human Resource Management strategi 
 
Ska företag satsa på personer som har en låg utbildningsnivå som är billigare att anställa eller 
ska fokus ligga på folk som har hög utbildning men är kostsammare att anställa. Vanligtvis är 
svaret på denna fråga beroende på inom vilken bransch som bolaget är verksamt. För 
McDonald’s lönar det sig bäst med de förstnämnda, detta på grund av att arbetsuppgifterna är 
väldigt standardiserade och lätta att lära sig. Medan exempelvis en som lyckas ta fram något 
komplicerat som ett nytt läkemedel, med största sannolikhet läst något inom de 
naturvetenskapliga ämnena. 122 

3.6 Institutionell teori 
 
Institutionell teori används mer och mer idag för att beskriva hur varför olika beslut tas och på 
vilka grunder handlingen baseras på. Institutionellt beteende beskrivs av Beckert som något 
vilket har haft en stor betydelse för förståelsen om hur organisationer fungerar och påverkar i 
ett större socialt sammanhang. Beckert argumenterar vidare för att institutionell teori kan 
förklara i stor utsträckning varför organisationer handlar mot de rationella besluten. Detta 
händer genom att organisationen blir hämmad av underliggande och ej synliga regler och 
normer vilket styr organisationen i en riktning istället för att strikt rationellt se på 
beslutsprocessen.123Vi väljer här att definiera begreppet institution som:  
 

”Kognitiva, normativa och reglerande strukturer och aktiviteter som medför stabilitet och 
mening för ett socialt beteende” 124 
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Beckert argumenterar vidare med en intressant jämförelse med strategisk litteratur där det ofta 
argumenteras för att chefens uppgift för att ta fram nya strategier frekvent är centrerad till att 
utvärdera det interna och externa för att finna möjligheter till att skapa en konkurrensfördel. 
Han argumenterar vidare för att detta sker i en miljö som starkt är influerad av institutionella 
värderingar vilket återkopplar till vår definition att något som hjälper till att skapa mening för 
ett visst beteende i citatet ovan.125 
 
Hur skapas då dessa institutioner som kommer att fungera som riktlinjer för framtida 
beslutstagare? Först i ledet måste de gamla normer och värderingar som fungerar som 
riktlinjer bli ifrågasatta och kritiserade vilket leder till att nya idéer och liknande erhåller en 
chans att genomgå en fas där dessa idéer och tankar genomgår en teoriseringsprocess. Denna 
process leder till att dessa teorier blir accepterande som pragmatiskt legitima. Slutfasen 
innefattar när dessa pragmatiskt legitima idéer och teorier har övergått till en fas där de är 
accepterade kognitivt. När detta skett kan en ny institution sägas ha skapats. Dessa 
institutioner kan som beskrivit tidigare finnas kvar undermedvetet under mycket långa 
tidsperioder och därmed fungera som underlag för beslut utan att ifrågasättas.126 
 
Strategiskt beteende kan genom att analyseras från ett institutionellt perspektiv ge en ökad 
förståelse för varför olika strategier genomförs eller behandlas. Detta beteende beskriver 
Beckert genom att använda sig av en argumentation rörande att strategier används för att 
systematiskt genom meningsfulla och planerade händelser försöka åstadkomma en eftersökt 
avslutning. Institutioner hjälper i detta skeende till att ta fram meningsfulla strategier eftersom 
många företag idag verkar i mycket komplexa miljöer fungerar institutioner som ett lugnande 
medel i väldigt högt osäkra miljöer. Chefer använder sig av institutionella förväntningar för 
att reducera sin osäkerhet genom att anta att omgivningen kommer att handla på ett visst sett; 
därför handlar vi på ett liknande sett. Detta blir mycket effektivt sett att se på det eftersom alla 
strategier som utformas kommer att påverkas in bara av hur företaget implementerar dessa 
utan också hur omgivningen kommer att handla. Därför blir institutioner ett bra sett för 
beslutsfattare att skapa legitimitet för deras beslut.127 
 
Vidare kan det argumenteras att institutioner inte skapas av vem som helst. Beckert beskriver 
en teori vilken är centrerad till institutionella entreprenörer vilka har ett gediget intresse i 
området men samtidigt har resurser att förändra de institutioner som redan existerar. Dessa 
entreprenörer kan sägas anse det viktigt att förändra institutionerna för att framförallt förbättra 
sin egen situation. Denna teori kan sägas vara bekräftad utav många ledande forskare på 
ämnet som till exempel DiMaggio Baron et al osv.128 Ett exempel som vi anser vara viktigt 
här är beteendet hos många av Sveriges ledande entreprenörer skapar de normer för hur andra 
mindre entreprenörer kommer att handla.129 
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3.7 Signaleringsteori 
 
Företag använder sig idag av mycket utvecklade metoder för att genom olika handlingar visa 
för intressenter i företaget att verksamheten är bra och välfungerande. Prabhu et al 
argumenterar vidare för att detta ofta har strategisk betydelse för de olika mottagarna av 
signalerna. Detta eftersom dessa aktörer då måste positionerna sig och utvärdera framtiden 
beroende på vilka signaler som har släppts ut av företaget.130. För att exemplifiera hur 
signalering fungerar använder sig Prabhu et al av en illustration när ett bolag sänder ut ett 
meddelande eller signal att deras marknadsandel är betydande, vilket då ska medföra att 
eventuella konkurrenter snabbt utvärderar bolaget med inställningen att de är väldigt starka. 
Tvärt om gäller då för ett meddelande om att marknadsandelen är förhållandevis liten.131. 
Författarna beskriver vidare att det finns olika steg inom signaling teorin vilka utgår först 
från: Information, Tolkning, Handling, Fortsatt interaktion, 
 
Informationsstadiet innefattar två kategorier enligt författarna. Den ena är hämtad från 
Michael Porters arbete från 1980 vilket beskriver signaler som något vilket företag använder 
genom antingen renodlad information eller aktivt handlade för att förmedla vilka olika mål 
och styrkor som bolaget besitter.132 Den andra delen beskrivs av Prabhu et al som kontexten 
dvs. i vilka externa faktorer som är direkt noterbara i sändningsögonblicket. Dessa kan 
innefatta både en person i fråga eller ifrån vilken miljö det sker ifrån. Författarna beskriver 
även några konkreta miljöer som detta kan hända i vilka är, marknadsstorlek, storlek på 
bolaget, lokalisering, produkt portfölj eller rykte.133 
 
Nästa steg i processen blir då naturligt fokuserad kring mottagarens avkodning av 
meddelandet. Detta sker i huvudsak eftersom att mottagen måste utvärdera sanningshalten i 
informationen för att ge sig själv en möjlighet att handla korrekt. Detta tar sitt uttryck i att 
tolkningen av signalen är ett derivat av sändarens mål och möjligheter att genomföra det som 
sägs/skrivs i meddelandet. Dessa ligger sedan till grund för de rykte som sändaren har hos 
mottagarna av signalen. De olika faktorer som ingår i det rykte som mottagaren har om 
sändaren inkluderar värderingar om styrkor, sanningshalt hos sändaren, aggressivitet på 
marknaden, komparativa fördelar samt andra liknanden faktorer som mottagaren finner 
relevanta i sin värdering av ryktet hos sändaren. Detta ligger till grund för det vi beskrivit 
ovan av vikten att avkoda meddelandet på detta sätt för att erhålla en möjlighet att fatta ett 
sådant bra beslut som möjligt. En punkt som är viktig att beröra är att mottagaren inte alltid 
genomgår detta steg med ett gott resultat eller misstolkar sändarens signaler. Detta medför att 
mottagaren har en klart mindre möjlighet att handla korrekt vilket kommer att ge sändaren en 
möjligt att utnyttja detta för att lura mottagaren.134 
 
Nästa punkt leder osökt in på hur mottagaren reagerar efter att den gjort en utvärdering av 
signalerna från sändaren. Här väljer Prabhu et al att dela upp det i ytterligare tre punkter vilka 
är: Styrkan av reaktionen, Hur snabbt reaktionen kommer samt vilken riktigt rektionen sker. 
Styrkan av reaktionen beskriver författarna som om signalen får mottagaren att agera genom 
att möta sändaren direkt vilket är en stark reaktion eller att avvakta och bara låta det passera 
vilken då anses vara en svar reaktion till signalen. Den andra faktorn som bestämmer hur 
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mottagaren beter sig är hur snabbt en reaktion kommer till stånd. Detta kan antingen ske 
direkt efter signalen har uppfattats eller också genom att det tar en relativt lång tid att agera. 
Den sista kan anses vara väldigt intressant eftersom vilken riktning rektionen tar kan enligt 
oss kopplas till de institutionella teorierna. Men detta kan ske antingen genom att mottagaren 
handlar precis efter vad signalen från sändaren anger eller att handlandet sker i total motsats. 
Prabhu et al använder ett exempel där de beskriver en firma som har sänt marknadssignalen 
att de tänker sänka sina priser. En ansats till att handla i samma riktning blir då att mottagaren 
också genomför en prissänkning i sitt sortiment eller att de går mot och höjer sina priser 
istället.135 
 
Den sista delen i ledet blir att en återkoppling sker tillbaka till det ursprungliga meddelandet 
från sändaren . Detta medför att mottagaren uppdaterar sina värderingar om sändaren och 
lägger in det han/hon lärt sig i det kontext som medelanden från samma sändare i 
fortsättningen utvärderas utifrån. Detta blir då ett kvitto på trovärdighet och liknande hos 
sändaren eftersom om mottagaren känner sig förd bakom ljuset eller anser att signalen vara 
falsk kommer mottagaren i fortsättningen att vara mer skeptisk gentemot sändaren.136 
 
För att illustrera detta samband ytterligare lånar vi en figur från Prabhu et al som beskriver 
dessa samband mer illustrativt 

 
Figur, 3.8.1, ”Conceptual framework for the study of signal interpretation and response with 
repeated interaction”. 137 
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3.8 Legitimitetsteori 
 
Legitimitet för organisationer har diskuterats flitigt under de senaste åren. Någon speciell 
definition för vad legitimitet är för organisationer har forskarna inte lyckats att ena sig om. 
Dock kan sägas att legitimitet är centrerat kring en process som företag genomför med syfte 
att erhålla en rätt att existera. En annan definition kan anses vara att legitimitet skapas i 
koppling med vilken kulturell miljö som företaget agerar i dock kan sägas att denna syn på 
legitimitet är mer fokuserad på att organisationen ska vara förståelig istället för efterfrågad 
vilket den första definitionen är mer centrerad kring.138 Suchman väljer i sin artikel att 
beskriva legitimitet från ett bredare perspektiv med försök att lägga in flera av de olika 
definitioner som existerar i en samlad definition, vilken är: 
 

”Legitimitet är en generaliserad uppfattning eller ett antagande om att handlingarna som 
utförs av en organisation är efterfrågade, ordentliga eller passande inom ett socialt system av 

värderingar, tro eller definitioner”139 
 
  
Organisationer arbetar aktivt för att söka legitimitet av flera olika anledningar, Suchman 
väljer att dela upp anledningarna i två; Kontinuitet eller kredibilitet. Legitimitet är mycket 
användbart för att öka stabiliteten i en organisation men ökar även förståelsen för 
organisationens olika åtaganden. Dock kan sägas att organisationer har svårt att åstadkomma 
detta i sin dagliga verksamhet. Suchman beskriver vidare att organisationer som skapar 
legitimitet aktivt har en större möjlighet att skapa positiva effekter från sina intressentgrupper. 
De organisationer som erhåller legitimitet från sina intressenter har större möjlighet att 
genomföra eventuella förändringar eftersom det inte krävs lika stor kraft hos dessa företag för 
att mobilisera eventuella grupper som behövs för att genomföra förändringen eller 
utvecklingen i bolaget. Legitimitet skapar även en bättre förståelse hos människor som tittar 
på organisationen utifrån legitimiteten skapar då en känsla av att organisationen är mer 
förutsägbar, mer trovärdig samt mer meningsfull än om organisationen inte skulle besitta hög 
legitimitet.140 
 
Suchman beskriver även att legitimitet kan komma en organisation till att handa antingen 
aktivt eller passivt. Detta menar han är viktigt för organisationen att veta hur den vill att 
legitimiteten ska hjälpa, detta eftersom organisationer som helt enkelt bara vill att 
omgivningen ej ska bry sig om bolaget och dess aktiviteter kommer mindre legitimitetsarbete 
att behövas för att uppnå detta. Men om organisationen är mer intresserad av ett aktivt stöd 
från omgivning och hög involvering från denna kommer organisationen att behöva arbeta mer 
aktivt för att skapa legitimiteten.141  
 
Vidare skriver Suchman att det finns tre olika typer av organisations legitimitet: pragmatisk 
legitimitet, moralisk legitimitet samt kognitiv legitimitet.142  
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Pragmatisk legitimitet är fokuserad kring organisationens direkta närhet och hur bolagets 
verksamhet påverkar de absolut närmaste intressenterna. Dock kan sägas att det även kan 
innefatta ett bredare perspektiv med mer politiska ekonomiska och andra omgivande faktorer.  
En viktig punkt att belysa gällande pragmatisk legitimitet är att det är organisationens 
handlande som rent synligt medför en effekt på olika intressentgrupper.143  
 
Moralisk legitimitet är skild från pragmatisk legitimitet i det avseendet att handlandet inte 
endast ska vara positivt för intressenterna utan att det även måste vara positivt för det stora 
hela dvs. att det är rätt rent moraliskt att handla på ett visst sätt. Moralisk legitimitet handlar 
ofta om att organisationen visar ett stort intresse för den sociala välfärden vilket härstammar 
från intressenternas normer och värderingar om vad som är rätt och fel i samhället.144 
 
Suchman beskriver även att det finns nackdelar med den moraliska legitimiteten eftersom 
företag eller organisationer ofta kan utnyttja detta genom stora ord och olika sociala 
välfärdsprogram för att erhålla support från olika intressentgrupper när de i själva verket inte 
jobbar särskilt aktivt med detta.145  
 
Kognitiv legitimitet beskrivs av Suchman som något vilket har två olika dimensioner antingen 
är det förståelse eller ta för givenhet. Förståelsen skapas genom att organisationer använder 
sig av olika kulturella miljöer för att skapa möjliga förklaringar till varför organisationen 
handlar på ett visst sätt eller utvecklas i en viss riktning. Genom att använda sig av dessa 
modeller skapar organisationen möjlighet för intressenterna att se organisationen som 
meningsfull, attraktiv samt lättare att förstå varför den handlar på ett visst sätt. Vilket kan 
anses som väldigt viktigt i många situationer när andra än insiders är intresserade av 
organisationen och dess verksamhet. Ta för givet är en viktig del i förklaringen av 
legitimitet.146  
 
Legitimitet kan enligt Suchman ses som en institution (vilket finns beskrivet ovan) 
institutionen ser till att skapa möjligheter att komma till sans i en miljö av osäkerhet. Detta 
gör då att legitimiteten strukturera upp osäkerheten i olika antaganden som kan anses som 
”sant”. Suchman beskriver detta som en av de starkaste formerna av legitimitet, när 
legitimiteten är så pass trovärdig att ifrågasätta denna blir helt otänkbart eller omöjligt. Dock 
argumenterar Suchman för att detta är väldigt svårt att uppnå och bara de mest lyckosamma 
ledarna har den lyckan att uppnå detta. Detta främst för att det idag, med vår väldigt 
globaliserade ekonomi är svårt att uppnå en status som någon vilken står över alla andra och 
har monopol på att använda en viss teknik eller arbetar efter en viss strategi.147  
 
Eftersom legitimitet är viktigt för alla företag blir det också väldigt viktigt att förstå hur 
legitimiteten kan skapas och vilka utmaningar detta medför. Suchman beskriver att den största 
utmaningen organisationerna ställs inför är när de går in och bryter ny okänd mark.  
 
