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Sammanfattning 
 
Uppsatsen titel: Varför springer gasellen snabbare? – En kvalitativ studie om hur tillväxtföretag i 
Umeå arbetar med strategiimplementering. 
 
Seminariedatum: 1 juni 2009. 
 
Ämne/kurs: Magisteruppsats i företagsekonomi. 
 
Författare: Marcus Edelbrink och Linda Engman. 
 
Handledare: Nils Wåhlin. 
 
Nyckelord: Småföretag, tillväxtföretag, tillväxtstrategi, tillväxtteorier, resurser, kompetens, 
strategi, miljö, motivation, ledarskap och tillväxt. 
 
Problem: Vilka tillväxtstrategier ligger till grund för snabbt växande gasellföretag och kan likheter 
identifieras i strategiimplementeringen?  

Syfte: Syftet med denna studie är att identifiera om gasellföretag i Umeå har liknande 
tillväxtstrategier för att uppnå sin snabba framgång. Genom att identifiera och kartlägga företag i 
Umeå som kategoriseras som gasellföretag vill vi få en ökad inblick och förståelse kring vilka 
strategier som ligger till grund för den snabba tillväxten samt vilken påverkan ledaren har.  
 
Teori: Vi har som utgångspunkt i vår teoretiska referensram använt oss utav Johan Wiklunds 
teoretiska tillväxtmodell som består utav fem olika variabler som skapar tillväxt inom ett företag; 
resurs, kompetens, motivation, miljö och strategi. Till denna modell har vi även inkluderat 
ledarskap eftersom vi anser att ledarskapet inom ett företag påverkar individerna på en arbetsplats, 
vilket tillsammans påverkar tillväxten och strategin. Med denna modell som utgångspunkt har vi 
valt att angripa vårt problem med olika teorier knutna till de ovan nämnda variablerna. 
 
Metod: Vi har använt oss av en kvalitativ undersökningsmetod för vår studie. Vi har i vår studie 
valt att utgå ifrån teorier för att ha dessa som utgångsmaterial då vi genomför vår empiriska studie 
för att sedan i analysen av empirin koppla verkligheten mot teorierna. Detta är i enighet med det 
deduktiva angreppssättet, vilket vi även har valt som angreppssätt. Vår undersökningsmetod kan 
klassificeras som deskriptiv då vi vill beskriva förhållanden mellan olika företags implementering 
av strategi och detta kommer vi att göra med hjälp av modeller vilket är i enighet med den 
undersökningsmetod som vi valt.  
 
Empiri: Vi har intervjuat fem olika gasellföretag lokaliserade i Umeå. Vi har valt att presentera 
vårt empiriska material genom att dela upp kapitlet på likartat vis som teorikapitlet samt vår 
intervjuguide. Detta för att underlätta förståelsen och läsningen för läsaren, samt knyta ihop alla 
delarna på ett överskådligt sätt. Vi har även valt att presentera företagens svar samlat under de 
ställda frågorna eftersom att vi anser att det blir enklare för läsaren att jämföra de olika svaren. 
 
Resultat: Studien visar att gasellföretagen har haft marknadspenetration eller diversifiering som 
tillväxtstrategi och då genom antingen en fokuserad eller differentierad strategi. De likheter som vi 
har identifierat när det handlar om strategiimplementeringen är att ledarskap i gasellföretagen 
bottnar väldigt mycket i ett tidigare eller nutida idrottsintresse. Gasellföretagen ser sin personal som 
främsta resurser och de anser även att det är viktigt att upprätthålla ett gott anseende för att 
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företagets resurser och kompetens ska verka på ett optimalt sätt. Frihet under ansvar är ett uttryck 
som genomsyrar gasellföretagens kultur, vilket har stor påverkan på anställda. Drivkrafterna som 
påverkar gasellföretagen att uppnå framgång och exceptionell tillväxt kan sammanfattningsvis 
beskrivas som ambition, initiativ, frihet och uthållighet. 
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel avser vi att presentera en kort bakgrundsinformation som ligger till grund 
för det valda problemområdet. Det vi kommer att fokusera på är hur mindre tillväxtföretag har 
arbetat med tillväxtstrategier. Detta kommer sedan att mynna ut i problemformulering, syfte, 
avgränsningar och begränsningar med studien. Slutligen presenteras en disposition av studien samt 
definitioner.   

1.1 Problembakgrund 
Det ekonomiska läget idag är det svagaste på flera decennier med en kraftig konjunkturnedgång och 
fallande tillväxt. Den exceptionellt svaga globala utvecklingen utlöstes till stor under hösten 2008 
av den tilltagande finanskrisen. Omvärldens påverkan på den svenska ekonomin är betydande och 
det leder till oundvikliga effekter på den svenska konjunkturen. Under 2009 förutspås den svenska 
BNP att falla med 3,8 % och endast växa med svaga 0,9 % 2010. På arbetsmarknaden förutspås det 
att det fram till slutet av 2010 kommer att försvinna 250 000 arbeten. Produktionen inom 
näringslivet förutspås 2009 att falla med 5 % och inom industrin kommer ungefär vart sjätte jobb att 
försvinna.1 

Storföretagen och den offentliga sektorn har upphört att ge nettotillskott av nya jobb. 
Arbetslösheten skulle varit betydligt högre än vad den är om småföretagen hade visat samma svaga 
sysselsättningsexpansion som storföretagen och den offentliga sektorn.2 Den svenska ekonomin 
består till 99 % av små företag3. Tillväxten i Sverige kan genom småföretagsamhet öka på två sätt; 
då en tidigare arbetslös eller en person som varit utanför arbetskraften etablerar sig som företagare 
och bidrar till det samlade produktionsvärdet. Den andra möjligheten är i samband med 
verksamhetsexpansion hos redan existerande småföretag genom en ökning av 
sysselsättningsgraden.4  

Det finns två sätt hur företag kan växa, antingen genom organisk tillväxt eller genom uppköp och 
sammanslagning av företag. Att växa organiskt kännetecknas av en expansion utifrån företagets 
redan befintliga företagsstruktur. Detta kan då ske utifrån in nyintroduktion eller vidareutveckling 
av redan befintliga produkter eller tjänster samt försäljning till nya marknader. Företagets goda 
konkurrensduglighet beror på att företagets produkter eller tjänster uppfattas väl av dess kunder, 
därmed lyckas de växa snabbare än konkurrenter, vilket leder till att marknadsandelen ökar.5 Vi har 
valt att i vår studie undersöka små företag som har hög tillväxt eftersom att vi anser att det är de 
som skapar nya arbetstillfällen och nya statliga skatteinkomster för samhället. Företag som växt 
genom uppköp och fusioner har inte skapat samma reella tillväxt eller nya arbetstillfällen vilket i 
vår mening inte gör dem lika intressanta att studera i dagens ekonomiska situation.  

Genom ovanstående resonemang leder detta oss fram till att studera små företag som växt snabbt 
enligt Dagens Industris årliga utnämning av gasellföretag. Dessa företag har huvudsakligen vuxit 
organiskt med en stor omsättningsökning. Dagens gasellföretag är viktiga eftersom de driver upp 
produktiviteten i landet då de i näringslivet tvingar sämre företag att bli bättre.6  

 
 
                                                        
1http://www.konj.se/arkiv/konjunkturlaget/konjunkturlaget/lagkonjunkturenfordjupas250000farrejobb2010.5.75aa40e31
1fe8049dfc800018963.html 2009-04-01 kl. 13.00 
2 Davidsson. P., & Persson. B, ”Småföretagande, entreprenörskap och jobben”, 1997 s. 9  
3 http://www.scb.se/Pages/List____259330.aspx 2009-04-07 kl: 12.30 
4 Davidsson. P., & Persson. B, ”Småföretagande, entreprenörskap och jobben”, 1997 s. 9 
5 Karlöf. B., & Helin. F, ”Management från A till Ö”, 2007 s.242-243 
6 http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Gasell.aspx%3FArticleID%3D2008%255C10%255C10%255C305285 2009-
04-20 kl. 09.00 
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1.1.1 Tidigare forskning 
Vi har inte funnit någon tidigare relevant forskning kring ämnet hur gasellföretag har arbetat med 
strategiimplementering, vilket har bidragit till att vi valt att fördjupa oss inom området. Detta kan 
bero på att uttrycket Gasellföretag som sådant är ett relativt nytt begrepp och Dagens Industri 
började publicera sin ranking av Gasellföretag år 20007. Vi har därför fokuserat på att studera 
litteratur främst kring ämnet småföretag med snabb tillväxt eftersom det ligger närmast vårt valda 
forskningsområde. Detta ämnesområde är brett och innefattar många forskare med skilda 
ämneskunskaper. Ämnet småföretagande är ett forskningsfält i förändringar och boken 
”Småföretagande, entreprenörskap och jobben” skriven av Davidsson och Persson, har skapat en 
bredare förståelse för oss eftersom boken behandlar och presenterar aktuell forskning kring 
småföretagande i Sverige. Den behandlar även villkor och potential om hur små och medelstora 
företag kommer att vara framtidens jobbskapare samt vilka hinder och möjligheter det finns för 
tillväxtföretag. Boken ”Tillväxt i småföretag” skriven av Davidsson, är ett bidrag till forskningen 
om småföretags exceptionella tillväxt. Den innehåller 10 studier av olika forskare inom olika 
områden vilket tillför en samlad bild av begreppet tillväxt. 

1.2 Problemformulering 
Vilka tillväxtstrategier ligger till grund för snabbt växande gasellföretag och kan likheter 
identifieras i strategiimplementeringen?  