Detta medför att organisationerna måste skapa legitimitet och mening för sitt beslut vilket ofta 
är en väldigt svår och lång process.148 
 

                                                
143 Suchman, 578 
144 Ibid 
145 Ibid, 579 
146 Ibid, 582 
147 Ibid, 583 
148 Ibid, 586 
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Suchman argumenterar vidare att detta delas upp i två distinkta faktorer varav den ena är att 
bygga upp en ny sektor vilken ofta kan vara dåligt institutionaliserad dvs. besitta få normer 
och värderingar som är allmänt vedertagna. Detta kan göras effektivare genom att 
organisationen integrerar det nya okända området under något av sina tidigare mer 
accepterade affärsområden. Men det är även viktigt att dessa nya områden inte hamnar i 
skuggan av de äldre mer etablerade områden eftersom detta kan medföra att de ses av 
intressenter som marginaliserade och relativt onödiga. 149 
 
Den andra delen av svårigheterna med att bygga legitimitet härstammar från att 
organisationen måste skapa nya och lojala supporters samt att också övertyga gamla 
supporters om att det nya är positivt och legitimt för att i förlängningen också involvera dessa 
i att ge stöd åt det nya området organisationen beslutat sig för att ge sig in på. 150 
 
Suchman beskriver vidare att det finns tre olika strategier som organisationer kan använda sig 
av för att genomföra legitimitetskapande. Dessa är Konformitet, Selektion samt manipulering. 
 
Konformitet innebär att organisationen ämnar till att få de intressenter vilka redan har en hög 
trovärdighet gentemot organisationen att växa in i organisationens affärsmiljö.151 Detta 
medför då att organisationen försöker att styra ihop det gamla med det nya. Ledningen kan 
välja att göra detta eftersom det ej kommer att medföra att organisationen ifrågasätter redan 
etablerade institutioner vilket ses som positivt av de intressenter som finns till bolaget.152 
 
Selektion innebär en mer pro aktiv utgångspunkt för organisationen eftersom detta gör att 
istället för att anpassa sig till rådande normer och värderingar väljer organisationen utifrån 
vilka miljöer som passar in på företaget. Dock kan ledning som tar mycket för givet kan 
komma att se det som svårt att gå ifrån sina värderingar och normer och söka sig till en ny 
miljö vilken om möjligt skulle passa organisationen bättre. Detta blir viktigt för ledningen att 
fundera på eftersom det kan vara bra att ifrågasätta det man tar för givet för att långsiktigt 
skapa mening och trovärdighet till aktiviteter vilka annars skulle anses som ganska 
tveksamma.153  
 
Suchman beskriver att dessa två strategier är vanligast förekommande i legitimitetets 
skapande men att den sista delen är väldigt viktigt, speciellt för organisationer som ämnar 
bryta helt ny mark där det ej existerar några institutioner som styr beteendet eller tron på just 
det området. Detta beskriver han som den manipulativa strategin. Den innebär att ledningen 
ofta måste gå in före ett eventuellt beslut att bryta ny mark på ett område för att skapa de 
kulturella baser och institutioner som behövs för att senare när beslutet bli officiellt ges en 
möjlighet att utnyttja detta för att skapa legitimitet för beslutet. Ledningen måste alltså gå 
ifrån de accepterade institutionerna och aktivt skapa nya förklaringsmodeller för den nya 
osäkra miljön. Suchman beskriver också att detta kan vara mycket nyckfullt i den meningen 
att det är väldigt svårt att kontrollera ett sådant ”institutionellt entreprenörskap” samt att det 
kan anses som svårt att förstå jämfört med konformitet och selektion. 154 

                                                
149 Suchman, 586 
150 Ibid, 587 
151 Ibid 
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153 Ibid, 589 
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4 Praktisk metod 
4.1 Urval 
 
Vi har genomfört intervjuer med företag som samtliga har noterats på First North under de 
senaste två åren om hur deras strategier ser ut. Utöver kriteriet att de ska ha noterats inom de 
senaste två åren så skedde urvalet selektivt vilka av de nyligen noterade bolagen vi ville 
intervjua. Detta gjordes för att vi ville intervjua bolag från olika branscher för att se om de 
fanns några skillnader branscher emellan. För att säkerställa att de intervjuade var insatta i 
strategifrågorna för företaget bestämde vi oss att vi ville antingen tala med verkställande 
direktör eller styrelseordförande för bolaget. Detta eftersom att antalet genomförda intervjuer 
var begränsade och att de då är viktigt att de som intervjuas bidrar med något till studien.155  
 
Vid samtliga intervjuer var det endast en svarsperson närvarande. Det är möjligt att det hade 
kommit fler svar utifrån olika perspektiv och att andra viktiga frågor hade kunna lyfts fram 
om fler hade varit närvarade. Trots detta så anser vi inte att detta har haft någon större 
betydelse då samtliga svarande var väldigt väl insatta i ämnet och hade regelbundna kontakter 
med övriga i ledningen och styrelsen. Dock kan vi säga att det kan ha haft en viss betydelse 
att vi var två och svarspersonen var ensam vilket kan ha inverkat negativt på dennes öppenhet. 
 
Under de senaste två åren har 105 bolag noterats och samtliga av dessa är kandidater till att 
intervjuas.156 På grund av kostnadsskäl omöjliggjorde de att resa runt till olika städer runt om 
i landet. Därför fokuserade vi främst våra intervjuer på bolag som är stationerade i 
Stockholmsregionen.  

4.2 Intervjuform 
 
För att få tillgång till den information vi fann nödvändig för denna studie har vi valt att 
genomföra personliga intervjuer på bolagens kontor. De fördelar som fanns med personliga 
intervjuer var de som var avgörande för valet av intervjuform. Vid personliga intervjuer finns 
det en möjlighet att se svarandes kroppsspråk, som ansiktsuttryck, hållning och att en relation 
kan byggas upp som kan vara givande för studien som inte hade varit möjlig med enkäter. 
Även att de ges möjlighet att gå in djupare på varje fråga och förtydliga vissa punkter om de 
uppstår förvirring. Detta anser vi vara en viktig del i den studie då de är möjligt att vissa av 
frågorna kan vara känsliga och att det de då ges möjlighet att tolka respondentens kroppsspråk 
som indikationer detta. Dock är vi medvetna att de är möjligt vid personliga intervjuer att 
vissa intervjuaffekter kan uppstå. Exempelvis så kan intervjuarna styra de svarande i en 
riktning genom minspel, kroppshållning eller annat som kan upplevas som rätt för de som 
intervjuar.157 
 
Genomförandet av intervjuerna gick till i en semistrukturerad form. Detta möjliggjorde att om 
de dök upp intressanta följdfrågor som vi inte var medvetna om sedan tidigare som vi 
bedömde var intressanta kunde tas med i studien. På grund utav att många frågor gick ihop 
med varandra så valde vi att inte följa upp exakt varje fråga om vi ansåg att den redan hade 
berörts. Vissa punkter kände vi var av sådan vikt att vi ibland kunde ta upp flera gånger för att 

                                                
155 Svenning, Conny, ”Metodboken”, Lorentz förlag, Eslöv, 2000, 66-67 
156www.omxgroup.com, (omxgroup,2007 
http://www.omxgroup.com/firstnorth/nyheterochstatistik/bolagshandelser/bolagshandelser/ (Hämtad 12 dec) 
157 Svenning, 120-121 
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känna att vi diskuterat vissa frågor noggrant med samtliga respondenter för att få svar på de 
uppsatta syftena med uppsatsen. Utöver detta så försökte vi att genomföra en avslappnad 
intervju där vi ansträngde oss att vara öppna och låta respondenten svara detaljerat på våra 
frågor med även frågor som de bedömde var viktiga gällande syftet med intervjun tillät vi 
dem att få tala om detta.158 

4.3 Intervjuförfarande 
 
Under de totalt fem stycken verkställda intervjuerna var båda författarna närvarande. Båda två 
hade samma närvaro när de gäller frågor och instickningar av följdfrågor. 
 
För att vara säker på att erhålla de enligt oss mest nödvändiga information följde vi ett 
frågeformulär som mall under samtalet (se bilaga 1). Trots att formulären bidrog till att vissa 
frågor ställdes till samtliga gav den möjlighet till respondenterna att utöver ge svar på 
frågorna men även fritt vidareutveckla svaren om de kände det som nödvändigt. 
 
Vi hade sedan tidigare bokat in en avsatt tid på företagens kontor. Efter det inledande 
obligatoriska kaffet som serverades och lite kort kallprat om vardagen så satte vi oss ner i ett 
avskilt rum där intervjun genomfördes. Därefter presenterades åter intervjus syfte samt en kort 
presentation om oss själva för att förtydliga för respondenten vad intervjun handlar om så att 
en så korrekt återberättande information kunde ges.159 Innan starten av intervjun tillfrågades 
respondenterna om en inspelning av samtalet var möjligt varvid samtliga tycke att de gick bra 
om de själva och företaget behandlades konfidentiellt i undersökningen, vilket vi har 
respekterat. Med hjälp av bandinspelningen fick vi möjlighet att i efterhand granska samtalet 
för att kunna notera olika sorters ordval, röstläge etc. som missats under intervjuns gång vilket 
som kan vara av intresse för studien. 
 
Dagen efter att sista intervjun hade genomförts transkriberades allt om vad som sagts för att 
kolla om de var något nytt som framkommit som vi inte tänkt på samt underlätta arbetet för 
analysen. 

4.4 Access  
 
Under intervjuerna så upplevde vi att respondenterna hade en öppen inställning till att berätta 
om hur deras strategier såg ut sedan de listats på First North. Vi befarar dock att en viss 
romantisering kunde ges av företagets strategier och hur de är verksamma. Vi framförde dock 
väldigt tydligt att de inte var någon granskning eller bedömning av enskilt företag utan att 
syftet mer var om ett mönster bland nyligen noterade bolag på First North vi var ute efter. Då 
de intervjuade blev lovade att deras svar skulle behandlas konfidentiellt anser vi att de gavs en 
större möjlighet att svara ärligt på våra frågor samt att själva ta upp saker som de tycker är 
viktiga. Detta på grund utav att de inte behövde känna någon rädsla för att i efterhand få kritik 
för deras uttalande. 
 
 

                                                
158 Bryman och Bell, 361 
159 Svenning, 64 
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4.5 Bortfall 
Vi kontaktade 10 stycken olika bolag som hade de preferenser som vi önskade. Av dessa så 
fick vi tag på sex stycken. Anledningen till att vi inte fick tag på de ansvarig var att de var 
bortresta eller att vi helt enkelt inte fick kontakt med personen som vi önskade, trots att 
mödosamma försök till dessa gjordes. När vi väl fått kontakt med dem vi önskade så tackade 
samtliga sex bolag ja till en personlig intervju. Dock var de ett bolag som just innan intervjun 
ringde och meddelade att de uppkommit ett viktigt möte som hindrade denna från att 
medverka. Författarna upplever att de inte var någon rädsla för att bortfallen i studien var 
medvetna, utan att de endast var svårt att få kontakt med vd eller styrelseordförande under de 
tre dagar som försöken pågick att samla in kandidater för intervju. Av de sex bolagen vi 
bestämde tid med så fick vi intervjua cirka 80 % av de tillfrågade vilket får anses vara väldigt 
bra.  

4.6 Källkritik av empiriskt material 
 
Det är möjligt att de skulle finnas olika syner på strategier beroende på vilken stad i landet 
som företaget är lokaliserat i. Att de växt fram ett visst beteende som anses bättre på ett ställe 
än på ett annat. Men på grund utav kostnader som uppstår vid resande så valde vi att endast 
besöka företag som ligger i Stockholm. En annan kritik som skulle användas var att de 
intervjuade endast var män mellan 40 och 60 år och att en yngre eller en kvinna hade kanske 
haft ett annat perspektiv på det hela. 

4.7 Källkritik av teoretiskt material 
 
Det vi kan säga om vår teoretiska referensram är att framförallt den strategiska litteraturens 
struktur har starkt påverkats av Wheelen et al uppbyggnad gällande strategier. Detta kan ha 
medfört en ganska snäv bild av hur strategier ser ut. Men eftersom att dessa författare är 
väldigt väl ansedda samt att många andra böcker om detta ämne följde ett liknande upplägg 
valde vi att inte bygga upp en egen mall gällande strategier. En annan kritik kan läggas till 
författarvalet av det institutionella teorikapitlet där vi använt oss av relativt få författare, detta 
kan leda till en ofullständig bild. Dock anser vi att detta var nödvändigt på grund av de många 
olika grenarna inom just det forskningsområdet.  

4.8 Validitet och reliabilitet 
 
Validitet innebär i kvalitativ forskning till skillnad från kvantitativ forskning att den främst är 
svårare att estimera. Detta beror främst på att validitet är ett derivat från en positivistisk 
kunskapssyn vilket gör den svår att applicera på en kvalitativ forskning. Kent beskriver två 
sätt på hur validitet kan estimeras inom kvalitativ forskning:160  
 

1. Hur bra, träffsäker, relevant, samt hur rik och beskrivande det data är, som samlats in 
från urvalsgruppen 

2. Vilken status, generaliserbarhet men även hur trovärdig och sann den data är vilken 
samlats in till studien.161 

 
 
                                                
160 Kent, Ray, ”Marketing Research, Approaches, Methods and Applications in Europe”, Thomson Learning, 
2007, 577-578 
161 Kent, 277 
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Vi anser vidare att den inre validiteten är tillfredställande då de semistrukturerade samtalet 
gav möjlighet för respondenten att dels svara uttömmande på frågorna som ställdes men även 
lyfta in frågor som vi inte var medvetna på sedan tidigare som var av vikt för studiens syfte. 
Men som med all forskning så är den yttre validiteten mycket svår att avgöra då 
respondenterna kanske inte vill avslöja intima detaljer om sig själv eller företaget som de är 
rädd att berätta eller skäms för.162 Syftet med denna studie kan anses vara ganska känsligt att 
tala öppet om, så trots att deltagarna fick vara anonyma kan de riktas en viss kritik mot den 
yttre validiteten. 
 
Kent beskriver reliabiliteten som något vilket bedömer graden av möjlighet att upprepa 
försöken vid en annan tidpunkt eller annan plats men ändå erhålla samma resultat som den 
tidigare studien presenterat.163  
 
I och med att intervjuerna genomförds på ett semistrukturerat sätt kan reliabiliteten 
ifrågasättas då inte exakt samma frågor ställdes och att det diskuterades ibland om olika saker. 
Detta gör att de blir svårt att göra om samma intervjuer vilket gör att de blir omöjligt att 
uppnå samma resultat.164 Trots att antalet genomförda intervjuer var ganska begränsade anser 
vi inte att reliabiliteten hade ökat om fler företag hade intervjuats. Detta på grund utav att 
svaren som lämnades var till stor del samstämmiga och att fler företag inte hade bidragit till 
någon större nytta. Syftet med studien gör inget större anspråk på att kunna generalisera 
vilken gör att reliabiliteten inte behöver vara fullständig.165 

4.9 Överförbarhet 
 
Överförbarhet kan beskrivas som det vilket bestämmer hur vida studien kan överföras till 
andra grupper eller situationer. Vid avbildning av verkligheten fungerar ofta överförbarheten 
och generaliserbarheten som något vilket sanningsgraden på arbetet kan bedömas genom. 
Dock när det kommer till teorigenerering vilket vi använt oss av fungerar det mer som ett mått 
på hur användbart resultatet är i teorigenereringen.166 I vårt fall anser vi att det finns goda 
belägg för att vår studie kan komma att bidra till att förstå vilka faktorer som påverkar 
strategier och handlande i nyligen listade bolag på First North. Detta till stor del på grund av 
de utförliga och ofta relativt djupa svar vilket respondenterna beskrev sin situation med. 
Vidare kan vi anse att överförbarheten är god eftersom bolagen är hemmahörande i vitt skilda 
branscher. Detta stärks av att situationerna ofta upplevts lika av flertalet av respondenterna 
och vilket bidrar till att öka studiens grad av överförbarhet.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
162 Svenning, 64 
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5 Presentation av respondenter 
5.1 Adam 
 
Respondenten vi har haft talat med är verkställande direktör på företaget och även grundare. 
Samtalet tog 40 minuter att genomföra. Rörelsen är verksamt inom energisektorn gällande 
uppvärmning av olika sorters fastigheter och jobbar med helhetslösningar för detta. De vänder 
sig framförallt till privata kunder men har även börjat erbjuda sina produkter till företag. De är 
enbart verksamma inom Sveriges gränser och framförallt kring Stockholmsområdet befinner 
sig den största kundgruppen Företaget har idag omkring 100 anställda och hade förra året en 
omsättning på ca 15 miljoner. 