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera om gasellföretag i Umeå har liknande tillväxtstrategier för 
att uppnå sin snabba framgång. Genom att identifiera och kartlägga företag i Umeå som 
kategoriseras som gasellföretag vill vi få en ökad inblick och förståelse kring vilka strategier som 
ligger till grund för den snabba tillväxten samt vilken påverkan ledaren har.  
 
1.4 Avgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att analysera mindre företag med hög tillväxttakt, eftersom vi tror att 
det är där de framtida arbetena kommer att skapas i Sverige. Studiens huvudfokus ligger 
följaktligen i att studera gasellföretags implementering av tillväxtstrategier.  

1.5 Begränsningar 
Vi har valt att begränsa oss till att enbart analysera företag i Umeå. Detta främst med anledning av 
att vi är tids- och resursbegränsade men även också för att vi anser att Umeå är en relativt stor stad 
som kommer att kunna ge oss en möjlighet att intervjua flertalet tillväxtföretag. Dock så är vi även 
medvetna om att genom att vi gör denna begränsning så kommer möjligheten att tillämpa vår studie 
för Sverige att minska relativt mycket. Vi har även valt Umeå för att vi vill kunna ha möjlighet att 
göra personliga intervjuer då det lämpar sig bäst vid komplicerade frågor, samt att vi då kommer 
kunna ställa följdfrågor8.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
7 http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Gasell.aspx%3FArticleID%3D2008%255C10%255C10%255C305285 2009-
04-20 kl. 09.00 
8 Eriksson, L.T., & Wiedersheim-Paul. F, ”Att utreda, forska och rapportera”, 2006 s.98 
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1.6 Disposition 
För att underlätta för läsaren så presenteras nedan en disposition av vår studie.  
 

 
Figur 1.1 Disposition över studien9 

1.7 Definitioner 
Gasellföretag: Dagens Industri utser varje år företag i Sverige som enligt deras kriterier kan klassas 
som Gasellföretag, snabbt växande företag. Gasellkriterier: 

· Har offentliggjort minst fyra årsredovisningar. 
· Har en omsättning som överstiger 10 Mkr. 
· Har minst tio anställda. 
· Har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen. 
· Har under samma period minst fördubblat sin omsättning. 
· Har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt. 
· Har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner. 
· Har sunda finanser. 10 

 
Strategi: Är den inriktning och omfattning som en organisation, på lång sikt, uppnår fördelar i en 
föränderlig miljö. Detta gör de genom sina resurser och kompetenser och huvudsyftet är att uppfylla 
intressenternas förväntningar11. 

Tillväxt: Tillväxt kan definieras som en ökning i företagets omsättning, balansomslutning, volym 
eller personal12. Vi kommer att definiera tillväxt genom Dagens Industris ovan nämnda 
gasellkriterier. 

                                                        
9 Egen bearbetning 
10 http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Gasell.aspx%3FgasellWhat%3Dabout 2009-04-08 kl. 09.00 
11 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R, ”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 3 



 

10 

 

Små företag: Små företagen har mellan 10 och 49 anställda. De ska ha en årlig omsättning som 
understiger 7 miljoner euro eller en balansomslutning som inte överstiger 5 miljoner euro13. 

Organisk tillväxt:När ett företag växer med internt skapade medel, inte via förvärv eller 
sammanslagning14. 

Ledarskap: En ledare har utifrån sina beteende och personliga egenskaper skapat sig en maktbas 
delegerad underifrån av de som behöver ledas eller via chefskap med ett mandat uppifrån att styra.15 
I vår studie kommer ledarskap definieras som ägare, VD, styrelseordförande eller liknande 
befattning hos de intervjuade företagen. 
”Threshold” resurser: Är de resurser som behövs för att möta kundernas minimumkrav16. 

”Threshold” kompetenser: Innebär de förmågor som behövs för att möta de minimum krav som 
finns för att verka på en marknad17. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                        
12 Gandemo. B, ”Tillväxt och förändring”.(I B. Johannisson., & L. Lindmark, ”Företag, företagare, Företagsamhet”), 
1996 s. 73-98 
13 http://europa.eu/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm 2009-04-09 kl. 10.00 
14 Karlöf. B., & Helin. F, ”Management från A till Ö”, 2007 s.77 
15 Op cit s. 38 
16 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R, ”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 95 
17 Ibid 
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2. Teoretisk metod 
I detta kapitel kommer vår teoretiska referensram att utformas genom att den teoretiska metoden 
presenteras. Avsikten med detta kapitel är att hjälpa läsaren att få förståelse för vilka 
utgångspunkter som ligger till grund för studien och genom detta lättare kunna förstå hur 
författarna valt att angripa problemet.  

2.1 Ämnesval 
Vårt val av ämne föll sig naturligt då vi båda under hösten läst management på D-nivå och utvecklat 
ett stort intresse för hur företag arbetar med olika strategier, speciellt tillväxtstrategier.  Att valet föll 
på att undersöka små företag som klassas som gasellföretag och deras sätt att arbeta med strategier 
har sin utgångspunkt i den konjunkturnedgång som i dagsläget existerar i Sverige. Vi finner det 
intressant att närmare undersöka hur dessa små företag särskiljer sig och lyckas behålla en 
kontinuerlig och exceptionell tillväxt i denna ekonomiska kris. När vi presenterade detta för vår 
handledare reagerade han positivt och gav även förslag på ytterligare en infallsvinkel som kunde 
vara intressant nämligen om det gick att urskilja likheter mellan gasellföretag och dess sätt att 
arbeta med tillväxtstrategier. Detta var något som vi genast kände att vi kunde applicera i vår studie. 
Vi båda två har ett stort intresse för vårt valda ämnesområde vilket kommer att påverka studien 
positivt eftersom att vi känner engagemang för ämnet. Problemet är även preciserat vilket hjälper 
oss att möjligtgöra en diskussion och därför enbart koncentrera oss på vårt specifika problem.  

2.2 Förförståelse 
Alla de föreställningar som forskaren har eller utvecklar fram till forskningsstrategin benämns 
förförståelse18. Det finns två huvudtyper av förförståelse, förstahandsförförståelse och 
andrahandsförförståelse.  Förstahandsförförståelse är sådan kunskap som forskaren skapat genom 
egna självupplevda erfarenheter och andrahandsförförståelse skapas av forskaren genom andra 
personer via exempelvis litteratur, föreläsningar, forskningsrapporter etc.19  

Då en forskares förförståelse inom ett ämne påverkar dennes sätt att hantera olika problem20, känner 
vi att det är viktigt att presentera både vad vi identifierar som vår förstahandsförförståelse samt 
andrahandsförförståelse då detta kan ha inverkan på våra tolkningar. Våra avsikter är att endast 
åskådliggöra den förförståelse som kommer kunna påverka vår studie. Då ingen utav oss har 
praktisk erfarenhet inom detta ämnesområde så kan vi inte heller argumentera för att vi har någon 
förstahandsförförståelse. Detta kan påverka studien negativt på så sätt att vi kan komma att förbise 
viktigt information, men detta kan undvikas i och med att vår handledare har flerårig erfarenhet av 
strategiimplementering och då kommer att fungera som ett bollplank och vägleda oss om vi 
kommer in på fel spår. Vi har även kontakter inom näringslivet som arbetar med strategier och detta 
gör att vi även kommer rådfråga dem.  

Det som vår förförståelse består av är således andrahandsförförståelse som vi skapat genom vår 
utbildning som vi för tillfället genomför inom management på Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet. Vi har under hösten läst kurser som berör strategiimplementering samt ledarskap men 
detta är inget som vi anser kommer att påverka vår studie negativt då vi inte har läst specifikt om 
hur mindre företag arbetar med tillväxtstrategier. Detta anses av oss som positivt då vi kommer att 
utveckla större kunskap inom området vilket kommer att göra oss mer insatta i ämnet.  

 
 
                                                        
18 Johansson Lindsfors. M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 76 
19 Gummesson. E, ”Qualitative methods in management research”, 2000, s. 67 
20 Magne. H.I., & Bernt. K.S, ”Forskningsmetodik Om kvalitativa och kvantitativa metoder”, 1997, s. 151 
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2.3 Kunskapssyn  
En forskares kunskapssyn åsyftar ofta till den verklighets- och den vetbarhetsuppfattning som 
denne har. Med den förstnämnda menas forskarens sätt att uppfatta verkligheten som skall studeras 
och den senare hur denne väljer att studera verkligheten21. Inom detta område finns två viktiga 
förhållningssätt eller skolbildningar: positivism och hermeneutik22. Skillnaden mellan dessa två är 
enkelt uttryckt att positivism förespråkar avbildning och hermeneutiken tolkning23. Vår studie syftar 
till att tolka och skapa förståelse för hur små företag använder sig utav tillväxtstrategier samt om det 
går att uttyda likheter i deras förhållningssätt till dessa. Detta ger oss en kunskapssyn vilket vi 
skulle identifiera som hermeneutiskt. Ett positivistiskt synsätt förespråkar naturvetenskapen, 
eftersträvar kunskap som är objektiv samt att forskaren inte skall inverka på studieobjektet24. Detta 
synsätt anses inte vara applicerbart i vår studie då vi inte ser oss som helt objektiva, samt att syftet 
med vår studie gör det nästintill omöjligt att inte påverka studieobjektet.  
 
En hermeuntiker ser även alltid till helheten, i relation till delarna, i forskningsproblemet till 
skillnad från positivisten som studerar forskningsobjektet bit för bit25. Utifrån detta kan vi även 
relatera vår studie till det hermeunetiska synsättet då vi i vår problemformulering vill undersöka 
vilka tillväxtstategier som ligger till grund för gasellföretags snabba omsättningsökning (helheten). 
Detta kommer sedan att ställas mot olika faktorer (delar) som påverkar tillväxten för att se om det 
går att göra liknelser mellan strategiimplementeringen bland olika gasellföretag.  
 