5.2 Bertil 
 
Respondenten under de 1,5 timmars långa samtalet var verkställande direktör för företaget 
som även är grundare. Verksamheten inriktar sig på kommunikationslösningar gällande både 
Internet och Telefoni. De riktar sig till både privata konsumenter och företag. Företaget är 
endast verksamt inom Sverige, där de existerar i nästan hela landet. Företaget hade 2006 en 
nettoomsättning på omkring 15 miljoner kronor och antalet anställda var vid årsskiftet kring 
20 stycken.  

5.3 Ceasar 
 
Den intervjuade är verksam som styrelseordförande och även grundare för företaget. Intervjun 
pågick i cirka 40 minuter. Verksamheten är inriktad mot särskilda IT-lösningar. Företagets 
kundgrupp är medelstora och stora företag. Företaget är endast verksamt inom Sveriges 
gränser, med betydande inriktning inom Stockholmsområdet. Vid årets början så var 
omsättningen på dryga 40 miljoner kronor och antalet anställda var lite över 100 stycken.  

5.4 David 
 
Intervjupersonen under den 45 minuter långa samtalet är verkställande direktör för 
verksamheten. Han har varit delaktig inom företaget i några år tillbaka. Företaget är verksamt 
inom IT-området. De jobbar med att försöka ge helhetslösningar när de gäller produkter och 
tjänster inom marknadsföring på nätet. Kunder är nästan uteslutande företag i olika sorters 
storlekar. Verksamheten bedrivs både i Europa och USA. Verksamheten har en beräknad 
omsättning under 2007 till ca 200 miljoner kronor och antalet anställda är omkring 250 
stycken. 

5.5 Erik 
 
Den intervjuade är verkställande direktör och har varit verksam i företaget sedan dess 
grundande. Samtalet pågick under 40 minuter. Verksamheten ägnar sig åt att konstruera och 
tillverka olika sorters materiel inom tryck. Kunderna är nästan uteslutande olika sorters 
företag. De jobbar enbart inom Sveriges gränser med en koncentration kring 
Stockholmsområdet. Nettoomsättningen förra året var på cirka 70 miljoner kronor. Antalet 
anställda vid årsskiftet var omkring 50 stycken.  
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6 Empiri 

6.1 Vår syn på den empiriska framställningen 
 
Författarna har valt en metod som innebär att vi tematiserar våra frågor från intervjumanualen 
för att få en så god överblick som möjligt av svaren från respondenterna, en annan viktig 
faktor för att vi väljer att framställa det genom tematiseringar är att flera utav företagen 
utryckte att de ville att deras svar skulle behandlas konfidentiellt. Vi valde dock att presentera 
resultatet från intervjuerna enskilt eftersom detta underlättar för läsaren att se ett sammanhang 
mellan de olika svaren samt att förenkla arbetet med analysen. Detta har även en grund i att 
företagen svarat olika på vissa utav frågorna och denna skillnad skulle bli svår att identifiera 
om vi använde oss av en helt tematiserad struktur på återgivande av intervjuerna. Vi valde att 
döpa bolagen efter Adam, Bertil, Ceasar osv.  

6.2 Intervjuframställning 
 
I intervjuframställningen har vi som beskrivit ovan valt att tematisera frågorna från 
intervjumanualen till fyra stycken områden vilka vi kommer att beröra företag för företag. Det 
första området som kommer att beskrivas är de bakomliggande faktorerna till listningen på 
First North samt hur lednings och styrelsearbete eventuellt har förändrats. Det andra området 
kommer att innefatta vilka strategier som företagen använder sig av. Det tredje området vilket 
kommer företaget ser att beröras är affärsstrategin. Avslutande kommer vi att redogöra för de 
strategier vilka företaget använder sig för att nå de övergripande strategiska målen som 
marknadsstrategi, finansiell strategi osv. En återkoppling kommer att ske genom hela 
redogörelsen till frågeställningen varför dessa strategier olika val och strategier.  

6.3 Listningen på First North 

6.3.1 Hur ser orsakerna ut bakom beslutet att lista sig på First North 
enligt ledningen 

6.3.1.1 Adam 
 
Listningen på First North kan sägas bero på framförallt en sak, Adam hade förvärvat en del 
bolag innan och nu kände de att med den uttalade förvärvsstrategin som fanns var tvungna att 
söka nytt kapital och därför såg de en listning på First North som en bra möjlighet att göra 
detta. De såg också att de nått en viss storlek på företaget och att det fanns intresse på 
markanden för att eventuellt sälja av verksamheten, de såg sig själva som en 
uppköpskandidat. Därför såg de listningen som ett verktyg att öka värdet företaget och 
därmed erhålla en god värdering vid en försäljning. Adam kände även att eftersom branschen 
var på väg att bli konsoliderad medförde detta en press att det alltid skulle ske nya saker och 
att företaget skulle expandera både organiskt och genom förvärv. 
 
Adam såg även att det existerade nackdelar med listningen, dessa var framförallt att 
kontrollen över företaget skulle minska. Detta skulle ske genom att företaget blev utspätt men 
samtidigt såg de detta som en nödvändighet eftersom aktien måste bli utspädd för att den över 
huvudtaget ska fungera med handel. En annan negativ faktor som Adam nämnde under 
intervjun var att börskursen är svår att påverka vilket medför att i en lågkonjunktur kan värdet 
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sjunka på aktierna vilket får till följd att man får en sämre valuta vid eventuella uppköp av 
andra företag.  
Adam ansåg även att aktiemarknaden ofta var relativt underlig då mycket fokus främst ligger 
på de finansiella talen. Adam menar vidare att aktiemarkanden ofta inte är nöjda när man 
levererar det man sagt att man ska leverera även fast det var på dessa grunder ägarna tecknade 
sig för aktierna i förstone.  
 
Adam såg sig även ha planer på att i framtiden flytta upp till en större lista för att på så sätt 
använda sig av andra redovisningssystem vilket skulle gynna dem kraftigt resultatmässigt 
eftersom de använder sig av en utbredd förvärvsstrategi. Dock ansåg Adam att det skulle 
medföra ytterligare kostnader och ta än mer tid från affärsverksamheten. 
 
Respondenten berättade vidare att styrelsearbetet i företaget inte hade blivit nämnvärt mer 
professionellt sedan listningen på First North men att en förändring ändå hade skett och nya 
personer hade valts in i styrelsen. I den nya styrelsen var det av stor vikt vilken historik och 
rykte samt hur de skulle uppfattas av kapitalmarknaden, detta var väldigt viktigt vid 
rekryteringen. En annan faktor som poängterades var att det även var av största vikt att 
personerna besatt goda sociala egenskaper för att passa in med den övriga styrelsen. 
Respondenten argumenterar vidare för att det är en viktig uppgift för styrelsen är att övertyga 
investerarna inledningsvis. Senare är det framförallt resultatet som avgör men som tidigare 
argumenterat är det viktigt med en kompentent styrelse och ledning även här. 

6.3.1.2 Bertil 
 
Bertil beslutade sig att gå in på den alternativa marknadsplatsen First North eftersom att man 
ansåg det viktig att erhålla nytt kapital in till bolaget att de kunde växa. Respondenten menade 
vidare att det kändes som att det var ett bra verktyg för att sköta företaget på ett mer 
professionellt sätt. En annan fördel som han nämnde och ansåg vara en bidragande orsak var 
den publicitet och ökade kännedom för varumärket bland allmänheten. Tidpunkten kändes 
mycket bra enligt Bertil eftersom de hade byggt upp en bra kundbas och växt till den nivån att 
nya aktieägare behövdes. Tidigare hade finansieringen framförallt bestått av riskkapital. Men 
respondenten beskriver att det byggt företaget redan från start för att vid en viss tidpunkt vara 
redo för en listning på en marknadsplats.  
 
Bertil ansåg att den främsta nackdelen var att de kände sig mer eller mindre tvungna att gå in 
på First North. Nackdelen beskriver respondenten är att det finns en del mer eller mindre 
tveksamma bolag verksamma på denna marknadsplats vilket han ansåg påverkade deras 
värdering och trovärdighet negativt. Bertil såg dock en lösning på detta vilket var att de hade 
ett uttalat mål att när omsättningen var rätt så skulle de flytta upp till en mer officiell lista som 
Small Cap.  
 
Bertil beskriver att eftersom de redan från start av bolaget hade som mål att bli ett publikt 
bolag så har styrelsens sammansättning påverkats av detta där de använt sig av flera personer 
med lång erfarenhet och stor respekt inom branschen men även personer med erfarenhet från 
professionellt styrelsearbete. Bertil menar även att detta är väldigt viktigt när bolaget vänder 
sig till eventuella institutionella ägare där placeringarna ofta värderas efter 30 % på affärsidé 
50 % i företagets ledning samt resterande på andra grunder. Detta anser han visar på vikten att 
styrelsen ska vara känd bland investerare som några där investeringarna alltid lönar sig.  
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6.3.1.3 Ceasar 
 
Ceasar anger att den främsta anledningen till att de tog bolaget till First North var att de 
incitamentsprogram som de haft redan från tidig start skulle få en möjlighet att omsätta denna 
investering i pengar och därför behövde aktien bli publik. En annan viktig faktor som Ceasar 
nämner var att det fungerar som ett marknadsföringsverktyg gentemot kunder och framtida 
investerare. Det signalerar till marknaden ökad trovärdighet och stabilitet. Ceasar förklarar 
vidare att en listning fyller en viktig funktion med att sätta krav och press på både styrelse och 
ledningsarbetet, vilket respondenten tror är nyttigt när företaget kommit till ett visst stadium i 
utvecklingen. Tidpunkten de valde var enligt Ceasar väldigt viktig därför har de väntat ett tag 
längre från den ursprungliga planen bara för att vara helt redo. Ceasar ser även listningen som 
ett sätt att skapa legitimitet och att detta medför i längden att det är lättare att skaffa kunder.  
 
Ceasar beskriver också att kapitalanskaffning inte var något primärt mål med listningen utan 
att de ej hade så stora kostnader och ingen uttalad förvärvsstrategi att kapital inte är 
nödvändigt just nu. Dock berättar han senare att vid ett eventuellt förvärv så skulle detta ske 
genom en riktad emission. 
 
Styrelsearbetet menar Ceasar har förändrats en del mycket med tanke på att ledningsarbetet 
blivit mer styrt och mer beroende av olika regelverk. Ceasar berättare även att de tagit in ny 
kompetens till styrelsen för att få ett bättre grepp om hur kapitalmarkanden fungerar samt hur 
arbetet med aktieägarna ska sek och även öka insikten kring regelverk och andra kodex för 
hur man ska sköta sig. Kort menar Ceasar att det var mer den finansiella biten som var viktig 
och inte mer kompetens till bolagsstyrningen eftersom de ansåg sig besitta den kompetensen 
in house.  
 
Listningen på First North ser Ceasar positivt på men att det i vissa avseenden har varit relativt 
svårt men att där har det funnits hjälp att få både från deras Certified Adviser samt samarbete 
med en advokatfirma samt även tillskottet med nya styrelsemedlemmar. De nackdelar som 
Ceasar framförallt såg med listningen på First North var att arbetet som tidigare skett rätt 
informellt mellan ägarna i företaget nu var tvunget att bli helt förlagt till officiella 
styrelsemöten. Vidare såg Ceasar det som ganska svårt att vänja om sig med att inte tala om 
företaget för mycket samt att inte låta papper som kan uppfattas som insider information ligga 
framme osv.  

6.3.2.4 David 
 
David förklarar ganska enkelt att deras huvudmål med att lista sig på First North hade sin 
grund i en önskan att erhålla mer kapital från aktiemarknaden. Tidpunkten som David säger 
sig valt var att det behövdes kapitalet vid den tidpunkten på grund av att deras strategi med 
förvärv krävde detta. Respondenten menar vidare att de kom upp i en storlek som gjorde det 
omöjligt att fortsätta att växa utan att locka till sig nytt kapital. 
 
Respondenten berättar även att de upplevde nackdelar med listningen främst att det medförde 
kostnader och tog fokus bort från verksamheten. Vidare menar David att detta egentligen 
aldrig blev ett reellt problem för dem eftersom de alltid haft listningen i tanken så de var väl 
förberedda. David upplever också att informationskraven var lite betungande men att de hade 
en styrelse som i stort tog hand om detta.  
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David beskriver deras styrelse som mer oberoende nu än när de inte var listade på First North. 
Arbetet hade pågått ett tag och har skiftats från att bara innehålla största ägarna till mer 
externa personer. I ombyggnadsarbetet beskriver de att de personer som de söker efter ska ha 
specifika kunskaper bland annat om hur börsen fungerar, känna många investerare. Men även 
än mer operativt kunnig person som har ägnat sig åt liknande strategier som David gör. En 
annan viktig profil är att någon person i styrelsen ska besitta en stor trovärdighet på 
kapitalmarknaden. Detta menar David ska medföra att en signal skickas till potentiella 
investerare att den här personen sitter i styrelsen för bolaget och han eller hon sitter inte i 
vilka skräpbolag som helst. Detta visar för investerarna att företaget är tryggt och stabilt 
menar respondenten.  
 
Respondenten anger att de inte haft några stora skiften i ägarförhållanden än men att detta är 
ett mål för framtiden eftersom att stora institutionella ägare ofta kan ställa högre krav från 
externt håll vilket David ser som positivt för utvecklingen av verksamheten på lång sikt.  

6.3.2.5 Erik 
 
Erik berättar att företaget har en strategi som bygger på tillväxt. Med den strategin så finns det 
två metoder att uppnå detta, antingen genom att växa organiskt eller via förvärv. För att lyckas 
med detta så behövs tillgång till kapital, vilket han såg en listning på First North som ett sätt 
att möjliggöra detta. Vidare nämner Erik att publiciteten ökar kraftigt när man som bolag 
introduceras på en handelsplats vilket i de flesta avseenden är positivt. Fördelar som upplevts 
i efterhand är att han tycker att de blivit lättare att anställa nya människor samt att de också 
blivit lättare att inleda samarbete med leverantörer. De upplever företaget som en tryggare 
arbetsgivare och som kund sedan introduktionen. Men förtydligar att de var framförallt att 
möjliggöra en snabb tillväxt för företaget detta skedde. Att företaget introducerades just vid 
detta tillfälle såg Erik som ett naturligt steg då de byggt upp en relativt stabil kundgrupp och 
för att ytterligare öka sin försäljning som de önskar så kändes de rätt att ta in kapital vid denna 
tidpunkt. Han skulle gärna ha sett att detta hade hänt tidigare men att det på grund utav ganska 
omfattande administrativa arbete har försenat process av introduktionen.  
 
Nackdelar som Erik berättar har uppstått att mycket det administrativa och hantering av 
information har förändrats. En mycket större koll på papper och så vidare beskriver han som 
lite mer arbetsamt än tidigare, men framförallt informationskraven som ställs på listade bolag 
tycker han kan vara lite jobbigt att tänka på hela tiden. De är lätt att man råkar försäga sig 
säger han men att de går bra ändå att inte släppa ut information. Beträffande rekrytering av 
styrelse så berättar han att det är självklart väldigt viktigt att man tar in folk som verkligen kan 
bidra med något. Alla kan ha olika kunskaper som är viktigt för att klara av de olika krav som 
ställs på företaget. Något som han dock betonar är att det är viktigt att försöka ta in personer 
med gedigen styrelseerfarenhet som kan signalera utåt till markanden att företaget är seriöst 
och kunnigt. Han säger att det är direkt kurspåverkande vilka namn du har i styrelsen. Men 
han säger också att de inte få gå över styr att man ska slänga in en kändis bara för att de ska se 
bra utåt som han anser vissa andra företag göra.  
 