Vidare så anser vi att de sätt som vi kommer att analysera och dra slutsatser är av mer 
hermeuneustisk karaktär då dessa kommer att tolkas subjektivt. Detta kan då inte likställas med 
positivismens objektivitet vilket ytterligare förespråkar att detta synsätt utesluts i vår studie. Vi som 
författare anser oss själva agera på ett samhällsvetenskapligt sätt vilket medför att vi klassas som 
hermeneutiker26, dock så avser vi att hålla isär våra tidigare erfarenheter och värderingar i studiens 
arbete. Följaktligen så kan vi utifrån detta konstatera att ett hermenuetiskt synsätt är det som lämpar 
sig bäst för vår studie.  
 
2.4 Perspektivval 
Perspektivval är viktigt då det är ur detta perspektiv som studien skall utformas samt att det är även 
viktigt att detta perspektiv bibehålls och följs genom studiens gång27. Perspektivvalet är även av 
vikt då detta beskriver hur författarna tänker angripa problemet samt tolka det insamlade 
materialet28.  Det perspektiv som vi har valt att utgå ifrån vid insamling av empiriskt material, vid 
utförandet av analysen samt diskussion av det insamlade material och som utformar en grund för 
våra slutsatser, är ett ledarskapsperspektiv. Vi kommer genom en kvalitativ studie att undersöka 
vilka strategier som ligger till grund för gasellföretags snabba tillväxt och genom detta försöka 
identifiera om det finns likheter i hur dessa arbetar med strategier. Vi anser i och med detta att det 
är viktigt att anamma ett ledarskapsperspektiv eftersom att individer som innehar ledarroller ofta 
besitter idéer och kunskap om strategiimplementering samt att dessa ofta har en beslutsfattande roll. 
Vi finner detta perspektiv intressant då vi genom vår utbildning inom management har berört ämnet 
ledarskap vilket gör att vi som författare lättare kan relatera och sätta oss in i ämnet. Vi har även 
båda två framtidsvisioner om att besitta en ledarskapsposition.  

                                                        
21 Johansson Lindfors. M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 10 
22 Patel. R., & Davidsson. B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994, s. 23 
23 Johansson Lindfors. M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 44 
24 Widerberg. K, ”Kvalitativ forskning i praktiken”, 2002, s. 24 
25 Patel. R., & Davidsson. B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994, s. 26 
26 Op cit s. 25 
27 Eliasson. R, ”Forskningsetik och perspektivval”, 1995 s. 27 
28 Trost. J, ”Kvalitativa intervjuer”, 2005, s. 30 
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2.5 Angreppssätt 
Med en forskares angreppssätt menas hur teori och verklighet relateras till varandra. Hur man skall 
relatera teori och verklighet är ofta ett återkommande problem inom allt vetenskapligt arbete. För 
att klargöra detta finns två begrepp, induktion och deduktion29.  För att enklast förklara dessa två 
begrepp så kan man säga att det deduktiva angreppssättet går från teori till empiri och den induktiva 
motsatsen30. Vi har i vår studie valt att utgå ifrån teorier för att ha dessa som utgångsmaterial då vi 
genomför vår empiriska studie för att sedan i analysen av empirin koppla verkligheten mot 
teorierna. Detta är i enighet med det deduktiva angreppssättet, vilket vi även har valt som 
angreppssätt. Vi har valt att använda oss utav teorier som rör områdena tillväxt och strategi samt 
teorier som behandlar olika faktorer som påverkar företags strategiska val. Vi kommer utifrån detta 
sammanställa ett antal frågor om hur våra respondenter ser på sitt strategival samt vad de tror har 
påverkat valet. Sedan kommer vi att jämföra detta med vår teoretiska referensram för att undersöka 
och dra slutsatser vad som är bakomliggande faktorer till respondenternas strategiska val men även 
försöka se om det förekommer liknelser i strategiimplementeringen.  

Det induktiva angreppssättet anser vi svårt att applicera i vår studie på grund av den relativt korta 
tiden vi har att avsätta till att utföra denna studie. Ett induktivt angreppssätt kräver att forskaren 
först studerar forskningsobjektet för att sedan utifrån det insamlade materialet, formulera teorier31. 
Detta angreppssätt skulle vara intressant att applicera i vår studie om vi hade haft längre tid, då vårt 
syfte är att undersöka vilka strategiska val olika gasellföretag gjort för att uppnå sin exceptionella 
tillväxt. Anledningen till att det skulle vara av intresse för oss är för att strategiimplementering ofta 
är en långsiktig plan och med det induktiva synsättet hade vi kunnat observera respondenterna 
under en längre tid för att sedan försöka utforma egna teorier.  

Om vi ser till vårt val av angreppssätt i relation med vår kunskapssyn så är vi medvetna om att 
dessa två inte är helt i enighet då en hermeneutiker går från empiri till teori32, dvs. ett induktivt 
angreppssätt. Varför vi valt det deduktiva angreppssättet är av förklarliga skäl, tidsbrist. Vi anser 
det svårt att, på den korta tid, hinna samla in tillräckligt med empiriskt material för att sedan 
utforma teorier. Detta är ytterligare en anledning till att vi valt ett deduktivt angreppssätt.  

2.6 Undersökningsmetod 
För en forskare finns det ett antal olika typer av undersökningar och de flesta klassificeras ofta 
utifrån hur mycket forskaren vet om sitt problemområde innan undersökningen startar. Då det finns 
luckor i vår kunskap inom forskningsämnet kallas undersökningen explorativ och syftet med denna 
undersökningsmetod är att skaffa så mycket kunskap som möjligt inom ett visst problemområde. Då 
det redan inom ett problemområde finns relativt mycket information och kunskap som man kan 
undersöka med hjälp av modeller benämns undersökningen deskriptiv. Inom denna 
undersökningsmetod är det vanligt att man som forskare berör förhållanden såsom dåtid men även 
beskriver förhållanden som existerar just nu. Där kunskapsmängden inom ett problemområde är 
ännu mer omfattande och det finns utvecklade teorier kommer undersökningen att vara 
hypotesprövande. Dock så förutsätter detta undersökningssätt att det finns tillräckligt med kunskap 
inom området så att det finns möjlighet att från teorier göra antaganden om förhållanden i 
verkligheten. 33 

Vår undersökningsmetod kan klassificeras som deskriptiv då vi vill beskriva förhållanden mellan 
olika företags implementering av strategi, detta kommer vi att göra med hjälp av modeller vilket är i 

                                                        
29 Patel. R., & Davidsson. B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994, s. 21 
30 Johansson Lindsfors. M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 55 
31 Patel. R., & Davidsson. B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994, s. 21 
32 Johansson Lindsfors. M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 58 
33 Patel. R., & Davidsson. B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994, s. 10-11 
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enighet med den undersökningsmetod som vi valt. Dock så anser vi oss inte ha relativt mycket 
information eller kunskap om vårt problemområde så vår undersökningsmetod kan även identifieras 
som explorativ. Det är dock vanligt förekommande att forskare börjar med en explorativ studie för 
att sedan övergå till att bli mer deskriptiva för att undersöka vad man bör inrikta sig på i sin 
diskriptiva studie 34. I och med detta resonemang kommer en hypotesprövande studie att uteslutas 
då vi inte anser oss ha tillräckligt med förkunskap inom vårt problemområde.  

Det finns två olika angreppssätt när det gäller metoder för datainsamling, nämligen kvalitativa och 
kvantitativa metoder35. I en kvantitativ studie inriktar sig analysen på numeriska uppgifter och 
innan resultaten kan tolkas, slutsatser dras och förslag läggs fram krävs oftast nya 
sammanställningar och beräkningar i form av tabeller36. En kvalitativ studie är forskning då verbala 
analysmetoder används37 och den har som syfte att identifiera eller upptäcka företeelser, egenskaper 
eller innebörder38. Vi har valt att undersöka vårt problemområde med hjälp av en kvalitativ metod 
då vårt syfte med studien är att undersöka samband mellan och orsaker bakom gasellföretags 
strategiimplementering. Detta lämpar sig inte med en kvantitativ studie då man oftast använder sig 
utav statistiska analyser och enkätundersökningar. Hade vi tillämpat denna metod så finns det en 
möjlighet att vi inte hade fått all information som vi velat då det inte finns möjlighet till att ställa 
följdfrågor. En kvalitativ studie lämpar sig även bäst då man vill ha svar på exempelvis ”vad är 
detta? Vilka är de underliggande mönstren?” och det handlar om att försöka förstå människors 
upplevelser39. Detta anser vi ligga inom vårt problemområde samt vårt syfte därför att vi vill 
försöka förstå vilka som är de bakomliggande faktorerna som avgjort strategivalen som våra 
respondenter gjort, och därför så har vi valt att använda oss utav en kvalitativ undersökningsmetod.  