Han säger att konkurrensen på denna marknad som de opererar på inte är särskilt stor, och 
således känner han inga påtryckningar av konkurrenter att de skulle in på First North. Men än 
en gång så säger Erik att de är för att möjliggöra deras tillväxtstrategier som de introducerades 
på börsen och inte så mycket annat. Genom detta så kan de distribuera sina varor på ett helt 
annat sätt än tidigare, och det är nästan nödvändigt för att lyckas expandera i den farten de 
önskar. Han säger också att vara noterad på en lista ger styrka i förvärvsprocessen, de 
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signalerar en viss stryka som är bra att ha när sådant blir aktuellt men även eventuellt för 
uppköpskandidaterna som kan se ett uppköp som mer positivt. 

6.3.2 Företagsstrategier 

6.3.2.1 Adam 
 
Adam uppger framförallt att de vill ha en tydlig bild utåt om vad verksamheten är för något. 
Därför hade de verksamheter vilka de ansåg inte medförde något mervärde eller synergier så 
dessa verksamheter blev föremål för försäljning. Respondenten menar att de framförallt just 
nu har en förvärvsstrategi där de försöker identifiera bolag som har ungefär samma 
kärnverksamhet som Adam vilket kan ge betydande kostnadssynergier. Förvärvsstrategin 
motiverar Adam med att det är ett sätt för dem att växa snabbt men respondenten påpekar 
även att de vill växa organiskt men att nu ligger fokus främst på förvärvstillväxt. Långsiktigt 
planerar Adam även att bredda från främst horisontella förvärv till att fokusera mer på att göra 
vertikala förvärv. Detta även för att uppnå kostnadssynergier där dubbla tjänster ofta kan 
rationaliseras bort snabbt. Detta ligger dock en bit bort i framtiden eftersom att det tar längre 
tid med vertikala förvärv. 
 
För tillfället så läggs resurser nästan uteslutande på redan etablerade produkter som finns i 
företaget. Adam betonar väldigt tydligt de oerhörda risker som finns med att börja ta fram 
egna produkter, dels är de väldigt kostsamt men framförallt så är de inte säkert att slutkunden 
tycker om det som tas fram. Om de skulle börja erbjuda någon ny produkt så skulle detta ske 
genom ett övertagande av annat bolag men inte något som de tänker på för stunden. 

6.3.2.2 Bertil 
 
Bertil anger att deras strategier ligger uteslutande på tillväxt. Mycket fokuserade kring förvärv 
dels av reella kunder men även av att förvärva kompetens till verksamheten. Men Bertil 
påpekar bestämt att de även i framtiden har för avsikt att ägna sig åt samma kärnverksamhet 
som idag och därför är förvärven väldigt närbesläktade med dagens verksamhet. Han vill även 
understryka att det är relativt enkelt att ta sig in i branschen eftersom det är ganska låga 
etableringskostnader dock menar han vidare att detta leder till missförstånd och att många tror 
att man kan få väldigt bra betalt när man säljer sitt bolag till en större aktör på marknaden. 
Han berättare vidare att han har många företag som kontaktar honom med viljan av att bli 
uppköpta vilket skapar en marknad fokuserad kring köparen och inte säljaren. Detta anser han 
underlättar deras förvärvsfokuserade strategi. Vidare förklarar han att de är väldigt svårt och 
komplicerat att etablera sig på nya marknader. 
 
Bertil uppger att de inte bedrivs några resurser eller energi på att försöka ta fram nya tekniker 
till företaget. Han påpekar att de är väldigt komplicerade saker som de håller på med och att 
de inte är lönsamt att för dem ge sig in i utvecklingen inom denna industri. Sättet för Bertil att 
erhålla nya produkter och tjänste är att istället sätta press på underleverantörer att de ska förse 
dem med bästa möjliga teknik. 
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6.3.2.3 Ceasar 
 
Ceasar beskriver att deras strategier idag uteslutande handlar om tillväxt. Främst är detta 
fokuserade på en organisk tillväxt i bolaget och därför så ligger idag fokus nästan helt på att 
styra upp och organisera bolaget för framtiden eftersom att bolaget nu växt till en ganska stor 
organisation vilken ställer nya utmaningar på ledningen för att få en fortsatt tillväxt.  
 
Ceasar argumenterar för att de inte använder sig av några förvärv på grund av tidigare 
erfarenhet från arbete med integration av företag. Respondenten menar att deras strategi med 
organisk tillväxt är mycket stabilare och lättare att hantera jämfört med att arbeta 
förvärvsmässigt. Respondenten påpekar många gånger under intervjun att i deras affärsidé är 
det mycket viktigt att ha hög integritet på kompetenssidan och detta kan lätt urvattnas vid en 
snabb tillväxt genom förvärv. Ceasar menar att deras kompetens in house är det viktigaste de 
har att deras strategi går i stort ut på att uppfattas som den bästa aktören i branschen och kan 
därför inte växa allt för fort med förvärv utan organisk tillväxt blir då fokus eftersom den är 
lättare att kontrollera.  
 
Respondenten menar vidare att den tillväxt de uppnått under de senaste åren är i linje med vad 
de satt upp för långsiktiga mål. Ceasar känner ingen press från investerare eller aktieägare att 
det går för långsamt framåt utan snarare att deras tillväxtmål kan vara för högt satta men 
eftersom de fortsatt att leverera det de har sagt sig göra känner han inga påtryckningar.  
 
Men respondenten ser samtidigt att deras personal ofta vill vara delaktiga i både det 
strategiska arbetet och trycker på för att företaget inte ska stanna av i utvecklingen och även 
utvecklas i sitt eget arbete därför sätter denna press på oss i ledningen att skapa detta åt 
medarbetarna eftersom vi vill ha kvar den oerhörda kompetens medarbetarna har i detta 
företag.  
 
När det gäller påtryckningar att följa andra på strategiområdet anser Ceasar att många mindre 
bolag nog sneglar på de stora inom branschen. Han ser även att det finns ett stort intresse från 
andra företag i branschen gällande deras eget verksamhetsområde gällande samarbeten och 
liknande.  

6.3.2.4 David 
 
Strategin i David har allitd varit fokuserad kring tillväxt och förvärv av andra liknande bolag 
som kan komplettera moderbolaget i någon mån och göra att tjänsteutbudet utökas enligt 
respondenten. David menar vidare att de har vridit om strategin lite den senaste tiden för att 
möta marknadens nya efterfrågan. Så de säljer då av tidigare förvärvade bolag eller 
affärsverksamheter och vrider om bolaget i den nya riktningen. Förvärvsstrategin är enligt 
David väldigt offensiv och de har även börjat titta utomlands för att hitta intressanta objekt. 
David beskriver att marknaden som de agerar är väldigt snabbväxande och är på god väg att 
konsolideras vilket gör att det gäller att växa så mycket som möjligt relativt fort för att inte bli 
lämnade kvar utan betydande marknadsandel.  
 
David beskriver också att det är mycket tryck på de som aktörer på marknaden att förvärva 
speciellt eftersom de framförallt har konkurrens av ett annat bolag som är intresserade av 
samma bolag. Marknaden beskrivs David som mycket nära att vara helt tömd på 
uppköpskandidater så det har alltid varit viktigt att aktiv med förvärvsstrategierna för att inte 
tappa marknadsandelar.  
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David beskriver även att de har skett en förändring i organisationen till att den har blivit tätare 
än vad den var tidigare men detta anger respondenten till största del vara på grund av att 
förvärven som har medfört en större organisation där ett effektivt arbete vore omöjligt utan en 
omstrukturering. Detta har enligt respondenten medfört att de nu har tightare kopplingar 
mellan affärsenheterna, han poängterade dock att det även var tight innan.  
 
Respondenten anger att eftersom deras fokus ligger så nära marknaden samt vilken 
efterfrågan marknaden har just nu. Verkar David väldigt proaktivt i att lägga till tjänster vilka 
kan ha relativt låg marginal men är starkt efterfrågad av markanden. Detta för att visa inför 
kunden att han/hon står i fokus och att David har målet att tillgodose alla kundens eventuella 
behov på området. 

6.3.2.5 Erik 
 
Företagets tillväxtstrategier säger Erik både är organisk samt förvärvsmässiga, detta är 
beroende lite på vad som dyker upp. I dagsläget är det framförallt förvärvsmässigt tillväxten 
sker. Särskilt inom de området de är verksamma inom idag. Synen på förvärv ser Erik inte 
som att de ska gå in och styra om allt som de vill och sedan få in de rakt in i deras eget 
företag. Han ser mer att de tar över företaget men att de inte försöker röra om så mycket i det 
övertagna företaget. Detta mycket beroende på att de är rädda att de ska tappa den kompetens 
som byggts upp där under årens lopp. Detta gör de också säkrare att kunderna som redan 
jobbats upp kan bibehållas. Han säger att de mera ska hjälpa de uppköpta bolagen med att 
genom olika sorters synergier som kan uppstå. Erik påpekar också att han tror att det på sikt 
kommer att existera bara ett fåtal stora drakar inom området och att de därför är viktigt redan 
nu försöka växa och lyckas bli en av dessa. 
 
Ingen egen utveckling bedrivs för att ta fram nya produkter. De säger att för att ligga i fronten 
när de gäller kunderbjudande så försöker de också sätta press på underleverantörerna för att få 
de senaste produkterna. Erik belyser också de stora riskerna med egen utveckling, dyra 
reparationskostnader och anser de därför vara otänkbart att själva bedriva utveckling inom sitt 
område. 

6.3.3 Affärsstrategier 

6.3.3.1 Adam 
 
Adam har en strategi där de ser en ökad internationell inköpsbas så de har funderingar att i 
framtiden möjligtvis förvärva en del bolag internationellt. Kundgrupperna menar 
respondenten inte har ökat nämnvärt den senaste tiden men hoppas på att detta ska ske 
eftersom Adam förväntar sig en eventuell push på det området från listningen. Samarbeten 
med andra företag anger Adam att de har men att de framförallt försöker ha så mycket som 
möjligt inom företaget för att undvika kunskapskopiering samt andra problem som kan 
uppstå. Tolkningen vi gör från intervjun av hur de ser på sina affärsstrategier är att just nu 
läggs fokus på att bli bättre på befintliga områden samt att genom förvärven utöka 
kostnadssynergier. Genom förvärven så hoppas Adam att de ska kunna nå ut till en mycket 
bredare marknad med för tillfället ganska snarlika produkter av vad de har nu. Adam ser på 
sin konkurrentsituation som ganska delad idag mellan väldigt många små aktörer och ett antal 
stora aktörer på marknaden. De små anser de kan göra vissa delar av vad Adam kan leverera 
till kunden men inte helheten. Men respondenten anser samtidigt att de större konkurrenterna 
är så starka att på den markanden är det väldigt intensiv konkurrens mellan aktörerna 
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6.3.3.2 Bertil 
 
Bertil anser att de har som mål att nå ut till en större marknad än vad de har idag. Detta vill 
Bertil uppnå genom att bedriva förvärv. Respondenten anser sig ha gjort ett misstag då de 
fokuserade sig för snabbt på en marknad som hade en viss preferens. Detta vill respondenten 
komma bort ifrån med hjälp av förvärven för att bredda kundmarknaden då de erhåller fler 
kunder. Bertil menar vidare att det har varit svårt att ta sig in på vissa marknader på grund 
utav hur konkurrentsituation har sett ut. Bertil beskriver att de ej fokuserar så väldigt mycket 
på bredda sina samarbeten med andra företag inom marknaden förutom ett specifikt företag 
som de har ett väldigt nära samarbete med. Dock beskriver respondenten att de ser samarbeten 
också som något som finns mellan dem och deras leverantörer där de anser att de har väldigt 
höga krav på underleverantörer. Eventuella samarbeten ser de också som relativt informella 
eftersom ledningen har bra kontakter i branschen. Trots att de söker nya kunskaper och 
tjänster ligger tyngdpunkten på att försöka nå ut till en större marknad med befintliga 
produkter och tjänster. Eftersom de själva inte bedriver någon utveckling av detta så får de 
förhålla sig till hur branschen i övrigt utvecklar sig, men att deras främsta fokus ligger på att 
försöka nå ut till en större marknad. 

6.3.3.3 Ceasar 
 
Ceasar berättar att just nu växer de framförallt inom deras kärnverksamhet men har nyligen 
startat några nya affärsområden för att bredda sin inriktning. Han fortsätter med att berätta om 
att de växer på både befintliga affärsområden men funderar även i framtiden på att växa 
geografiskt. Ceasar beskriver sedan att deras fokusering inte ligger så enormt stor de på att ta 
fram affärsområden utan att vara lite avvaktande och försöka finna områden där det redan 
existerar ett behov. Trots att respondenten säger detta så upplever vi ändå att de försöker ligga 
i fronten när de gäller utvecklingen. Om något nytt kommer fram så skickas deras anställda på 
kurser för att lära sig detta. Detta motiverar respondenten med att det är ofta ganska dyrt att gå 
in och skapa ett behov hos kunderna. Gällande olika samarbeten beskriver Ceasar att det inte 
ingår i deras strategiska plan eftersom de ser många nackdelar med att samarbeta eftersom 
detta kan skada deras rykte om samarbetspartnern inte lever upp till de förväntningarna som 
ställs på dem. 

6.3.3.4 David 
 
Försäljningen sker enligt respondenten till en bred kundgrupp men med hög 
specialistkompetens på varje område. Detta speglas i deras förvärv menar respondenten 
eftersom de har som princip att köpa bolag som är specialister inom sin speciella nisch. 
Respondenten uttrycker att detta är mycket centralt i bolaget att det ska finnas möjlighet att 
för kunden att koncentrera sina köp inom Davids bransch till endast David. Kunderna nås 
enligt respondenten över stora delar av landet detta har skett framförallt genom förvärv på 
dessa marknader.  
 
Respondenten beskriver att de haft utbredda samarbeten med andra företag men att 
konsolideringen i marknaden har gjort att de känt att det var viktigt att köpa upp 
samarbetspartnerna för att erhålla en större styrka i marknaden vilket också medför möjlighet 
att jobba med gemensamma kunder. 
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6.3.3.5 Erik 
 
Erik säger att företaget har under tidens gång hela tiden försökt att bredda sin geografiska 
spridning. Från att inledningsvis endast jobbat inom Stockholm har verksamheten nu ändrats 
så att de opererar inom halva Sverige. Vidare fortsätter Erik också att med tidens gång, och 
särskilt på slutet har företaget har företaget börjat erbjuda sina kunder en utvidgat utbud av 
varor. Detta mycket på att det växer fram olika sorters varor som de sedan köper in för att 
sedan erbjuda sina kunder. De ser sig själva inte som några som utvecklar och kommer på nya 
saker utan att detta är väldigt dyrt och är ett farligt sätt att göra affärer. Han säger mera att de 
följer marknaden och ser vad de vill ha och efter de så introducerar de samma sak.  
 
I och med att företaget växer både organiskt och genom förvärv så säger Erik att de genom de 
olika övertaganden av liknande företag som deras kärnverksamhet är verksamma inom så kan 
de genom att köpa in stora partier av varor och sedan fördela ut de bland de olika 
verksamheterna som de äger lyckas uppnå väldigt stora kostnadsfördelar. De kan också 
genom gemensam reklam kunna pressa ner priserna på detta. De upplever även många andra 
kostnadssynergier som han anser att inte annars hade kunnat uppnå.  
 
När de gäller samarbeten så säger Erik att de i så stor utsträckning som möjligt försöker sköta 
de mesta själva. Detta görs framförallt för att de blir lättare att hålla reda på saker och ting. 
Men i ibland så tvingas de ta in extern hjälp då nya produkter ska introduceras. För att de som 
arbetar så kunna lära sig de nya teknikerna så tar de in externa personer som lär upp dessa hur 
detta ska skötas. De säger sig även ha goda samarbeten när de gäller att ta in material, men så 
mycket mer än detta sägs inte om samarbeten. 

6.3.4 Funktionell strategi 

6.3.4.1 Adam 
 
Adam uppger att deras ursprungliga produkter kommer från tidigare utvecklingsarbete men att 
de stannat av lite på slutet. I framtiden anser dock Adam att de kommer att ha möjlighet att ge 
avsättningen till produktutveckling. Detta kan de göra på grund av att omsättningen ökar och 
att de får en högre kostnadsbas.  
 
Finansiellt så anser sig Adam idag ha möjligheten att välja mellan olika 
finansieringsalternativ beroende på vilken risknivå de väljer. Vid de förvärv som gjorts har 
framförallt kapital använts som tidigare fanns i verksamheten.  
 
Enligt respondenten så ska de i framtiden fokuseras med rekryteringen framförallt på att 
anställa kompetenta säljare för att ge en möjlighet att fokusera i större utsträckning på sin 
organiska tillväxt. Denna rekrytering sker på grund av att de anser sig skaffat en väldigt 
konkurrenskraftig produktportfölj som lämpar sig väl för att börja sälja ut till markanden i 
större skala.  

6.3.4.2 Bertil 
 
Respondenten anser att på befintliga marknader där de kommit in genom förvärv lägger de sin 
tyngd i marknadsföringen, men att detta påverkas mycket ur infrastrukturen på marknaderna 
ser ut samt vilken politik som förs på de olika marknaderna. På de marknaderna är Bertil 
aktiva lägger stor kraft i att försöka nå ut till de flesta kunderna. Förväntningarna från 
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investerare beskriver han som centrerade kring marknaden och detta blir då genomgående i 
strategin att öka antalet kunder och öka marknadsandelen. Utlandet känns enligt respondenten 
inte särskilt aktuellt i detta läge eftersom de fortfarande ser sig växa framförallt på den 
svenska marknaden 
 
Bertil anser att forskning och utvecklingen inte är något som de anser sig vara lämpade för att 
genomföra utan deras fokus ligger här istället på att ställa mycket höga krav på 
underleverantörer vilket han poängterar vikten av igen.  
 
Deras personalpolitik menar respondenten skiljer sig i stort från andra företag i samma 
bransch de vill gärna sköta så mycket som möjligt in house och inte använda sig allt för 
mycket outsourcing eftersom han menar att detta gör det enklare leverera en högkvalitativ 
produkt till kunden. Detta ökar också personalens kunskaper då de får längre erfarenhet och 
personalomsättningen blir lägre än om de skulle outsourca verksamheten.  
 
Bertil beskriver att de under hela uppbyggnadsfasen fram till listningen haft fokus på att finna 
finansiellt kapital hos riskkapitalister och institutionella fonder som också fungerar som 
riskkapitalister. Han har sett detta som en stor fördel då respondenten menar att detta har gett 
dem möjligheten att välja ägare till företaget, där framförallt långsiktighet och trovärdighet 
legat i fokus. Här ser respondenten även en nackdel med listningen eftersom detta medför stor 
anonymitet i ägarskapet.  

6.3.4.3 Ceasar 
 
Respondenten utrycker att deras marknad just nu är rätt koncentrerad men att det ingår i den 
strategiska planen att göra en expansion där för att bredda sina kundgrupper.  
 
Ceasar beskriver för oss att de jobbar aktivt med olika kompetensutvecklingsprogram där 
medarbetare får en summa pengar varje år att spendera på olika utvecklingsprojekt. Detta har 
lett till att några av medarbetarna just nu arbetar med ett projekt som kan utvecklas till nya 
affärsmöjligheter. När detta sker går de in än mer och stödjer från ledningens sida. Vi anser 
att detta är mycket viktigt eftersom vi inte vill att anställda ska stanna i utvecklingen hos oss 
utan att de ska ha en möjlighet att hänga med i utvecklingen så de inte tappar gentemot 
konkurrenter.  
 
I den finansiella strategin så ingår just nu endast att använda sig av de kapital företaget 
besitter internt. Men Ceasar berättar att om ett förvärv skulle komma på tal så skulle detta ske 
antagligen genom en riktad emission. 

6.3.4.4 David 
 
David uppger att deras marknadsstrategier främst har varit fokuserade kring att verka väldigt 
nära marknaden gällande vad marknaden efterfrågar och sedan trimma utbudet efter detta. 
Detta betyder enligt respondenten att förvärvsstrategin ger dem möjlighet att vara snabbt ute 
på en marknad som visar ökad efterfrågan istället för att behöva spilla värdefull tid på 
eventuella egna produkt utvecklingar.  
 
Respondenten anger att de har en bred strategi gällande finansiering av nya förvärv och 
utveckling av bolaget. Framförallt anges fondkommissioner vara ett frekvent förekommande 
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alternativ. Dock beskriver David att de alltid utvärdera flera olika finansiella möjligheter 
beroende på förvärvets storlek, geografisk placering, risk och liknande.  
 
Rekryteringen ser David som en möjlig flaskhals för deras utveckling eftersom det är väldigt 
svårt i dagens läge att hitta rätt människor eftersom det inom branschen är hög konkurrens om 
de bästa medarbetarna. Dock så ser respondenten det som viktigt att de fortsätter att vara 
framåt och visa att de växer för att locka till sig kompetenta medarbetare samtidigt har de ett 
utvecklat program för internutbildning vilket David ser som en konkurrensfördel.  

6.3.4.5 Erik 
 
Erik berättar att när de gäller markandsutveckling så försöker de både att öka försäljningen 
där de just nu är verksamma men att de på sikt ska försöka att expandera till flera marknader 
och erbjuda samma sortiment som de gör nu. Detta ska de försöka uppnå dels genom att 
befinna sig ett fler antal platser, öka markandsföringen/reklamen genom olika sorters medier. 
När de gäller produktutvecklingen så är de inget som de säger sig rikta in någon större möda, 
utan när de väl kommer in intressanta varor så är de något som de följer efter. Forskning och 
utveckling är inte heller något som det läggs någon energi åt, de säger att detta är en medveten 
strategi då de vet att de som oftast introducerar något på marknaden har olika problem, vilket 
efter ett tag bara leder till dyra reparationer. De väljer istället att följa utvecklingen på de 
produkter som de vet fungerar. På den finansiella sidan så är listningen på First North en 
väldigt viktig del i hur anskaffningsprocessen av nya företag sker. Noteringen har möjliggjort 
att när större investeringar ska göras så kan detta ske genom nyemitterade aktier vilken Erik 
säger ett betydligt mycket bättre sätt att finansiera saker än lån. När de gäller utlandet så säger 
sig Erik än så länge inte ha några större planer men att detta såklart på sikt kan bli intressant 
men att i dagsläge är de inget de tittar på. Avslutningsvis säger Erik att analytiker inte är 
särskilt intresserade av hur deras verksamhet fungerar, och inte heller så mycket hur deras 
olika investeringar går till. Detta tycker han är lite tråkigt. Det är en väldig fokus på olika 
siffror och marginaler. Detta känns som att de bara är detta som är viktigt vilket är lite olikt än 
vad han trodde när listningen skedde på First North. 
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7 Analys 
 
Analysen kommer att vara uppdelad utifrån den tematisering som gjorts av empirin. Detta 
leder till att analysen kommer att ske generellt över alla företag men att eventuella skillnader 
från mängden kommer att belysas separat. Utgångspunkten blir att analysera de 
bakomliggande faktorerna till börsintroduktionen, nummer två blir sedan företagsstrategierna, 
nummer tre blir sen en analys av deras affärsstrategier och sist blir analysen om deras 
funktionella strategier. Genom hela analysen kommer fokus att ligga på att förklara vilka 
strategier som används av bolagen samt att senare försöka ge en förklaringen genom det 
institutionella, signaling samt legitimitetsperspektiven. Detta ämnar vi göra eftersom vi vill 
skapa en förståelse för hur företag på First North arbetar med sina strategier.  
 

7.1 Hur ser orsakerna ut bakom beslutet att lista bolaget på First 
North enligt ledningen? 
 
Kapitalanskaffning var en central del för fyra av fem respondenter där de anger detta som en 
viktig faktor när beslutet togs att lista sig på en marknadsplats. Flera av respondenterna anger 
även att den primära anledning för att skaffa mer kapital till verksamheten var att deras 
långsiktiga mål med verksamheten krävde detta eftersom de ansåg sig vara i en fas där 
expansion genom förvärv var nödvändig. Grundvall et al beskriver detta som den första 
anledningen till varför bolagen söker publik handel av deras aktier. Grundvall et al menar 
vidare att detta även är ett effektivt sätt att skapa möjlighet att erhålla billigare kapital jämfört 
med lån etc.167 Detta anger några av respondenterna vara en viktig faktor eftersom de hade 
gått från att göra mindre förvärv till större vilket krävde en större summa kapital. Ceasar 
sticker ut något jämfört med de andra respondenterna eftersom deras primära mål var att göra 
det möjligt för ägarna att omsätta sitt investerade kapital till likvida medel. Detta uppger 
Grinnblatt et al som en anledning vilket kan vara vanligt i företag som genomgått en 
värdeökning under tiden som icke publikt bolag vilket då begränsat ägarnas möjlighet att 
omsätta värdeökningen i likvida medel.168  
 
Bolagen anger även att det fanns en möjlighet att genom en listning ge sig själva en möjlighet 
att genomföra eventuella uppköp enklare genom en såkallad apport emission där aktier 
emitteras för att senare användas som betalning till förvärvsobjektets ägare. Grundvall et al 
beskriver även detta som en viktigt positiv fördel vi en listning.169  
 
Respondenterna anger att en annan viktig faktor var den ökade publiciteten som en listning 
innebär. De anger att det medför fördelar med att analytiker publicerar uppdaterade analyser 
om bolagen men även att de kan använda listningen som ett marknadsföringsverktyg 
gentemot framtida kunder, nuvarande kunder och leverantörer. Det visar även mot marknaden 
enligt bolagen att de är mer stabila och mer trovärdiga som aktörer på marknaden. Både 
Grundvall et al samt Grinnblatt et al anser att detta är en faktor som vanligen tas i beaktning i 
företag som beslutar om att listas. De menar att det är viktigt för företagen att sticka ut vilket 
de gör genom att vara listade på en marknadsplats.170 Vidare kan sägas att publiciteten ökar 

                                                
167 Grundvall, Melin Jakobsson, Thorell, 23 
168 Grinnblatt och Tittman, 79 
169 Grundvall, Melin Jakobsson, Thorell, 24 
170 Grinnblatt och Tittman, 79, Grundvall, Melin Jakobsson, Thorell, 24-25 
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möjligheterna för företagen att bygga upp trovärdigheten ytterligare vilket i det långa loppet 
kan medföra än fler komparativa fördelar gentemot konkurrenter.171  
 
Grundvall et al anger vidare att det finns en viktig positiv faktor med att genomgå förändring 
och bli ett publikt handlat bolag, denna faktor är att det ofta blir lättare för dessa bolag att 
nyrekrytera och locka till sig mer kompetenta medarbetare, det finns vidare en mer 
psykologisk påverkan på medarbetarna och ledningen eftersom listning medför högre krav 
från allmänhet och investerare på bolaget.172 Majoriteten av respondenterna upplevde inte 
denna positiva effekt av listningen. Flera angav dock att de trodde att detta skulle vara en 
positiv faktor men att de inte hade känt av någon skillnad.  
 
Respondenterna angav vidare att det fanns vissa nackdelar med beslutet att listas på First 
North. De menade bland annat, att det tog tid från den egentliga verksamheten samt att det var 
relativt komplicerat med allt pappersarbete. Anda faktorer som nämndes av bolagen var att 
det fanns en risk att bli utspädda vilket i förlängningen skulle medföra minskad kontroll över 
verksamheten. Även kostnader nämndes frekvent som något några bolag var lite bekymrade 
över. Respondenterna argumenterade även för att kraven på hur information skulle handhas 
inom företaget blev ett problem eftersom det ej existerade rutiner för detta. En sista faktor 
som beskrevs var att när publiciteten ökar kände de också att den negativa publiciteten ökade 
gentemot företaget dvs. negativ information från företaget blev ofta mer uppmärksammad. 
Grundvall et al belyser alla utav dessa faktorer och skriver att framförallt kan den ökade 
kostnaden kring en listning vara ett problem men även informationen till marknaden kan 
medföra mer arbete och mer komplicerade rutiner och att detta konsumerar mycket tid från 
styrelse och ledningens arbete med den dagliga verksamheten. Faran att bli utspädd är också 
ett problem enligt Grundvall et al eftersom detta leder till minskad kontroll. Vidare bekräftar 
Grundvall et al känslan hos bolagen att de har erhållit mer negativ publicitet som en biprodukt 
till den positiva publicitet som noteringen medför.173  
 
Några av respondenterna menade även att en aktiemarknad ofta handlar mest om siffror och 
bara finansiella nyckeltal och ofta agerar väldigt kortsiktigt. Detta menar några av bolagen tog 
dem lite på sängen och att de inte hade förväntat sig en sådan krass syn på deras 
verksamheter. Samt att deras marknadsmässiga värdering inte alls överensstämde med deras 
egen värdering av bolagen. Detta beskriver Grundvall et al vidare är negativa faktorer som 
påverkar ett bolag vid beslut om publik handel, att marknaden är ofta kortsiktig och värderar 
bolagen olika vilket gör att det kan skära sig mellan kapitalmarknaden och bolaget.174 
 
Bolagen beskriver alla att det är mycket viktigt med publiciteten vilken kan erhållas genom en 
listning på First North. Detta anser vi går att förklara genom en djupare analys för att förstå 
varför detta är viktigt för dessa bolag. Vi ämnar göra det med hjälp av den institutionella 
skolan vilken förklarar varför detta är viktigt för dessa bolag. Vi ser listningen på First North 
för dessa företag som en del i deras marknadskommunikation där vikten av att erhålla god 
publicitet är central.  
 
Prabhu et al beskriver detta eftersom de menar att företag signalerar att de är trovärdiga och 
ett gott alternativ för eventuella intressentgrupper genom att använda sig av olika medel för 
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173 Ibid, 29 
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  49  

att kommunicera detta budskap.175 Respondenterna kan sägas ha använt sig av en 
modifikation av den modell som Prabhu et al presenterade där det inte var själva meddelandet 
som var viktigt utan handlingen i sig att besluta sig för att listas på First North. I intervjuerna 
finns det ett nära samband med detta och deras beskrivning av att skapa trovärdighet för 
företagets verksamhet gentemot intressentgrupperna. Detta kan vidare kopplas till de olika 
prospekt vilka företagen presenterat till marknaden innan listningen där de anser att detta tagit 
mycket tid och kraft från ledningsgrupperna. Detta härleds då till att illustrera hur viktigt de 
anser att det är att kommunicera rätt budskap med rätt innehåll till markanden. Vilket i 
förlängningen går hand i hand med signalingteorin. Det går även att vidareutveckla detta och 
använda sig av legitimitetsteorin för att bilda en uppfattning varför bolagen vänt sig till 
börsen. Detta är också nära sammankopplat med deras uttalanden om att vara seriösa och 
trovärdiga marknadsaktörer. Enligt legitimitetsteorin är detta grundpelaren för att ett företag 
ska få finnas till dvs. att organisationer alltid strävar efter att skapa en mening och rätt att 
existera gentemot sina intressenter.176 Detta har bolagen klart strävat efter att göra även om de 
hade en sådan redan innan listningen på First North men listningen har varit ett led i att stärka 
denna legitimitet gentemot intressenterna. Respondenterna kan sägas vara mest fokuserade 
kring att skapa en pragmatisk legitimitet för sina respektive bolag där störst fokus ligger på att 
skapa detta för företaget i dess absoluta närhet.  