2.7 Sekundärkällor 
I detta avsnitt kommer vi att beskriva tillvägagångssättet vi har använd oss utav för att samla in de 
teorier som ligger till grund för vår teoretiska referensram. Vad som avses med en sekundärkälla är 
material som forskaren själv inte har samlat in40. En viktig aspekt att ta hänsyn till då det handlar 
om sekundärkällor är att kontrollera dessa kritiskt för att undvika faktaförvrängningar, osanningar 
etc. 41 Vi har i vår studie valt att till största del söka efter vetenskapliga källor och detta har vi gjort 
på Umeå Universitets företagsekonomiska databaser för litteratursök. Vi har även använt oss utav 
andra artiklar och uppsatser som ligger inom vårt ämnesval och därför anses som relevanta. 
Utgångspunkten för vår teoretiska referensram är en teori skapad av Johan Wiklund som visar på 
sambandet mellan strategier och olika indirekta variabler. Detta medför att vår informationssökning 
har varit specificerad till olika faktorer som går att återfinna i modellen. Sökord som vi frekvent har 
använt för att hitta väsentligt information och litteratur är: småföretag, tillväxtföretag, 
tillväxtstrategi, tillväxtteorier, resurser, kompetens, strategi, miljö, motivation, ledarskap och 
tillväxt. Vi har under hela studiens gång, i den största möjliga mån, utgått från ursprungskällan för 
att öka trovärdigheten för studien.  
 
2.7.1 Källkritik 
När man granskar en källa är det viktigt att ta hänsyn till fyra olika kriterier: Äkthet, Tidssamband, 
Oberoende och Tendensfrihet 42. Kriteriet äkthet handlar om att källan ska vara det den utger sig för 
att vara, det vill säga att den inte är förfalskad. Då vi genomfört denna studie har vi varit medvetna 
                                                        
34 Patel. R., & Davidsson. B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994, s. 12 
35 Trost.  J, ”Enkätboken”, 2007, s. 23-24 
36 Eriksson, L.T., & Wiedersheim-Paul. F, Att utreda, forska och rapportera, 2006 s.120 
37 Patel. R., & Davidsson. B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994, s. 12 
38 Svensson. P-G., & Starrin. B, ”Kvalitativa studier i teori och praktik”, 1996 s. 55 
39 Patel. R., & Davidsson. B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994, s. 12 
40 Op cit s. 56 
41 Lundahl. U., & Skärvad. P-H, ”Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer”, 1982, s. 142 
42 Thurén. T, ”Källkritik”, 2005, s. 11 
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om att det är viktigt att noga kontrollera de källor som används då dessa utgör grunden till vår 
studie. Vi har under studiens gång kritiskt granskat de sekundärkällor som vi använt oss utav då vi 
är medvetna om att det är förekommande att dessa ibland kan vara missvisande, ofullständiga eller 
vinklade43. Vi har i denna studie valt att referera till vetenskapliga artiklar som inhämtats från ovan 
nämnds databaser och dessa anser vi vara lämpliga för vår studie då de genomgått 
giltighetsgranskning innan publicering i vetenskapliga tidskrifter. Vi har även använt oss utav 
faktaböcker och doktorsavhandlingar som författats av etablerade personer inom vårt ämnesval och 
dessa anses av oss som trovärdiga då dessa personer ofta återkommer som referenser inom sina 
forskningsområden.  
 
Enligt tidsambandet är en källa mer trovärdig desto mer samtida den är, med det menas att det finns 
större skäl att tvivla på källan ju längre tid det gått sedan källan skrevs till det att den används.44 Vi 
har i vår informationssökningsprocess tagit hänsyn till detta genom att majoriteten av våra 
sekundära källor har sitt ursprung från 1990 - och 2000 talet, vilket vi anser vara relevant ur ett 
tidsmässigt perspektiv. Vi är dock medvetna om att det förekommer äldre litteratur i teoridelen, 
men vi nyttjar dessa källor eftersom att vi strävar efter att utgå från ursprungskällan för att öka 
trovärdigheten. De referenserna har vi på flertalet ställen även stärkt med förnyade referenser, vilket 
visar på att dessa källor fortfarande anses som gångbara. Att en källa bör vara oberoende syftar till 
att den som står för uppgifterna inte ska låta sig påverkas av någon annan45. Detta har vi undvikit 
genom att under hela studiens gång strävat efter att hitta ursprungskällan eller primärkällan, detta 
eftersom att en primärkälla är mer trovärdig än en sekundärkälla. Det sista kriteriet, tendensfrihet, 
menar att källan inte ska kunna ge en falsk bild av verkligheten på grund av personliga, 
ekonomiska, politiska eller andra intressen46. Vi har i vår informationssökningsprocess tagit hänsyn 
till detta genom att använda källor som citerats ofta och med olika tidsmellanrum av olika författare 
ända sedan ursprungskällan, vilket tyder på att källan blivit granskad ett större antal gånger och 
medför att den är trovärdig.  
 
2.7.2 System för källhänvisningar 
Vi har i vår studie valt att ange våra källor enligt Oxfordsystemets fotnoter eftersom att vi anser att 
texten då blir lättare för läsaren att förstå. Detta system placerar noten längst ner på den aktuella 
sidan där även författarnamn, utgivningsår och sidnummer återfinns. Då fotnoten är placerad 
framför punkten syftar den enbart på den aktuella meningen och om den står efter punkten på 
tidigare nämnda meningar i det aktuella stycket. Uttrycket Ibid används då en fotnot hänvisar till 
samma källa som förgående, det vill säga exakt samma författare och sida. Uttrycket Op cit används 
då det är samma källa fast ett annat sidnummer.47 
 

 

 

 

 

                                                        
43 Thurén. T, ”Källkritik”, 2005, 26-27 
44 Ibid 
45 Op cit, s. 34 
46 Op cit s. 11 
47 Petterson. G, ”Att skriva rapporter”, 1997, s. 17 
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3. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer den teoretiska referensramen att presenteras, vilken ligger till grund för 
studien. Teorierna som tas upp i detta kapitel har sin utgångspunkt i Wiklunds tillväxteori och 
kommer att ligga till grund för de frågeformulär som skapas samt till analysen som utförs i kapitel 
fem.   
 
3.1 Upplägg av valda teorier 
Vi vill i detta kapitel ge läsaren en förståelse samt motivera vårt val av teorier. Vi har som 
utgångspunkt använt oss utav Johan Wiklunds teoretiska tillväxtmodell som består utav fem olika 
variabler som skapar tillväxt inom ett företag. Med denna modell som utgångspunkt har vi valt att 
angripa vårt problem med olika teorier anknutna till de olika variablerna. För att analysera resurser 
och kompetenser har vi valt att använda oss utav teorier som behandlar ett företags strategiska 
förmågor såsom ”threshold” resurser, unika resurser, ”threshold” kompetenser samt kärnkompetens. 
Detta med anledning att vi anser att dessa utgör grunden till ett företags verksamhet, och kan även 
skapa fördelar gentemot konkurrenter vilket är en viktig aspekt att ta hänsyn till då man ska 
analysera ett företags tillväxtstrategi.  
 
En annan faktor som ingår i Wiklunds modell är motivation, vilket är en viktig egenskap som bör 
finnas i varje ledare samt personal. Vi har för att analysera detta valt att använda oss utav fyra 
stycken kända teorier som behandlar motivation på olika sätt. Maslows behovsteori ansåg vi utgör 
en viktig grund inom motivationsteorin då den behandlar de grundläggande behoven en människa 
behöver och måste ha för att överleva och må bra. Av den anledningen valde vi att utgå ifrån 
Maslow då vi började analysera motivationen hos ledare samt anställda. Vidare så har vi använt oss 
utav tre andra teorier som har olika perspektiv på förhållandet mellan individer och prestation. Vi 
anser att det är viktigt för en ledare att upprätta hålla motivation samt att anställda känner rätt 
motivation för att ett företag överhuvudet ska kunna överleva varav vi valt att ta med dessa teorier. 
Ett företags omgivning har även stor betydelse för ett företags tillväxt och för att se hur det 
påverkas av olika krafter i omgivningen har vi valt att använda Porters femkraftsmodell. Denna 
modell bestämmer lönsamheten inom en bransch genom att beskriva och analysera olika yttre 
faktorer som påverkar företag externt. Vi anser att det är viktigt för oss att ta hänsyn till detta då vi 
undersöker hur gasellföretag arbetat med tillväxtstrategier eftersom dessa krafter har betydelse för 
hur strategin utformas och efterlevs.  
 
För att analysera hur gasellföretagen har arbetat med olika strategier har vi valt att använda oss utav 
tre stycken erkända modeller. Den första modellen vi valt att använda är Ansoffs modell eftersom 
att den identifierar företags strategiska tillväxtmöjligheter vilket är i linje med vårt problemområde. 
Den andra modellen, den strategiska klockan, valde vi som analysverktyg då den visar hur företag 
har valt att positionera sig på marknaden. Detta anser vi vara nödvändigt för vår studie eftersom att 
den visar vilka strategiska val företag har gjort. Den sista strategiska modellen som återfinns under 
strategikapitlet är McKinseys 7S som behandlar olika faktorer som bidrar till 
organisationsutveckling samt vilka olika faktorer som behövs då företag ska införa en ny strategi. 
Den här modellen har vi valt att använda eftersom att de två ovan nämnda tvingar företag att tänka 
externt medan McKinseys modell kan förklara strategiarbetet utifrån ett internt perspektiv. Den 
sista faktorn i Wiklunds modell är tillväxt eftersom att det är resultatet från alla de övriga 
faktorerna. För att undersöka denna faktor så har vi valt en teori som tar upp sju stycken olika 
kännetecken för små företag med hög tillväxt. Detta för att vi anser att det är av vikt med hänsyn till 
vårt problemområde, att veta de bakomliggande orsakerna till tillväxten.  
 
Vi har även valt en teori om ledarskap som inte återfinns i Wiklunds modell. Detta med anledning 
att vi anser att hur ledarskapet ser ut inom ett företag påverkar individerna på en arbetsplats, vilket 
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tillsammans påverkar tillväxten och strategin. För att underlätta för läsaren har vi även valt att 
presentera upplägget med en figur. Figuren binder samman vårt problemområde samt syfte med de 
olika teorierna, vilket visas nedan i figur 3.1.  