7.1.1 Styrelsearbetet 
 
Styrelsesammansättningen inom de olika bolagen har haft en central roll efter listningen på 
First North. De flesta respondenterna anger att det är otroligt viktigt för ett publikt bolag att 
använda sig av en styrelse vilken har stor trovärdighet och ett bra rykte bland 
aktiemarknadens olika aktörer. Detta kan ses som ett led i bolagen strävan att erhålla 
legitimitet för sin verksamhet där det gäller att bevisa för marknaden att de är ett bra och 
trovärdigt företag. Detta ligger i linje men vad Suchman beskriver fördelarna med att besitta 
en hög legitimitet är dvs. lättare att skapa möjligheter för förändringar inom organisationen 
framtiden.177 Det finns även en vidare koppling till moralisk legitimitet för de som rekryteras 
till styrelsen. Moralisk legitimitet innebär enligt Suchman att företaget skapar legitimitet 
genom att handla enligt samhällets övriga normer och värderingar.178  
 
Här ser man att det är viktigt ur den synpunkten att skapa en styrelse som är sammansatt av 
personer vilka inte bara är bra för företaget ur rent affärsmässig synpunkt utan att de också 
måste vara personer som är kända och omtyckta av det övriga samhället och ej ha några lik i 
garderoben vilka kan skada den moraliska trovärdigheten för organisationen. En respondent 
betona vikten av hög kompetens i styrelse och ledning med argumentet att vid eventuella 
investeringar bedöms bolagen till 50 % vilken ledning och styrelse bolaget har. Detta visar än 
mer på vikten av att styrelsen signalerar genom sitt agerande eller sitt ”track-record” att de är 
kompetenta och sitter i styrelsen för detta bolag eftersom de tror på konceptet. Detta går i linje 
med att personer vilka tas in i styrelsen har en hög trovärdighet och ett bra förflutet inom 
andra bolag vilket gör att de själva inte skulle gå in i ett bolag vilket kan anses tvivelaktigt. 
Denna argumentation kan stärkas genom att använda sig av den tidigare presenterade 
meddelande modellen (se Figur, 3.4.1) där personen i fråga gör ett ”statement” när de går in i 
ett bolag gentemot marknaden för att trygga trovärdigheten sedan kommer personen att 
bedömas i sitt arbete genom företagets prestationer sedan utvärderas personen av marknaden 
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och andra aktörer beroende på hur företaget skött sig, om företaget ej skött sig kommer 
styrelseledamoten att erhålla negativ trovärdighet i framtiden vilket kommer att skada 
ledamoten själv men även möjligen andra bolag där personen innehar en post. Eftersom en 
negativ utveckling av en ledamots trovärdighet kan skada företaget, blir det än viktigare vid 
rekryteringen att ledamoten är på bra fot med marknaden.179  
 
Genom att rekrytera trovärdiga och erfarna styrelseledamöter anser respondenterna att det 
kommer att ske en positiv på bolagets trovärdighet. Om signalerna bolaget skickar ut genom 
trovärdiga ledamöter läggs samman med legitimiteten ses det ganska snart att signalerna 
ledamoten och bolaget sänder ut medför både högre pragmatisk legitimitet samt moralisk 
legitimitet vilket enligt Suchman då kommer verka i en mycket positiv riktning för företaget 
inför framtiden.180  

7.2 Strategier 

7.2.1 Företagsstrategi 
 
Tillväxt: Under intervjuerna så berättade samtliga att de hade för avsikt att låta företaget växa. 
Många uppgav att den primära orsaken till att växa var att de kunde uppnå storskalsfördelar. 
Genom att göra verksamheten större så ansåg de att priset på varje producerad vara eller tjänst 
kunde minska och att genom detta både öka lönsamheten och omsättningen. Lindholm 
Dahlstrand säger att större företag både på internt och externt håll ofta anses som stabilare och 
mera trovärdiga. Leverantörer, distributörer samt även kunder anser att ett större företag är 
mycket mer att lita på än ett mindre, och att på detta sätt är de mycket lättare att öka 
försäljningen samt att ingå i olika avtal.181 Detta är något som samtliga av respondenterna har 
upplevt, många fler företag kontaktar dem och vill inga i olika samarbeten. De uppger också 
att kunder upplever de som mycket mera positivt att de växt, att de ger en mycket större tilltro 
till företagens tjänster och produkter. En annan orsak att de använder sig av att växa är rädslan 
av att själva vara en uppköpskandidat, med en större omsättning blir företaget högre värderat 
och detta innebär att de blir svårare att bli uppköpta enligt Grundval et al.182 Detta innebär att 
syftet med att växa inte endast är rent lönsamhetsmässigt utan ett sätt att undgå att bli 
uppköpta. Detta ska enligt Wheelen et al innebära något positivt för de anställda på företagen 
då de inte behöver bli rädda att bli uppköpta vilket gör att de får en tryggare anställning.183 
Men under intervjuernas gång har respondenterna för de större bolagen berättat att de 
anställda är positiva för fortsatt expansion, medan respondenterna för de lite mindre bolagen 
sagt att en del anställda är oroliga att de kommer minska kompetensen och att de kan växa i 
en annan riktning än de var ursprungligen tänkt. 
 
Den tillväxtstrategi som fyra av de fem företagen har är att framförallt växa horisontellt. De 
vill erbjuda sina varor och tjänster på en större marknad än som de gjort tidigare. De menar att 
med denna strategi kan de använda sig av sina kunskaper som redan existerar och slippa ge 
sig in i marknader som de inte känner till. Wheelen et al säger att vilken strategi för tillväxt 
som är bäst lämpad för tillväxt beror på vilken marknad som företaget är verksamt på. De 
menar att på marknader som inte är mättade är de vanligaste sätten att växa genom 
koncentreringstillväxt vilket innebär antingen vertikal eller horisontell tillväxt. Medan företag 
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som är verksamma inom mättade marknader måste söka sig till diversifiering. 184 Detta är 
precis vad som hänt, trots att de flesta menar att de på sikt måste ändra strategi för att deras 
marknad börjar bli mättad är de att de enda företaget som försökt att välja diversifiering som 
strategi de som är verksamma inom en mättad marknad, detta ledde till att de var tvungna att 
både söka sig utomlands samt att vidga verksamheten till andra marknader än innan. 
 
Zook skriver att det är störst chans att lyckas växa genom att företag försöker växa inom 
samma område som de redan jobbar i. Men samtidigt påpekar han att företag inte heller 
endast ska förvärva företag som är verksamma inom exakt samma bransch. Om detta görs kan 
inga nya kunskaper vinnas.185 Här upplever vi att många av de tillfrågade företagen drivs av 
marknadens kortsiktiga syn på lönsamhet186 De sker här en kollision av vad som är bra för 
företaget på lång sikt och avkastningen för företaget på kort sikt. De intervjuade uppgav att de 
kände en stor press av marknaden att öka omsättningen, och göra det fort. Hill menar att 
förvärv av lika företag går fortare att införliva i den övriga verksamheten, i och med detta 
möjliggör detta en snabbare ökning av omsättning tillskillnad från att förvärva företag med 
annorlunda verksamhet. Hill pratar om de tre största fördelarna med förvärvsstrategi är 
snabbhet, förhindra konkurrenter och en upplevd minskad rik.187 De två första anser vi är de 
som mest har påverkat företagens strategier, många menar att marknaderna börjar 
konsolidera, och då gäller det att fort vara verksamma för att vara några av de stora på 
marknaden för att vara ledande. Detta medför direkt att man förhindrar konkurrenter att växa 
då man tar över deras verksamheter. Vi upplever att påtryckningarna från de finansiella 
marknaderna samt konsolideringen av marknaderna som direkt också påverkats av finansiella 
aktörerna gör att förvärvsprocessen inte blir lika genomtänkt och inte heller lyckad på lång 
sikt. Vi upplever som vi tidigare sagt, att de strategierna för förvärv inte sker för företagets 
långsiktiga bästa, utan att strategierna påverkas att man tittar mycket kortare framåt än vad de 
skulle ha gjort om dem inte varit listad på First North. Palich et al nämner att de mest lyckade 
förvärven långsiktigt inte ska vara för lika eller för olika. Man ska kunna ta till sig nya 
kunskaper, men de får samtidigt inte vara för olika att företaget inte har någon nytta utav 
de.188 Men att på grund utav marknadens påtryckning är förvärven mer valda för att öka 
omsättningen än vad som är mest passande för företaget långsiktigt. Det enda av de fem 
intervjuade företagen som uppgav att de endast hade för avsikt att växa organiskt framförde 
också just de eventuella nackdelarna som förvärv kan göra. De sade sig vilja växa i ett lugnt 
tempo utan att vara påtryckta externt av hur de ska jobba. De viktigaste faktorerna var att 
kulturskillnader kan uppstå och att dessa är väldigt svåra att hantera, kvalitén på företagets 
produkter och tjänster kan minska. Något som inte nämndes men som ändå kan styrkas av 
Hill är att företag som väljer att bygga upp saker själva utan förvärv, kan sprida ut kostnaden 
på en längre tidshorisont, företaget som inte ville växa förvärvsmässigt angav också att de inte 
gick in på börsen för att erhålla kapital.189 
 
Det som beskrivs i avsnittet ovan har nära koppling med de institutioner som skapats på 
marknaden där det huvudsakliga målet har varit att fokusera på en väldigt stark tillväxt vilket i 
sin tur har påverkat respondenterna i deras strategi beslut. Detta har att göra med det den 
institutionella teorin beskriver att organisationerna kan ignorera de mest rationella besluten till 
förmån för beslut som är mer i linje med vad de gällande institutionerna på området anser 
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vara den bästa vägen. 190 Detta kan vidare kopplas till argumentationen rörande hur 
institutioner skapar en trygghet i osäkra miljöer vilket en listning på First North kan anses 
vara. De handlar utifrån de institutionella normerna eftersom att detta gör det enklare att passa 
in och anses som ett trovärdigt och bra alternativ för investerare, vilka är målgruppen vid en 
listning. Detta leder vidare in på argumentationen kring signaling där det gäller att signalera 
genom olika handlingar och beteenden att organisationen är trovärdig.191. En annan viktig 
faktor till att dessa beslut tas är att det även skapar en legitimitet för organisationen eftersom 
den inte ifrågasätter utan istället passar in sin verksamhet i gällande mönster. Suchman 
argumenterar att detta är väldigt viktigt eftersom de organisationer som lyckas med att erhålla 
legitimiteten gentemot sina intressenter skapar en miljö där de vid senare tillfällen kommer att 
besitta en större möjlighet att utvecklas och driva verksamheten framåt.192 Det som kan sägas 
vidare är att framförallt ett bolag skilde sig markant från de andra gällande detta och bedrev 
inte alls samma fokuserade tillväxtstrategi genom förvärv utan dessa hade en strategi som kan 
anses gå mer emot de gällande institutionerna med bra men mer försiktig tillväxt. Detta kan 
möjligen härledas till att det finns en viss skepsis gentemot marknadens nuvarande 
institutioner och att detta möjligen i längden kan leda till ett skifte och skapande av nya 
institutioner som Jonnergård et al beskriver att när rådande normering och värderingar 
ifrågasätts kan detta leda till att de nya idéerna och tankarna visar sig bättre och mer 
genomtänkta kan detta leda till att i framtiden blir detta de nya institutionerna som styr hur 
organisationerna agerar på marknaden.193 
 
Stabilitet: Som vi har nämnt tidigare har alla av de tillfrågade företagen en uttalad 
tillväxtstrategi. Men något som var gemensamt för dem alla var att de hade en viss 
paus/försiktighetsstrategi.194 Få av de tillfrågade uppgav att de hade som syfte att vara först på 
marknaden och introducera saker. Flera angav orsaker till detta att de skulle vara väldigt 
kostsamt att introducera något som de inte var säker på att de skulle fungera, detta kunde bli 
förödande för företagets verksamhet. Men några angav också orsaken att nyintroducerade 
varor inte vara ett lika beprövat som andra, i och med detta kunde de innebära en lång och 
kostsam period av att ordna till trasiga produkter. March belyser just denna osäkerhet med nya 
varor/tjänster. Att det är omöjligt att veta vad som händer med saker som inte existerat sedan 
tidigare, men han påstår också att företag som är rädda att göra en misslyckad satsning gör 
den största risken i att de väljer att inte försöka komma på något eget själv.195     
 
Rädslan för att vara först in på marknaderna kan anses ha en stor koppling till den 
institutionella skolan eftersom alla respondenterna medger att de inte vill vara först in på en 
marknad eller med en ny produkt finns det belägg för att anta att det ej existerar några 
institutioner vilka skulle stödja bolagen vid ett sådant beslut.  
 
Detta kan härledas till att bolagen är aktiva inom väldigt föränderliga branscher vilket medför 
att det blir svårt för dem att hitta stöd i institutioner när ny osäkrare mark ska brytas inom 
branschen. De använder därför rådande institutioner till att skapa en mening i att alltid ämna 
till att vara tvåa in på marknaden och inte vara den som är först.196 
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Tillbakadragande: Endast en av respondenterna uppgav att de hade sålt av delar av företaget. 
Orsaken till detta var att kunna koncentrera sig på kärnverksamheten. I övrigt hade alla som 
strategi att växa. 

7.2.2 Portföljstrategi 
 
Under de samtal som vi har gjort har alla respondenter berättat om en stark försiktighet mot 
att vara de som utvecklar nya produkter. Dels för att de är mycket kostsamt att ta fram nya 
produkter men framförallt finns det en rädsla att de kommer att utveckla saker som inte 
marknaden är villig att köpa. Om vi använder oss av The BCG growth-share matrix som delar 
in produkter i olika liveskeenden,197är de få av företagen som arbetar med ett frågetecken. 
Rädslan att skapa något som inte marknaden vill ha tar över för möjligheten att skapa en 
stjärna som skulle göra stor succé och bidra till stora vinster framöver, trots att risken finns för 
att misslyckas. Vi tror att marknadens kortsiktighet spelar in en stor roll, att det inte ges 
möjlighet att kunna få lugn och ro att utveckla något som skulle bli en stor succé, utan att de 
pressas att ständigt leverera resultat som är tillfredställande för aktieägarna.198 Många av de 
intervjuade säger också direkt ut att de sedan listningen på First North är överraskade över hur 
analytiker tittar på företagen, de säger att dessa egentligen inte bryr sig om vad företagen 
sysslar med, utan att de nästan uteslutande tittar på de finansiella resultaten. I och med detta 
handlande kan företagen inte på lång sikt avnjuta vinsterna som finns med att utveckla en 
stjärna.199 

7.3 Affärsstrategi 
 
Samtliga av respondenterna uppgav att de försöker sköta så mycket som möjligt av bolagens 
verksamhet inom huset själva. De argumenterar att den största orsaken till detta är att de är de 
inte kan garantera sina kunder den kompetens som de själva har om de låter andra sköta delar 
av sitt utbud. Hill menar att de finns stora risker med företag som ingår i samarbeten att ett av 
företagen åtnjuter större nytta av samarbetet än den andra och därför kan samarbeten kännas 
misslyckat för ett av bolagen. Det innebär bland annat de finns betydande risker att ett av 
företagen kopierar kunskaperna som finns och sedan startar ett eget.200 Kunskapskopieringen 
framförde vissa också som en orsak till att välja en konkurrensinriktad strategi istället för att 
samarbeta då de anser sig sitta på specialistkunskaper. I enlighet med Hill så poängterar också 
flera av bolagen de också kan uppstå olika kulturskillnader som kan skapa stora problem för 
bolagens verksamhet.201 
 
Dessa rädslor kan förklaras till viss del av att bolagen har att skapat en legitimitet för sin 
verksamhet genom att använda sig av pragmatisk legitimitet gentemot sina olika 
intressentgrupper i detta fall kunderna. Genom att en god legitimitet redan har skapats för 
bolagets verksamhet blir det ointressant för organisationen att utveckla detta genom 
samarbeten vilka kan skapa en tid av osäkerhet och framförallt sjunkande kvalitetskontroll av 
den slutliga levererade produkten till kund. I dessa fall fungerar därför den pragmatiska 
legitimiteten som en slags fast punkt att hålla fast vid och arbeta utifrån eftersom den medför 
att ledningen har absolut kontroll över sina produkter. Legitimiteten är väldigt viktig för ett 
bolag att behålla eftersom den anses vara svår att återskapa eller för den delen skapa en ny 
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legitimitet vilket kan behövas göra om olika samarbeten genomförs. Samarbetena leder då till 
att bolagen måste skapa ny legitimitet för dessa olika grenar av företaget vilket enligt 
Suchman är väldigt komplicerat.202 
 