 

 

Figur 3.1 Upplägg av teorier48 

 
3.2 Wiklunds teoretiska tillväxtmodell 
Wiklunds tillväxtmodell (se figur 3.2) visar hur företagets strategier har påverkats av det komplexa 
sambandet mellan indirekta variabler. Dessa variabler utgörs av resurser, kompetens, motivation 
och miljö. Strategins utformning har därmed en stor inverkan på det direkta utfallet av företagets 
tillväxt. Variablerna inom modellen är grundläggande inom tillväxtforskningen och eftersom 
modellen kan ses som deskriptiv så bör modellen inte tolkas statiskt utan istället bör den ses som ett 
ramverk, där innehållet av teorier kan ändras.49 Vi kommer nu redogöra för modellens olika 
variabler, samt även kombinera dessa med övriga teorier inom varje ämnesområde som vi anser är 
av relevans för syftet med vår studie. 
 

 
Figur 3.2 Wiklunds teoretiska tillväxtmodell50 

                                                        
48 Egen bearbetning 
49 Wiklund. J,  ”Small firm growth and performance Entrepreneurship and Beyond”, 1998, s.133 
50  Op cit s. 51 
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3.2.1 Resurser och Kompetens 
Det resursbaserade synsättet för strategi bygger på de konkurrensmässiga fördelarna och 
utmärkande prestationer i ett företag. Detta kan förklaras av tydligheten från företagets strategiska 
förmågor vilka är de resurser och kompetenser som ett företag behöver för dess fortlevnad och 
utveckling. Resurser kan i grundläggande termer indelas i två klasser: materiella resurser som 
exempelvis människor, maskiner och lokaler och immateriella resurser kan vara information, 
företagets anseende och kunskap. Ett företags resurser kan delas in i fyra olika kategorier (se figur 
3.3):  
 
· Materiella resurser räknas som maskiner, byggnader eller produktionskapaciteten inom 

företaget. Det är karaktären på resursen som avgör hur viktig den är för företaget och 
faktorerna som ålder, skick, kapacitet och läget utgör värdet på resursen. 

· Humankapital inkluderar blandningen av olika förmågor, kulturer och kunskaper hos de 
anställda inom företaget samt andra människor i företagets nätverk. 

· Intellektuellt kapital är en icke materiell resurs som utgörs av patent, varumärke, 
affärssystem och kunddatabaser. Värde på dessa resurser är extra tydligt vid en eventuell 
försäljning av företaget då det uppstår ett goodwill värde. I en kunskapsbaserad ekonomi är 
det intellektuella kapitalet oftast en stor del av tillgångarna hos företag.  

· Finansiella resurser räknas som kapital, kontanter, gäldenärer, kreditgivare och övriga 
ekonomiska aktörer såsom aktieägare och banker51.52  

 

 

Figur 3.3 Strategiska förmågor och konkurrensfördelar53 

Dessa ovan nämnda resurser är särskilt viktiga grundförutsättningar för att skapa ett framgångsrikt 
företag. Dock så är det även viktigt att företag fokuserar på hur de använder och utvecklar dessa 
resurser. Det är inte meningsfullt att exempelvis ha den bästa utrustningen, kunskapen eller 
starkaste varumärket om de inte används på ett effektivt sätt. Det är således viktigt att de fysiska 
resurserna, de finansiella resurserna eller att människorna i ett företag inte bara existerar utan att de 
är aktiveras på rätt sätt, att det är ett väl fungerande samspel mellan människorna och att företaget 
genom erfarenhet lär sig vad som fungerar och inte. Begreppet kompetens avser de kunskaper och 
färdigheter genom vilka resurser används effektivt genom ett företags verksamhet och processer.54  
 

                                                        
51Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 94-96 
52 Barney. J.B, ”Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 1991, 17(1), s.99-
120 
53 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 95 
54  Op cit s. 96 
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Företagets ”threshold” kompetenser innebär de förmågor som behövs för att möta de minimum krav 
som finns för att verka på en marknad. ”Threshold” resurser är de resurser som behövs för att möta 
kundernas minimumkrav. Det går inte att enbart genom ”threshold” kompetens att skapa 
konkurrensfördelar eller grunden till exempelvis överlägsen kunskap jämfört med konkurrenterna. 
Företaget är också beroende av att utveckla säregna och unika förmågor som konkurrenter har svårt 
att imitera och uppnå. Dessa benämns som kärnkompetens och unika resurser. Kärnkompetensen 
innefattar de aktiviteter som ligger till grund för de konkurrensfördelar inom företaget som är svåra 
för konkurrenter att imitera eller uppnå. De unika resurserna ligger till grund för 
konkurrensfördelarna inom företagets resurser som är svåra för konkurrenter att imitera eller uppnå. 

55 
 
Grunden till det resursbaserade perspektivet är uppbyggt på två antaganden. Enligt det första 
antagandet så kan de strategiska resurserna som ett företag kontrollerar på en marknad eller bransch 
anses som heterogena. Det andra antagandet stipulerar att heterogeniteten mellan företagen kan bli 
långvarig på grund av att de ovan nämnda strategiska resurserna inte är direkt överförbara till andra 
företag.56 
 
3.2.2 Strategi 
Ansoffs modell över produkt/marknadsmatrisen är användbar för att inom ett företag identifiera och 
bestämma strategiska affärstillväxtmöjligheter. Det finns två dimensioner inom 
produkt/marknadsmatrisen: produkter och marknad. Företaget har fyra olika tillväxtstrategier för att 
utvecklas, ett diversifieringsalternativ och tre expansionsalternativ. Modellen presenteras i figur 3.4 
och nedan kommer vi att diskutera de olika delarna mer ingående.  
 

 
 

Figur 3.4 Strategiska vägval: Ansoffs Matris57 

3.2.2.1 Marknadspenetration 
Marknadspenetration innebär att ett företag försöker att öka sin marknadsandel på en redan befintlig 
marknad med redan befintliga produkter. Denna strategi bygger på redan existerade förmågor och 
kräver inte att företaget ska gå in på nya marknader. Ökande marknadsandel kan skapa ett större 
inflytande mot andra aktörer på marknaden som exempelvis köpare och leverantörer. Denna strategi 

                                                        
55 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 97 
56 Barney. J.B, ”Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of Management, 1991, 17(1), s.99-
120 
57 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 258 
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kan skapa stordriftsfördelar med effektivare tillverkning och fördelningsalternativ och därmed finns 
möjligheter att öka intäkterna.58 
 
3.2.2.2 Konsolidering 
Konsolidering innebär att ett företag fokuserar på att skydda och stärka sin position i nuvarande 
marknad med nuvarande produkter. Konsolidering kan delas in två former: 
 
· Skydda marknadsandel. I tider av stora marknadsförändringar måste företag arbeta hårt med 

att skydda de marknader de redan är starka på när de möter aggressiva konkurrenter som 
satsar på att öka marknadsandelen. 

· Nedskärningar och avyttringar. Innebär att företaget minskar sin verksamhet och drar ner 
sin kapacitet, speciellt när marknaden som helhet minskar.59  

 
3.2.2.3 Produktutveckling 
Produktutveckling innebär att företag levererar modifierade eller nya produkter till redan 
existerande marknader. Produktutveckling kan vara en betydande möjlighet för företaget samtidigt 
som det i vissa fall kan var en nödvändighet för dess överlevnad. Tanken är att gamla kunder ska 
köpa nya produkter, eller genom att skapa förändringar av tidigare produkter i form av extra 
tillbehör attrahera nya kunder. Oftast används redan existerande försäljningskanaler men företaget 
kan behöva införskaffa ny kompetens för att utveckla de nya produkterna vilket kan innebära nya 
kostnader.60 
 
3.2.2.4 Marknadsutveckling 
Marknadsutveckling innebär att redan existerade produkter erbjuds på nya marknader för att 
företagen vill bredda sin kundbas. Marknadsutveckling går att skapa genom tre alternativ: Nya 
segment skapar nya efterfrågan inom marknaden som sedan tidigare inte efterfrågade produkten. 
Nya användare innebär att redan existerande produkter börjar användas av helt nya grupper. Nya 
geografiska platser kan innebära att produkten breddas genom nya försäljningskanaler till andra 
regioner eller nya länder. Marknadsutveckling kan även kräva förändrad marknadsföring med nya 
distributionskanaler, olika prisstrategier och andra åtgärder för att attrahera de nya kunderna.61     
 
3.2.2.5 Diversifiering  
Diversifiering kan definieras som en ny strategi som leder företaget iväg från både existerande 
marknader och existerande produkter. Denna strategi är den mest riskabla eftersom företaget kan ha 
svårt att bedöma hur väl den nya produkten passar på den nya marknaden. Diversifiering kan göras 
på fyra sätt:  
 
· Horisontell diversifiering uppstår då företaget utvecklar nya produkter till en redan etablerad 

marknad. 
· Vertikal diversifiering uppstår när företaget väljer att satsa på produkter som finns hos andra 

leverantörer eller hos kunderna. 
· Koncentrerad diversifiering uppstår när nya produkter introduceras på nya marknader där 

det redan finns snarlika existerande produkter.  
· Orelaterad (konglomerat) diversifiering innebär att företaget strävar efter att skapa nya 

produkter eller marknader som de inte tidigare har haft verksamhet inom. Denna tillväxt är 

                                                        
58 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 258 
59 Op cit s. 260 
60 Op cit s. 261 
61 Op cit s. 261-262 
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helt eller delvis skild från företagets verksamhet. Konglomerat uppstår när dessa produkter 
har nått ut till nya kundgrupper där det varken finns teknologiska eller marknadssynergier.62  

 
Det finns tre olika anledningar för ett företag att välja differentiering:  

 
· Effektivitetsfördelar kan skapas i företaget genom att utnyttja de redan existerande resurser 

eller förmågor inom företaget för de nya marknaderna eller produkterna.  
· Utökande av företags förmågor på nya marknader eller produkter genom att använda redan 

existerande kompetens inom företaget.  
· Öka marknadspositionen genom att företaget har en diversifierad affärsportfölj. Med flera 

olika verksamheter kan företaget uppnå synergieffekter genom samarbetet mellan olika 
verksamheter jämfört med andra konkurrenter. Vidare kan även riskerna för företaget 
minska genom en ökad bredd av verksamhetsområde.63 

 
3.2.2.6 Den strategiska klockan   
Företagets strategiska val visar hur företag lämpligast kan positionera sig på marknaden vilket kan 
beskrivas med hjälp av den ”strategiska klockan” (se figur 3.5). På en konkurrensutsatt marknad gör 
kunderna sina val av en kombination mellan pris och förväntad service/produkt kvalitet. Den 
strategiska klockan visar olika alternativ för hur företag kan positionera sig på en marknad. Dessa 
olika positioner visar också de allmänna strategierna för hur ett företag kan uppnå sina 
konkurrensfördelar.  

 

Figur 3.5 Den strategiska klockan64 

Eftersom varje position i modellen beskriver företagets situation på marknaden är det samtidigt 
viktigt att företag har förståelse för vilka som är de kritiska framgångsfaktorerna. Modellens olika 
positioner kommer nedan att beskriva ingående.65 

 
 
                                                        
62 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 262-263 
63 Op cit s. 263-267 
64 Op cit s. 225 
65 Op cit s. 224-225 
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”No frills” och Lågprisstrategin 
Position 1 är den strategi som kombinerar lågt pris med låg förväntad produkt/service kvalitet och 
marknadssegmentet som fokuseras på kan beskrivas som priskänsligt. Lågprisstrategin, position 2, 
försöker att erbjuda lägre priser jämfört med konkurrenterna samtidigt som de försöker hålla samma 
kvalitet på produkterna/tjänsterna som hos konkurrenterna. Konkurrensfördelar med en 
lågsprisstrategi kan uppnås genom att fokusera på en marknadsdel som är oattraktivt för att undvika 
konkurrenter och på så sätt undvika lägre pris på marknaden. Dessa två segment uppstår på snarlika 
grunder eftersom: 
 
· Behov av en allmän handelplats. Där efterfrågar eller värdesätter inte kunderna skillnader i 

erbjudande från olika leverantörer, därmed är priset den största konkurrensfördelen. 
· Det kan finnas priskänsliga kunder som inte har råd eller som väljer att inte köpa varor med 

högre kvalitet. 
· Köparna kan ha mycket makt och det är låga kostnader för att byta säljare. 
· Strategin skapar möjligheter att undvika stora konkurrenter. Oftast så har det största 

aktörerna andra erbjudanden som inte består av lågt pris. Lågprisstrategier kan vara en 
möjlighet för mindre aktörer eller nya aktörer som vill nischa sig på marknaden. De kan 
även använda position 1 som en språngbräda för att på sikt kunna öka volymerna innan 
företaget förflyttar sig mot en mer exklusiv strategi.66 

 
Hybridstrategin  
Position 3 hybridstrategin försöker att samtidigt uppnå differentiering och ett pris lägre jämfört med 
konkurrenterna. Framgången med denna strategi utgörs av möjligheten att leverera ett ökat värde 
till kunderna där priset är lågt och det samtidigt går att uppnå tillräckliga marginaler för fortsatt 
differentieringsutveckling. Hybridstrategin kan vara en fördel när: 
 

· Det finns stor potential för höga volymer jämfört med konkurrenterna så att marginalerna 
fortfarande kan vara bättre på grund av det låga priset. 

· Kostnadsbesparingar är möjligt utanför företagets differentierade aktiviteter. Exempelvis 
IKEA där kunderna får bygga sina egna produkter trots butiker och reklam etc. 

· Den kan användas som en etableringsstrategi på en marknad med redan etablerade 
konkurrenter.67 

 
Differentierad strategi 
Position 4 är en differentierad strategi som innebär att företaget förser kunder med produkter och 
tjänster som är högt värderade på marknaden och ger fördelar jämfört med konkurrenter. Målet med 
denna strategi är att skapa konkurrensfördelar genom att erbjuda bättre produkter och tjänster till 
samma priser eller ökande marginaler med något högre priser. Denna strategi är beroende av två 
faktorer: 
 
· Identifiera och förstå den strategiska kunden, vilket innebär att ta hänsyn till vem företagets 

strategi är riktad mot samt vad dessa värdesätter. 
· Identifiera vilka som är företagets huvudkonkurrenter. 

 
Fokuserad differentiering  
Position 5 är en fokuserad differentieringsstrategi som tillgodoser produkter/tjänster med höga 
förväntningar vilket kan rättfärdiga ett högre pris, vanligtvis till ett utvalt marknadssegment eller 
nisch. Dessa aktörer är oftast välkända på sin marknad eftersom de försöker att övertyga kunderna 

                                                        
66 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 227 
67  Op cit s. 230 
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om att ett högt värde på produkterna, samt att dess kvalitet särskilt skiljer sig från konkurrenternas 
produkter. Fokuserad differentiering innehåller flera aspekter: 
 
· Det måste göras ett val mellan fokuserad strategi och bred differentiering. 
· Motsättningar mellan en fokuserad strategi mot andra strategier inträffar när företag med ett 

brett produktutbud försöker att anpassa sina produkter till en homogen strategi som inte 
passar produktens egentliga strategiska marknadsposition. 

· Möjlig konflikt med förväntningar hos företagets intressenters. 
· Tillväxtdynamiken för nya etableringar kan skapa svårigheter i framtiden. Att förflytta sig 

från position fem till fyra innebär lägre priser och därmed måste även kostnaderna sjunka 
samtidigt som de erbjuder en differentierad produkt. 

· Marknadsförändringar kan skapa skillnader i kundsegmenten, vilket gör att företaget kan 
utsättas för ökad konkurrens. Kunder kan bli mindre benägna att betala det höga priset då 
funktionerna på vanliga produkter förbättras. Det finns risker att marknaden blir ännu mer 
differentierad av andra konkurrenter.68 

 
Misslyckade strategier 
Dessa strategier tillför inte ett värde för kunderna i förhållande till de pris som de betalat för 
produkterna/tjänsterna. Detta medför stor sannolikhet att strategierna sex, sju och åtta kommer att 
misslyckas. Position sex innebär ett ökat pris utan att produkten/tjänstens värde ökar för kunden. 
Position sju är ännu mer ödestiger jämfört med position sex eftersom det uppfattade värdet på 
produkten/tjänsten minskar för kunden samtidigt som priset ökar. Position åtta reducerar det 
uppfattade värdet hos produkter/tjänsterna samtidigt som priserna är kvar på samma nivåer. Det 
finns risker att konkurrenterna ökar sin marknadsandel samt att kunderna kan uppfatta det som att 
företagen inte följer sina tidigare strategier.69 
 
3.2.2.7 7-S Ramverket av McKinsey 
McKinseys 7-S är en modell som beskriver sju faktorerna som är väsentliga i samband med 
organisationsutveckling (se figur 3.6). Dess faktorer är: Strategi, Kompetens, Kultur, Struktur, 
System, Personal och Stil. Denna modell täcker nästan alla områden för företagets organisation och 
verksamhet. De sju komponenterna kan kategoriseras som hårda och mjuka variabler. De hårda 
komponenterna utgörs av strategierna, strukturen och systemen eftersom dessa normalt sätt är 
lättare att definiera och identifiera i ett företag. De återstående fyra komponenterna förändras 
kontinuerligt över tiden av de personer som är verksamma inom företaget. Nedan presenterar vi de 
sju komponenterna:70 

                                                        
68 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 230-231 
69 Ibid 
70 Karlöf, B., & Helin, F, ”Management från A till Ö ”, 2007 s. 222 
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Figur 3. 6 McKinsey 7-S71 

Strategi 
Strategin är handlingsplanen ett företag förbereder eller försöker förutse med förändringar som sker 
i omvärlden. Strategin är differentierad efter företagets taktiska eller operativa insatser som oftast är 
planerade, väl genomtänkta och byggda på praktiska erfarenheter. Strategin behandlar tre centrala 
frågor: 1) Var i tiden företaget befinner sig, 2) Var företaget vill befinna sig i framtiden, 3) Hur 
företaget ska nå sin planerade position. Således syftar strategi till att omvandla företaget från den 
nuvarande positionen till den nya positionen som beskrivs av dess mål med förbehållet om 
begränsningar i företaget kapacitet eller potential.72  

Struktur 
Hur företaget organiserar sin verksamhet kan benämns normalt som företaget organisationsstruktur. 
Företagets struktur är uppbyggt och format på olika sätt, beroende på mål och kultur. Strukturen 
beskriver hur företagets olika enheter relaterar till varandra och hur företaget bedriver sin 
verksamhet. 73 Traditionellt sätt är företag utformade på ett hierarkiskt (toppstyrt) sätt med flera 
avdelningar och divisioner, med ansvariga för en särskild uppgift som HR, tillverkning eller 
marknadsföring. Även om detta fortfarande är den vanligaste organisationsstrukturen, består den 
senaste trenden av en alltmer decentraliserad (platt) struktur där arbetet utförs i team av mindre 
specialister snarare än särskilda avdelningar. Tanken är att göra organisationen mer flexibel och 
överlåta makten och ge den till de anställda och på så sätt ta bort mellanchefens roll och skapa 
snabbare beslut.74  
 