Efter att ha lyssnat på samtliga respondenter är det lätt att förstå att de har valt en 
konkurrensinriktad strategi. Nästan allesammans av respondenterna har uppgett att de 
försöker uppnå storskalsfördelar. Som sagt tidigare försöker detta uppnås genom att förvärva 
eller växa organiskt inom ganska exakt samma områden som de tidigare har varit verksamma 
inom. Detta medför snabbare införlivning och mindre risker då de har kunskap om hur just 
denna marknad fungerar. Om en koppling ska ske mellan Porters idéer vilka strategier som 
finns för företag som använder sig av en konkurrensinriktad strategi kan vi identifiera ett 
tydligt skift som fyra av de fem företagen har gjort203. Från att ha haft differentiering och 
differentieringsfokus som strategi, har de förflyttat sig mer och mer till att försöka hamna 
under kostnadsledarskap. Fler exempel på detta än att försöka uppnå kostnadsfördelar är att få 
av företagen lägger någon betydande del av sina resurser på forskning och utveckling. De är 
nästan uteslutande så kallade late movers, de introducerar produkter och tjänster som andra 
redan har introducerat. Med denna strategi missar de att kunna ta ut väldigt höga vinstpremier. 
Vidare förlorar de enligt Porter möjligheten för att sätta standaren för marknaden framöver.204 
Fördelar som Porter dock nämner är att vid tillfälliga priskrig är företaget väl rustat, även att 
en kostnadsledarskapsinriktning kan förhindra nya aktörer från att etablera sig på 
marknaden.205 
 
Forskning har visat att de som har störst chans att lyckas med kostnadsfokus är stora 
företag.206 Av de intervjuade företagen kan endast ett sägas vara stort. En avgörande 
anledningen till att fyra av de fem intervjuade företagen försöker dra sig mot en 
kostnadsledarskapsstrategi tror vi är att detta är det snabbaste sättet att uppnå en ökad 
omsättning som de finansiella aktörerna ser som en mycket viktig orsak för att öka 
värderingen. Vi anser därmed att marknadens kortsiktiga värderingar påverkar företagens val 
av affärsstrategi. Enligt Porter är de som sagt stora företag som har största chans att lyckas 
med kostnadsledarskap, trots detta försöker även de små företagen rikta sig mot denna 
strategi. Porter varnar för att företag som försöker flytta sig från en strategi till en annan 
hamnar mitt emellan, och att detta är mycket farligt pga. att företagen mycket lätt börjar göra 
stora förluster.207 Just detta kan hända de små företagen som nu försöker flytta sig till en ny 
strategi. Vi anser därför att de är för tillfället för små för att försöka flytta fokus från den som 
de varit framgångsrika på innan, till en strategi som de inte är mogna för just nu. Vidare anser 
vi att marknadens påtryckningar får en mycket negativ påverkan på företagets utveckling på 
lång sikt. Syftet med introduktionen som var att möjliggöra idéer som växt upp under tiden 
blir istället tvärt om, de pressas nu handla på ett sätt de inte önskat. De vågar inte handla emot 
marknadens kortsiktighet utan faller in i strömmen vad analytiker tycker och gör att de 
hamnar mitt emellan de fyra spektrum som Porter anger, vilket är de minst lämpliga av alla 
strategier. 
 
Institutionell teori är som beskrivit i teoridelen ofta fokuserat till att fungera som ett 
hjälpmedel för att i situationer präglade av stor osäkerhet inte hamna i det läge där 
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organisationen velar mellan olika beslut.208 Ett osäkerhetsmoment vilket kan anses vara 
väldigt viktigt för mindre nyligen listade bolag är risken för eventuella uppköp detta har då 
medfört att ledning försöker bygga sig bort från detta med hjälp av olika förvärv vilka ökar 
företagets värdering och gör det svårare för eventuella aktörer att göra ett uppköp av 
verksamheten. Detta kan medföra andra problem på sikt vilka är beskrivna tidigare i analysen. 
Dock eftersom beteendet var relativt utbrett bland våra respondenter ser vi detta som ett 
institutionellt beteende där osäkerheten för små mindre bolag överbyggs med hjälp av en 
allmän uppfattning att genom förvärv öka omsättning och därmed erhålla högre värdering är 
ett sätt att försvara sig mot denna osäkerhet därför kommer ett sådant beslut att te sig 
rationellt till en början men som vi sett tidigare lurar eventuella faror vid horisonten då en allt 
för aktiv förvärvspolitik kan medföra andra problem längre fram.  

7.4 Funktionell strategi 
 
Funktionell strategi är som tidigare berättats i teorin sammankopplat med företags och 
affärsstrategin. För att företagsstrategin ska fungera bra som möjligt är de viktigt att de olika 
nivåerna på strategin är enhetliga, dvs. att de finns en gemensam koppling dem mellan.209 

7.4.1 Marknadsstrategi 
 
När de gäller tillväxt och utvecklingen av marknader där företagen erbjuder sina varor och 
tjänster anger de flesta att de försöker identifiera nya marknader, men att dessa behandlas med 
samma produkter och tjänster som de använder på de redan etablerade marknaderna. Många 
påpekar de vi redan tidigare har nämnt att marknaden förväntar sig att företagen ska öka 
antalet kunder och marknadsandelar fort. Detta uppfylls nästan uteslutande av förvärv vilket 
enligt Hill går fortast.210 Genom att använda sig av samma kompetenser som företaget har 
sedan tidigare kan stora kostnadssynergier kan uppstå.211 Flera av företagen säger sig på sikt 
vilja erbjuda nya produkter på nya och etablerade marknader men att detta får avvakta tills 
vidare då storleken på företaget växt ytterligare. Valet av att öka antalet kunder och 
marknader med att erbjuda befintliga produkter står i paritet med företagsstrategin att flytta 
från differentiering till kostnadsledarskap, som innebär att nå ut till en bredare marknad samt 
mer fokus på att hålla kostnaderna nere.212 
 
Här har vi kunnat identifiera att företagen uppvisar en viss ”rädsla” mot att utveckla egna 
produkter då de flesta ansåg att detta skulle vara både dyrt och tidsödande. Därför ansåg de att 
istället för att utveckla nya egna produkter var det bättre att köpa in nya produkter genom 
förvärv eftersom då försvann hela osäkerhetsmomentet med att starta upp en egen utveckling. 
Vi ser ett klart mönster här bland företagen där de flesta var fokuserade just på att förvärva in 
nya produkter och tjänster. Det blir då klart att detta är ett led i att minska osäkerhetsmiljön 
för företaget eftersom egen utveckling skulle skapa en mindre trovärdig och säker bild av 
verksamheten. Detta anser vi kan härledas till ett institutionellt beteende där fokus ligger på 
att minska osäkerhetsmiljöer.213 Vidare kan sägas att eftersom trovärdigheten är väldigt 
viktigt för företagen och var en bidragande orsak till varför de sökte sig till First North anser 
vi att det kan kopplas till att en allt för djärv marknadsstrategi som går utanför ramarna vad 
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som är ”normalt” kan legitimiteten skadas och som Suchman beskriver är det väldigt svårt att 
vid ett senare tillfälle bygga upp legitimiteten igen.214  

7.4.2 Finansiell strategi 
 
Samtliga intervjuade uppgav att om de vid behov av extra kapital skulle behövas, exempelvis 
vid förvärv skulle detta förmodligen ske genom emissioner. Flera av respondenterna uppgav 
att de var lite beroende på storleken av kapitalbehovet men också vilken risk de kunde tänka 
sig ta. Grundvall et al beskriver att en ökad spridning av aktier i företaget kan leda till att de 
blir svårare att styra verksamheten då fler får inflytande. Trots denna uppenbara risk att tappa 
kontroll över företaget var det förhållandevis få som uppgav detta som något större 
orosmoment. Endast en av de intervjuade hade en betydande rädsla att detta skulle kunna ske. 
Men merparten var positiva till ett mer breddat ägande av företaget. Med denna inställning var 
nästan alla säkra på att de vid kapitalbehov var en emission det självklara valet att gå. 
Fördelarna de beskrev är samma som grundvall angav, billigare anskaffning av kapital215 

7.4.3 Forskning och utveckling 
 
Som tidigare nämnts är det endast ett bolag som lägger någon betydande del av sin budget på 
forskning och utveckling. Fördelar som vi nämnt tidigare med FoU är att när en ny efterfrågad 
produkt tas fram kan företagen ta ut en hög vinstpremie på produkten som förhoppningsvis 
täcker kostnaderna för att ta fram produkten.216 Porter menar att denna strategi är mest 
passande för små företag som inte har tillgång till all logistik, erkänt märke och andra fördelar 
som stora företag redan har. Därför är kostnadsfokus är mest fördelaktigt för stora företag.217 
Men de intervjuade företagen har trots en relativt liten storlek ändå valt en strategi som 
innebär kostnadsfokus och nå ut till en bredare marknad. Men de beter sig i alla fall enhetligt 
med deras övriga strategi i och med att inga större summor läggs på något kostsamt som FoU. 
Några uppger dock att de har tänkt fokusera på detta område längre fram. Detta innebär i så 
fall ännu en ny flytt i strategi, vilket Porter förklarar är väldigt svårt i och med att många 
hamnar mitt emellan två olika strategier vilket är den sämsta strategin.218 
 

7.4.4 Operationell strategi 
 
Endast ett av de intervjuade företagen angav att de har verksamhet utomlands. Med tanke på 
att de flesta av företagen har stor fokus på att hålla kostnaderna nere är det förvånande att de 
endast är ett företag som bedriver verksamhet utanför nationens gränser. Det skulle kunna 
finnas stora vinster att göra genom att flytta ut tillverkning av företagen till låglöneländer.219 
Det är det inte någon som har för avsikt att göra inom den närmaste framtiden. Hill menar 
också att det finns kunskaper som skulle kunna knytas till företagen vid etablering 
utomlands,220 men samtliga av respondenterna uppgav att de hade god kompetens inom 
företaget och om de skulle vilja ha en ny kompetens skulle de först leta i Sverige. 
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7.4.5 Human Resource Management strategi 
 
Tre av de fem företagen kan nog sägas utföra jobb som de krävs avancerade kunskapar inom, 
samtliga av dessa uppger att de endast rekryterar personal som har de kunskapskrav som ställs 
för att kunna utföra arbetet på ett bra sätt. Många menar att de anställda har börjat ställa krav 
på att de ska kunna erbjudas nya jobb med ökat ansvar. De säger också att de börjar bli svårt 
att hitta rätt kompetent personal för att utföra jobben, för att rekrytera de bästa individerna 
kräver då att de erbjuds något extra eller bra lön. När de konkurrerar på detta sätt kan inte 
sägas att de sätts i likhet med skiftet i strategi där fokus ska ligga på kostnadsminskningar.221 
Som vi sagt är de viktigt att företagen är enhetliga i sina strategier genom hela verksamheten. 
Här konkurrerar inte företagen på ett kostnadsmedvetet sätt utan mer som ett företag med en 
diversifieringsstrategi som behöver specialistkompetens222. Det företaget som inte kräver 
specialistkunskaper för att kunna utföra jobbet anställer också i stor grad arbetslösa och andra 
människor som är lätta att rekrytera utan att de behöver ha någon sorts utbildning eller 
erfarenhet av. 
 
Det som är talande för företagens geografiska koncentration till Stockholms innerstad där det 
angavs vara en central faktor till rekryteringen eftersom när det är arbetskraftsbrist blir det en 
konkurrensfördel att inneha ett centralt läge. Detta kan kopplas i vår mening till den 
institutionella teorin där det kan sägas vara en rådande norm inom dessa små växande företag 
att ha en koncentration till Stockholm med ett attraktivt läge vilket då genererar positiv verkan 
vid rekryteringar. Detta kan också kopplas vidare till att det även ses ur investerares ögon som 
mer positivt om företaget ligger i närheten av deras egna lokaler. Detta fungerar då som en 
brygga mellan bolaget och dess intressenter i detta fall anställda och investerare. Ett av 
företagen utryckte detta klart att om de skulle vara ett såkallat ”källarföretag” skulle de inte 
tas lika positivt på marknaden och därmed förlora legitimitet och trovärdighet i längden.223 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
221 Porter, 13 
222 Wheelen och Hunger, 148-149 
223 Prabhu och Stewart, 64 
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8 Slutsatser 
 
För att återkoppla till vad som skrevs i inledningskapitlet gällande problemformuleringarna 
samt syfte som varit utgångspunkten för studien så presenteras dessa var för sig för att tydligt 
visa vilka slutsatser vi kommit fram till gällande dessa. Avslutningsvis i detta kapitel så ger vi 
förslag på framtida forskning inom ämnet. 

8.1 Hur ser orsakerna ut bakom beslutet att lista bolaget på First North 
enligt ledningen? 
 
Beslutet att lista bolagen på First North anser vi är relativt lika för alla respondenterna. 
Listning är något vilket till stor del har setts som ett naturligt steg för bolagen. Vi ser väldigt 
stora samband mellan bolagens beslut om att lista sig på First North och deras användning av 
väldigt expansiva strategier. Detta har möjliggjorts av att nytt kapital blivit tänkbart att ta in i 
bolaget. Men vi ser även att detta har kopplingar till hur bolagen ser på sin position på 
marknaden och vikten att skapa ett namn med god trovärdighet för att i förlängningen göra det 
möjligt att inskaffa mer kapital. Vidare anser vi att det finns nära kopplingar mellan beslutet 
att lista sig och att göra förändringar i styrelsearbetet, där alla respondenterna har angett detta 
som en mycket viktig orsak till att listas. Vi ser att förändringarna i styrelsen mot ett klart mer 
professionell och oberoende styrelse bestående av välkända personer inom de finansiella 
marknaderna har stor inverkan på deras arbete efter listningen eftersom detta då fungerar som 
ett slags trovärdighetsförsäkran för deras verksamhet och strategier. Detta kan verka lite 
underligt vid en första anblick men eftersom vi lagt ner stor vikt vid att försöka förstå deras 
situation samt förstå varför de genomför förändringar har vi kommit till den insikten att detta 
blir fullt logiskt eftersom skillnaden från att vara privat till publikt bolag medför inte bara 
positiva aspekter utan bolagen måste också jobba väldigt mycket med en ny ”kund” dvs. de 
finansiella marknadernas krav och normer för hur de anser att bolag ska skötas. Detta medför 
att det kan se ut som att dessa bolag inte har någon egen vilja men som vi ser det är detta bara 
ett led för dem att skapa sig ett namn och en trovärdighet sam att signalera att de är ett gott 
och välfungerande alternativ på marknaden vilket ska anses som en attraktiv investering. 
Detta blir väldigt tydligt när vi reflekterar över det flera av respondenterna sagt att de har 
stora funderingar kring skötseln framförallt av First North men även invändningar mot att 
marknaden agerar väldigt kortsiktigt och är bara ute efter starka kvartalsrapporter. Detta anser 
vi tyder på en insikt som kan bli väldigt värdefull i framtiden för dessa bolag eftersom de 
arbetar väldigt aktivt med att uppnå den trovärdighet och legitimitet som är värdigt ett 
börsbolag noterat på någon av de större listorna. 