System 
Företagets system karaktäriseras av de interna och externa tillvägagångssätten, processer och rutiner 
som skapar möjligheter och förutsättningar för företagets strategier och dess struktur. De interna 
systemen har stor inverkan på företaget och kan var en vägledning om hur det dagliga arbetet ska 
utföras men även när ett företag ska följa en viss process för exempelvis rekrytering. Vanligtvis så 
strävar företaget efter att systemen ska efterlevas eftersom de är utformade individuellt, detta för att 

                                                        
71 Peters, T.J., & Waterman, R.H, “In search of excellence”, 1982 s. 10 
72 Ansoff. I, ”Corporate Strategy”, 1965, s. 39 
73 Waterman. R,. Peters. T,. & Phillips. J.R, "Structure Is Not Organisation", Business Horizons, 1980, 23(3), s.14-26 
74 Boyle. S, "Impact of Changes in Organisational Structure on Selected Key Performance Indicators for Cultural 
Organisations", International Journal of Cultural Policy, 2007, 13(3), s. 319-334 
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de ska uppnå maximal effektivitet. Idag försöker företagen att förenkla och modernisera sina system 
och använda ny teknik för att göra beslutsprocessen enklare och smidigare för sina kunder.75  

Stil 
Stil kan delas in två delar: ledarskap och kultur. Kulturen inom företaget består av de dominerande 
värderingar, föreställningar och normer som har utvecklats med tiden och som blir relativt 
bestående inom företaget. Dessa inverkar även på hur företagets strategier kan komma att 
implementeras. De senaste åren har kulturen inom företag ändras mot att bli mer öppen, innovativ 
och mer vänskaplig arbetskultur med färre hierarkier och arbetsled. Andra delen utgörs av ledarskap 
och kan förklaras med hur viktigt det är att cheferna agerar för att företaget ska uppnå sina mål och 
visioner.76   

Personal 
Personalen i ett företag är en avgörande beståndsdel eftersom att det i dagens kunskapsbaserade 
samhälle är viktigt för företag att ha rätt personal för att de verkligen ska uppnå framgång. De 
mänskliga resurserna har fått en mer central position även för strategierna i företaget. Idag arbetar 
ledande företag med att anställa den bästa personalen, ge dem kontinuerlig utbildning, personlig 
coachning för att utvecklas. Företaget bör även inspirera sina anställda så att de presterar på sin 
yrkesmässiga topp. Detta formar sedan grunden i många företags strategier vilket sedan kan skapa 
konkurrensfördelar mot andra konkurrenter. Det är också viktigt för företaget att bygga upp ett 
förtroende med de anställda om framtida karriärmöjligheter som ett incitament för hårt arbete.77 

Kompetens 
Vanligtvis utformas företagets strategi i den första fasen i företagets förändringsarbete. För att 
strategin ska kunna genomföras så måste företaget definiera vilka kompetenser företaget har eller 
måste införskaffa för att kunna utveckla denna strategi. Kompetensen består i sin helhet av 
personalens kapacitet inom företagets. De övriga fem delarna förklarar de nödvändiga 
förändringarna som måste till för att förändringsarbetet ska bli framgångsrikt. 78  

Gemensamma mål 
Företagets verksamhet är uppbyggt kring att alla anställda delar vissa gemensamma grundläggande 
värderingar eller vägledande begrepp. Det kan vara att de anställda på företaget strävar efter att få 
arbeta med det som de är bäst på eller att få bra betalt. Dessa värderingar och gemensamma mål 
bidrar till att de anställda arbetar mot samma mål som en enhetlig grupp vilket även skapar en god 
gruppdynamik. Om dessa egenskaper saknas eller om de anställda har egna värderingar som skiljer 
sig mot företagets målsättning kan det vara svårt med samarbete mellan kollegor vilket då kan vara 
direkt skadlig för företaget.79  

3.2.3 Motivation 
Chefer nämner frekvent att deras största tillgång eller enda konkurrensförmåga är människor. Detta 
innebär att mänskliga resurser är högt värderat i ett företag. De som efterföljer ett sådant synsätt har 
länge velat se bevis på att en god behandling av medarbetarna medför något positivt för affärerna, 
inte bara att det är ett exempel på ett acceptabelt etiskt uppförande. Det finns olika 
motivationsteorier som skulle kunna ge sådana bevis eller belägg, samt förklara hur olika beteenden 
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i företag uppkommer och även ge förslag på idéer om ökad produktivitet. Inom litteraturen brukar 
motivationsmodeller kategoriseras dels som innehållskategorier där fokus ligger på en individs inre 
egenskaper såsom behov, drivkrafter och mål. Den andra kategorin benämns processteorier där 
fokus riktas på individens samspel med omgivningen. 80  
 
3.2.3.1 Abraham Maslows teori  
Abraham Maslows behovshierarki beskrivs ofta som en klassiker inom organisationspsykologin och 
används ofta som utgångspunkt inom motivationsteorin81. Maslow beskriver i sin teori om att det 
finns fem uppsättningar av medfödda behov som människor har, vilket gör dem universella och 
oföränderliga. Den primära iden innebär att behoven på en lägre nivå måste vara tillfredsställda 
innan högre mål blir viktiga för individen. Lägst ner i behovspyramiden finns de fysiologiska 
behoven, det vill säga de behov som rör överlevnad såsom hunger, törst, sömn. Dessa följs av 
trygghetsbehov, behov av kärlek och tillhörighet, behov av en positiv självbild och självkänsla och 
högst upp återfinns ett behov av självförverkligande. 82Den underliggande uppfattningen är att en 
individ motiveras till att tillfredsställa sina behov eftersom dessa fungerar som en slags slutpunkt 
för beteendet samt och som orsaker bakom beteendet. Styrkan i Maslows teori är att den stödjer en 
chefspraxis som bidrar till öka anställdas autonomi samt personliga utveckling. Ett bra ledarskap 
bygger på att utveckla människor och deras omgivning så att människor kan uppfylla sina behov av 
en positiv självkänsla och självförverkligande. 83 
 
3.2.3.2 Fredrick Herzbergs teori 
Fredrick Herzbergs teori har som utgångspunkt att det i varje åhörarskara finns en chef som 
efterlever att det enklaste, säkraste och mest effektiva sättet att motivera en medarbetare är att ge 
denne en spark i baken. Herzberg kallar detta för ”KITA” (Kick In The Ass) och denna teori kan 
uppfattas både positivt och negativt. De personer som har en negativ inställning till Herzberg menar 
att teorin är klumpig och inte stämmer överens med den bild som de flesta har utav organisationer, 
då organisationer ofta associeras med välvilja. Utgången av teorin brukar även vara att den anställde 
sparkar tillbaka. De som har en positiv inställning anser att KITA belönar beteende men att 
motivationen uteblir.84  
 
Utgångspunkten i Herzbergs belöningsteori är att faktorer som utgör delar av arbetstillfredsställelse 
och motivation är olika samt att dessa inte likställs med faktorer som skapar missnöje med arbetet. 
Teorin bygger på att människor påverkas av två faktorer; motivationsfaktorer och hygienfaktorer. 
De faktorer som Herzberg anser öka motivationen hos anställda är prestation, uppskattning för 
utfört arbete, ansvar samt avancemang. Motivationsfaktorerna är enligt Herzberg de inre faktorerna 
som är nödvändiga för att motivera anställda till en bättre prestation. Hygienfaktorerna skiljer sig 
från motivationsfaktorerna i den utsträckning att de förstnämnda rör det yttre förhållandet till själva 
arbetet och är nödvändiga för att säkerställa att anställda inte blir missnöjda. Dessa faktorer 
föranleder inte till högre motivation men utan dem så finns missnöje. Typiska hygienfaktorer är 
arbetsvillkor, lön, status, trygghet och mellanmänskliga relationer. 85 Sammanfattningsvis säger 
Herzbergs teori att en människa ska ha ett arbete som ökar motivationen så pass mycket att de får 
bekräftelse, ansvar, avancemang, ökad kompetens samt att de får en känsla av att de medför något 
till organisationen.  
 
 
                                                        
80 Wilson. F, ”Organisation, arbete och ledning en kritisk introduktion”, 2008, s. 156-157 
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3.2.3.3 David McClellands teori 
David McClellands teori fokuserar på hur människor motiveras att prestera, något som i denna teori 
definieras som planering och ett driv av att alltid vara högpresterande och unik. Något som 
McClelland förespråkar är ett samband mellan prestationsmotiv och ekonomisk tillväxt, det vill 
säga, starkare prestationsbehov bland individer ger upphov till starkare ekonomisk utveckling inom 
organisationer. Inom denna teori kan två olika slags motiv identifieras med hjälp av flertalet 
forskningsinstrument. Tidigt under barndomen utvecklas implicita motiv och dessa är ofta 
omedvetna och svåra att förklara. 86 Andra motiv som utvecklas längre fram under barndomen 
tenderar att vara med tillgängliga för medvetandet. McClelland konstaterar i sin teori att personlig 
motivation består av tre dominerande behov: 
 
· Behovet av prestation - handlar om i vilken utsträckning personer vill utföra svåra och 

utmanande uppgifter på en högre nivå. Dessa personer besitter egenskaper såsom 
framgångsönskan, arbetar ofta ensamma eller endast tillsammans med andra högpresterande 
personer samt behöver kontinuerlig återkoppling på sina prestationer. McClelland och hans 
kollegor anser att personer som efterlever detta blir de bästa ledarna även då det kan finnas 
en tendens att dessa ledare kan vara resultatdrivande och krävande.  