8.2 Hur ser ledningen på verksamhetens företagsstrategi? 
 
Efter att ha genomfört samtliga intervjuer och gjort en analys av det empiriska materialet kan 
vi tydligt se att de existerar en klar tillväxtstrategi bland företagen. Detta är kanske inte 
särskilt överraskande då syftet med att notera sig på en handelsplats ofta är att växa. Det som 
dock har överraskat oss är att tillväxten nästan uteslutande varit förvärvsmässig. Vi har lätt 
kunnat identifiera de externa påtryckningarna som kapitalmarknaderna har på de nyligen 
noterade bolagen på First North. Dessa påtryckningar har inneburit att de vill sen en snabb 
tillväxttakt som ska leda till att omsättningen ökar vilket leder till en stegrad aktievärdering. 
Eftersom att en ökad omsättning går snabbare att uppnå genom förvärv gentemot organiskt 
tillväxt kan vi se att listningen på First North har haft en betydande inverkan på att denna 
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strategi har valts istället för den organiska tillväxten. Trots att de finns gott om forskning som 
påpekar att stora negativa konsekvenser kan uppstå vid förvärv har företagen i stor del valt att 
negligera detta. Vi anser att genom de klara kopplingar till den institutionella teorin som 
analysen visar på finns det flera olika förklaringsvariabler till detta beteende, framförallt är 
det känslan av att försöka att verka trovärdig och visa fram fötterna vilket då signalerar till 
externa intressenter att företaget är gott och välskött. Vidare kan det anses att eftersom 
investerarna är intresserade av växande bolag använder sig bolagen av starkt tillväxtdrivande 
strategier eftersom detta då reducerar osäkerhetsmoment för företaget att bli lämnade efter i 
en snabbt växande marknad. Därför kan vi säga att det inte bara är direkta uppsatta mål som 
uppnås genom de strategier de använder sig av utan även många indirekta mål vilka kan anses 
vara nog så viktiga när vi försökt tolka och förstå deras situation.  
 
Även om en omfattande förvärvsstrategi har pågått är det nästan inget bolag som valt att 
försöka etablera sig på andra branscher än de har varit verksamma på innan. Detta är ännu ett 
exempel på att förvärven till största del inte handlar om att tillgodose företagen med nya 
kunskaper eller nytt material utan att de främst är fokuserat på att öka omsättningen i företaget 
då de snabbare går att införliva liknande bolag i den övriga rörelsen. Litteraturen talar om att 
de bästa förvärven ska varken vara för lika, att inga nya kunskaper tillknyts, eller för olika att 
de nya kunskaperna inte kan användas. Vi kan ganska lätt urskilja att de förvärvade bolagen 
varit väldigt lika det ursprungliga bolaget, inga särskilda nya kunskaper har kunnat tillknytas. 
Vidare anser vi att detta har nära kopplingar till den institutionella teorin vilket syftar till att 
skapa en trygghet för ledningen i tider av osäkerhet. När förvärven som sker har nära 
anknytning till bolagets befintliga verksamhet anser vi att detta menar att detta är ett försök att 
reducera de osäkerhetsmoment som faktiskt finns i ett förvärv. Även om de finns mer 
explicita mål som är lätta att se på ett papper finns ändå denna faktor bakom och vi anser i och 
med vår studie att denna är relativt betydande.  
 
När det gäller vilka sorter produkter som företagen har valt att satsa på kan vi också ganska 
snabbt se att samtliga bolag fokuserar på redan väl etablerade produkter som de vet säljer och 
som de kan hantera. De finns en väldigt stor rädsla för att lägga stora pengar på forskning som 
sedan ska ta fram produkter eller tjänster som kunder inte vill ha. Vi upplever också att denna 
rädsla är starkt påverkad av de finansiella aktörerna som inte ger någon premie för att 
fokusera på forskning, många säger att de är starkt överraskade över den krassa syn 
analytikerna har på företagen att de endast är nästa rapport de fokuserar på. Detta leder i 
förlängningen anser vi till att bolagen fokuserar mer på strategier vilka är mer accepterade 
utifrån ett ”aktiemarknadsperspektiv” istället för att kanske vara mer riktad till att skapa ett 
reellt långsiktigt värde i bolaget. Dock ser vi att det ändå bland respondenterna finns en vilja 
till att just skapa detta värde men för att överleva och behålla den viktiga trovärdigheten för 
bolaget måste en del ”krav” från dessa uppfyllas vilket respondenterna visat att de inte alltid 
gillar.  

8.3 Hur ser ledningen på verksamhetens affärsstrategi? 
 
Vi har kunnat konstatera att samtliga bolagen valt en konkurrentinriktad strategi. Innan 
introduktionen på First North kan nästan alla kopplas ihop med en differentieringsstrategi, 
särskilt den som ligger på att nå ut till en ganska begränsad marknad. Eftersom företagen 
överlevt i många år får vi anta att denna strategi varit relativt framgångsrik. Men vad vi har 
kunnat se har fyra av bolagen valt att ändra sin strategi till en mer fokusering på 
kostnadsledarskap. Teorin beskriver att sådana rörelser är svåra att genomföra då de är lätt att 
hamna mellan olika strategier och att detta är den mest olyckliga strategin. Som vi tidigare 
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skrivit förvärvar bolagen väldigt snarlika bolag, vilket gör att de inte försöker åtnjuta så 
mycket mera kunskaper utan de är mera att för få tillgång dessa bolags marknader. Vi anser 
inte att detta är de mest lyckade för de nyligen noterade bolagen på First North kan göra, det 
innebär dels en oerhörd stor risk att flytta mellan olika strategier på en kort tid, som gör att de 
faller emellan två olika strategier men också att det är de riktigt stora bolagen som har störst 
chans att lyckas med en kostnadsledarskapsinriktning då de redan har bland annat en stor 
kundbas, bra logistik och ett välkänt namn. Vilket endast ett av de intervjuade bolagen kan 
sägas ha. Vi anser att det finns en kraftig påverkan från de finansiella institutionerna att 
bolagen snabbt ska öka omsättningen, och att detta enklast görs genom att bolagen försöker 
uppnå en kostnadsledarskapsstrategi. Detta leder då till att bolagen helt själva kan välja men 
att marknaden utövar ett slags tryck på dem att vara kraftigt expansiva. Som beskrivet i 
stycket ovan kan detta medföra att det kanske inte alltid är det bästa för bolagen men att 
trycket att blidka marknaden kan medföra att bolagen gör detta i alla fall. Detta ser vi som ett 
tecken på att den trovärdighet och legitimitet som de byggt upp kan vara enormt viktig att 
behålla för företaget därför går de väldigt snabbt fram i expansion både genom förvärv samt 
skift mot mer kostnadsledarskap.  

8.4 Hur ser ledningen på verksamhetens funktionella strategi? 
 
Den funktionella strategin är den sista av de tre olika strategier som vi berör i arbetet. Det är 
mycket viktigt att de funktionella strategierna står i enighet med de två övriga strategierna för 
att de komparativa fördelarna ska bli stora och nackdelarna små som möjligt. 
 
När det gäller vilka marknader som bolagen är verksamma på, kan vi konstatera att det är dels 
de redan existerande marknader som de är verksamma inom, men att de även försöker 
etablera sig på fler marknader men med redan befintliga produkter. Detta är klokt då de flesta 
av bolagen försökt att etablera en kostnadsledarskapsstrategi där fokus inte ligger på 
specialisering, därav avsaknaden av spenderade resurser på FoU av alla bolag utom ett. De är 
just detta bolag som försökt att bibehålla sin unika kunskap och specialisering som har till 
syfte att växa organiskt i den fart som är mest lämplig. Men med kostnadsledarskapsstrategin 
ska etablerade produkter nå ut till en stor marknad som möjligt istället 
 
Trots att en likartad strategi ska genomsyra samtliga tre nivåer av företagen har vi identifierat 
att detta inte är fallet bland flera av de intervjuade bolagen. Dels sker rekryteringen av folk 
inte på ett kostnadsmedvetet sätt utan många får tävla med konkurrenter om att locka till sig 
folk till sin verksamhet. Det som då är avgörande för att tillgodose sig med den personal som 
önskas blir då konkurrenskraftig lön och andra förmåner viktiga. Vidare har flera av bolagen 
berättat att de mer eller mindre blivit tvingade att flytta sin verksamhet till mer attraktiva 
lokaler, vilket innebär en central lokaliserad arbetsplats för att kunna attrahera den personal 
som de önskar. Båda dessa handlingssätt står inte alls i paritet med den 
kostnadsledarskapsstrategi som affärsstrategin är. Vi anser att den växling som skett på 
affärsstrategin har skett för fort och att alla delar inte hängt med genom organisationen.  Om 
den nya strategin som valts ska bli lyckosam måste företagen även på dessa områden vara 
sparsamma med sina utgifter. Det visar sig enligt oss att de institutionella trycken på nyligen 
listade bolag gör att handlandet kan, om vi försöker förstå det med hjälp av teorin framstå som 
rätt inkonsekvent. Men samtidigt tolkar vi respondenterna som mycket medvetna om detta 
men att de tar denna inkonsekvens under en tidsperiod för att i förlängningen skaffa sig 
möjligheten till att konsolidera när det initiala trycket från intressenter minskat, samt när det 
finns mindre anledning att oroa sig över att förlora förtroendet eller trovärdigheten hos 
investerarna. 
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8.5 Hur ser strategierna ut enligt ledningen för nyligen listade bolag på 
First North? 
 
Företagsstrategierna bland de intervjuade bolagen på First North är samtliga väldigt expansiva 
tillväxtsstrategier. Dessa uppnås nästan uteslutande genom förvärv av andra företag. Bolag 
som förvärvas är väldigt snarlika så att få nya kunskaper vinns. Syftet med förvärven är ett 
snabbt tillträde till de uppköpta bolagens kunder, vilket gör att omsättningen ökar i en rask 
takt. 
 
Affärsstrategierna är väldigt konkurrensinriktad, få samarbeten med andra företag görs. Med 
hjälp av förvärven så ges bolagen en större kundbas, vilket innebär att de kan skapa sig 
kostnadsfördelar när de producerar fler enheter då de uppköpta bolagens kunder kan 
behandlas med bolagets ursprungliga produkter/tjänster. En flytt från en differentierad strategi 
till en kostnadsledarskapsstrategi är vad som försöks där de försöker nå ut till en större 
kundgrupp med snarlika produkter. 
 
Funktionella strategier står inte alltid i linje med företags och affärsstrategierna vilket de bör 
göra. När de sker snabba flytt i dessa så har de blivit att alla delar inte följt med. Bland annat 
så konkurrerar många bolag inte så kostnadsmedvetet som de borde med de försök till en 
kostnadsledarskapsstrategi som de går mot. Bland annat måste de locka till sig personal 
genom att ha höga löner, samt att en dyr central lokalisering. Inget av dessa visar någon större 
kostnadsmedvetenhet. Trots detta finns de sparsamma funktionella strategier så som låga 
kostnader på FoU, begränsade resurser läggs på att identifiera nya branscher etc. 
 
Den kritik som riktats mot hur bolag handlar på First North anser vi vara korrekta. Men till 
vår förvåning finner vi inte att det är ledningen som ensamt ska ställas till svars för detta. 
Analytiker som i media kritiserar strategierna för bolag på First North hävdar; att de är 
kortsiktiga och oseriösa vilket vi anser vara väldigt beklagligt. Vi menar att det i själva verket 
är analytikerna själva som skapar dessa kortsiktiga beteenden bland bolagen på First North. 
De är dessa intressenter som uteslutande tittar på de finansiella siffrorna och inte ger 
erkännande åt bolag som väljer att satsa långsiktigt. Detta gör att nyligen listade bolag känner 
sig osäkra och vågar inte gå emot rådande koncensus för hur bolag på en handelsplats ska 
handla. Många har upplevt detta som en chock, de valde att gå in på listan för att det skulle 
möjliggöra att utlösa nya strategier för att förverkliga sina mål. Men resultatet av listningen är 
nästan precis tvärtom. Efter noteringen existerar de många externa intressenter som kraftigt 
straffar bolag som inte handlar efter att snabbt försöka öka omsättningen inom bolaget. Detta 
blir en osäkerhet för många bolag som inte vågar så emot strömmen utan fullföljer en strategi 
som går ut på att snabbt öka omsättningen. Istället för att möjliggöra sina egna strategier som 
var tanken från början vägleds de in i ett handlande som egentligen inte är deras egna. 

8.6 Förslag till framtida forskning 
 
Vi har uppenbart lyckats identifiera misstag i hur bolag på First North handlar. Men som vi 
påvisat så måste dessa aktioner sättas in i sitt sammanhang. Att analytikernas kortsiktiga 
tänkande påverkar nyligen listade bolag på First North i den utsträckningen som de verkar 
göra väcker många frågor. Något som skulle vara intressant att studera i framtiden är hur 
analytikerna själva värderar dessa bolag. Kanske en mera öppen dialog mellan 
företagsledningen och analytikerna skulle leda till ett ökat förtroende för varandra. Så trots att 
de relativt små kraven som ställts på bolag listade på First North är till för att hjälpa dem 
kanske resultatet är de motsatta, att de externa intressenter inte får en mer omfattande 
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information från bolagen så ökar misstänksamheten mot hur dessa bolag handlar Så en studie 
om en mer öppen dialog mellan de två parterna skulle leda till en ökat förtroende för varandra 
utan att så mycket mera omfattande reglemente ska tas till skulle vara intressant att se. 
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Bilagor 
Bilaga 1 
 
Intervjumanual 
 
Inledning 

Bakgrundsinformation om intervjupersonen: 

• Namn och position inom företaget (Ansvarsområden mm.) 
• Historia inom företaget 
• Utbildningsbakgrund eller tidigare arbeten 

 
Översiktlig information om företaget 
 

• Marknadsandel 
• Konkurrentsituation 
• Förhållande gentemot konkurrenterna, kort SWOT-analys 

 
Börsintroduktion 
 

• Varför?, Vilka faktorer spelade in när beslutet togs? Varför denna tidpunkt? 
• Var det viktigt att noteras för er gällande andra företag i er bransch? 
• Det primära målet med introduktionen? 
• Såg ni några eventuella nackdelar? 
• Använde ni någon konsult, partner företag eller ny rekryterad personal/styrelse som 

stöd 
 
Styrelsen 
 

• Sammansättning nu jämfört med tidigare? Mer involverad i beslut et  
 
Strategier 
 
Företagsstrategier 
 

• Om man ser på er företagsstrategi, det vill säga…, hur såg den ut innan, under och 
efter noteringen. , hur ser du på förändringar av strategier i och med listningen.  Hur 
såg eran företags strategi ut innan/efter beslutet att noteras togs? (Affärs ide, 
eventuella policy dokument etc.) # Varför? 

• Hur såg ni på tillväxt innan/efter listningen? Hur skulle denna uppnås? 
(Koncentrering, Vertikal, Horisontell) # Varför? 

• Har ni lagt till eller tagit bort affärsenheter inom företaget efter listningen? 
• Hur ser resursfördelningen ut mellan era olika produkter för/efter listningen? 
• Har ni mer eller mindre kopplingar mellan de olika affärsenheterna efter listningen? 
# Varför? 
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• Hur ser ni på er bransch? Finns det vissa element inom strategiefrågorna som är 
återkommande i många företag inom er bransch? Har detta i någon utsträckning 
påverkat er? 

 
Affärsstrategier 
 

• Var försäljningen inriktad på en bred eller en begränsad kundgrupp innan kontra efter 
introduktionen? 

• Låg fokus på storskalsfördelar eller kostnadseffektivitet: (Alternativt låta respondenten 
kryssa själv i matrisen) 

• Varför denna skiftning eller varför inte? 
 
Samarbetsstrategier 
 

• Har ni ingått i några samarbeten med övriga företag för att komplettera verksamheten? 
Har detta ökat efter listningen? Om ja varför har ni ingått i olika samarbeten? 
(Några exempel på olika samarbeten) 

 
• Har ni ingått några samarbeten med individer på olika nivåer? 

 
Marknadsstrategier 
 

• Har ni gjort någon förändring av era marknadsstrategier efter beslutet om 
introduktionen? (Större marknadsandel, marknads penetration, skapa nya marknader) 

 
Forskning och utvecklingsstrategier 
 

• Har ni förändrar några av era FoU-strategier efter att beslutet togs att noteras? Varför i 
sådana fall? Hade det en koppling till motiven för introduktionen? 

 
Finansiellt 
 

• Om det behövs pengar för att investera i någon, hur ser kapitalanskaffningsprocessen 
ut då? 

Research and Development 
 

• Satsar ni på att ligga i framkant när det gäller telekommunikationsteknologin, eller 
följer ni efter de ledande leverantörerna? 

 
Operations strategier 
 

• Sker någon produktion i utlandet? Planer på det? 
 
Human Resource Management strategier 
 

• Hur ser ni på vidareutveckling av personalens kunskap? 
• Tar ni in folk med akademisk bakgrund i större utsträckning nu jämfört med tidigare? 

 