· Behovet av samhörighet/gemenskap - syftar på personer som söker nära och goda relationer 
med andra. Personer med detta behov har ofta en önskan att vara omtyckta och bli 
accepterade av andra, tenderar att vara neutrala inom en arbetsgrupp, föredrar samarbete 
framför konkurrens och har alltid en strävan efter att behålla relationer med högt förtroende. 
McClelland menar att ett starkt behov av samhörighet försvagar förmågan att fatta beslut 
samt att behålla objektiviteten hos personer med chefspositioner.  

· Behovet av makt - typiskt då det handlar om personer som eftersträvar ansvar. Dessa 
personer kan kategoriseras in i två olika typer: personlig och institutionell makt. De 
förstnämnda är personer med ett stort behov av att påverka och styra andra. Personer med 
institutionell makt tenderar att organisera andras arbete samt eftersträvar att uppnå 
organisationens gemensamma mål. Konkurrens och status - orienterade positioner är något 
som dessa personer strävar efter och de dras till ledarskapsroller.  

 
Dessa behov är formade över tiden genom en individs kulturella bakgrund och livserfarenhet, alla 
tre behoven återfinns hos alla individer, de uppkommer aldrig separat. Dock så finns det alltid ett 
mer dominant behov som är beroende av en individs personlighet. Vilken typ av behov man som 
individ eftersträvar beror även på vilken position man besitter inom organisationen dock så är 
behovet av prestation och makt vanligt beteende bland mellan och högre chefer.87 
 
3.2.3.4 Förväntningsteori 
Utgångspunkten i förväntningsteorin är att individer har olika mål och behov samt att det finns olika 
kopplingar mellan individers handlingar och hur de uppnår sina mål88. Viktor Vroom publicerade 
1964 sin förväntningsteori som behandlar arbetsmotivation där han hävdar att individens motivation 
är en funktion av dels förväntningar om att ett visst beteende ska utmynna i ett önskvärt resultat 
men även hur högt individen eftersträvar att uppnå resultatet89. Han menar att individen funderar 
över olika tänkbara alternativ, väger för och nackdelar med varje alternativ för att sedan välja den 
handling som ger största möjliga nytta. Valet av handling grundas på hur individen bedömer att 
denne kommer att klara av uppgiften samt om önskvärt resultat kommer att uppnås. Vad som även 
påverkar individens val, är belöningar och dessa beror på individens ansträngnings eller 
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prestationsnivå. Inre belöningar förmedlas av individen själv i form av personliga belöningar såsom 
självförverkligande och starkare självkänsla, yttre belöningar kommer från en extern källa 
exempelvis chefen eller organisationen.90  
 
Inom förväntningsteorin anses det att det går att förutspå individers beteende då det finns kunskap 
om hur den anställdes förväntningar om olika utfall samt hur stor sannolikheten är att det inträffar. 
Ett grundläggande antagande är att en individs ansträngningar är positivt korrelerade med 
prestationsnivån och individens strävan efter att uppnå en belöning beror på hur mycket individen 
värderar belöningen. Belöningar med hög valens och som individen ofta eftersträvar är lön, bonus, 
befordran och bekräftelse. Sammanfattningsvis vad man som chef kan göra för att stärka 
förväntningarna bland anställda är att: 
 
· Öka arbetsinsatserna vilket leder till högre prestationsnivå 
· Stärka sambandet mellan resultat och belöningar och på så sätt säkerställa att de anställda 

uppskattar sina belöningar.91 
 
3.2.4 Miljö 
Vid formuleringen av en strategi är det mest väsentligt att klargöra sambandet mellan en 
organisation och dess omgivning. Även fast ett företags omgivning är omfattande så ligger fokus 
här på ett företags bransch eller de branscher i vilka de konkurrerar. Detta för att branschstrukturen 
påverkar hur konkurrensens spelregler ser ut samt visar vilka strategier som företaget kan använda 
sig utav.92 Konkurrensstrategins mål för företag som befinner sig i en viss bransch är att 
positionerna sig och utifrån detta analysera hur de kan försvara sig mot konkurrenter eller påverka 
dem till sin förmån. Detta görs med hjälp av Porters femkraftsmodell93.  
 
3.2.4.1 Michael Porters femkraftsmodell 
Michael Porters femkraftsmodell utvecklades för att analysera attraktionskraften av olika branscher 
och är en bra utgångspunkt för strategianalyser då modellen bestämmer lönsamheten inom en 
bransch. Modellen består av fem olika krafter; hot från nya etablerare, hot från substitut, köparens 
förhandlingsstyrka, leverantörens förhandlingsstyrka och konkurrens bland existerande företag (se 
figur 3.7). Dessa fem krafter avgör om en bransch är lönsam eller inte genom att influera pris, 
kostnader och nödvändiga investeringar för företag. Porters syfte med modellen är att visa att i en 
bransch där dessa fem krafter är starka, är det ingen ide för företag att konkurrera då det är för hård 
konkurrens och detta medför att företag får svårt att bli vinstgivande.94 Nedan kommer vi att 
redogöra mer utförligt för dessa fem krafter. 
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Figur 3.7 Michael Porters femkraftsmodell95 

Hot från nya etablerare 
Hur lätt det är att ta sig in på en ny marknad är ett märkbart mått på hur hög konkurrensen är. Hot 
från nya etablerare beror på hur höga och i vilken utsträckning det finns inträdesbarriärer. Höga 
inträdesbarriärer medför att det blir svårt för nyetableringar vilket gynnar de redan etablerade 
företagen. Det finns sju stycken typiska inträdesbarriärer96: 
 
· Stordriftsfördelar. Med detta menas minskade styckkostnader för en produkt, allteftersom 

volymen per tidsenhet ökar. Stordriftsfördelar medför att det blir svårt för nyetableringar då 
dessa antingen tvingas att starta i stor skala och får då erfara kraftfulla åtgärder från 
existerande företag eller starta smått och acceptera att det föreligger kostnadsnackdelar.  

· Differentiering. Differentiering innebär att redan etablerade företag tillhandahåller en 
produkt eller service med högre upplevt värde än konkurrenter vilket medför hög 
kundlojalitet. Hinder skapas eftersom nyetablerare tvingas till stora kostnader för att bryta 
existerande kundlojaliteter.  

· Kapitalbehov. Om nyetablerare tvingas investera stora kapitalresurser i osäkra satsningar 
eller engångssatsningar för att konkurrera skapar detta hinder och fördelaktigt för etablerade 
företag. 

· Omställningskostnader. Dessa kostnader så kallade engångskostnader, omfattar exempelvis 
utgifter för nyanställda, omskolning av ordinarie anställda, nya produktionsutrustningar, etc. 
och drabbar köpare som byter från en leverantörs produkt till en annan. Då 
omställningskostnaderna är höga skapas barriärer eftersom etablerarna måste erbjuda 
betydande förbättringar när det rör sig om kostnader eller prestanda. 

· Tillgång till distributionskanaler. Etablerade företag är ofta bundna till distributionskanaler 
genom långvariga relationer, kontrakt etc. Detta medför att nyetablerade företag måste 
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övertala distributörer genom exempelvis priserbjudanden och rabatter, vilket minskar 
vinsten.97 

· Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift. Med detta menas kostnadsfördelar som 
etablerade företag kan ha som nyetablerare inte kan kopiera oavsett storlek och uppnådda 
stordriftsfördelar. Typiska fördelar är: patent, lokalisering, subventioner, erfarenhet och 
tillgång till råmaterial.  

· Statlig politik. Detta blir ett etableringshinder om staten går in och reglerar marknaden 
genom att exempelvis begränsa rätten till råmaterial eller införa tillståndsgivning. 98 

 
Hot från substitut 
Substitut erbjuder samma eller liknande funktion för en produkt på en redan existerande marknad, 
men på ett annat sätt. Exempelvis så är videokonferens ett substitut för affärsresor. 
Substitutprodukter finns alltid i företagsomgivningen men de är dock lätta att förbise eftersom att de 
kan vara olika från industris produkt.99 Substitutprodukter begränsar en bransch potentiella vinster 
genom att sätta ett pristak på de priser som företag verksamma inom branschen kan ta ut100. Hot 
från substitut är högt om:  
 
· Det erbjuder en bättre lösning samt lägre pris i jämförelse med industrins produkt. Ju bättre 

det relativa värdet är av det faktiska, desto fastare ligger locket på en industris 
vinstpotential.  

· Köparens kostnad för att byta till ett substitut är låg.101 
 
Köparens förhandlingsstyrka 
Kraftfulla kunder - motsatsen till mäktiga leverantörer - kan ta mer värde genom att tvinga ner 
priserna, kräva bättre kvalitet och service, vilket driver upp kostnaderna. Genom detta spelas 
industri företagen ut mot varandra och allt på bekostnad av industrins lönsamhet. Köpare är starka 
om det har förhandlingsorganet hävstångseffekt i förhållande till industrin, speciellt om det är 
priskänsliga och använder sitt inflytande för att uppnå prissänkningar.102 En köpares 
förhandlingsstyrka är hög då det föreligger:  
 
· Koncentrerade köpare. Inom branschen där ett fåtal köpare står för majoriteten av 

försäljningen.  Om en produkt eller tjänst även står för en stor del av köparnas totala inköp 
så kommer deras makt sannolikt att öka eftersom att de då är mer benägna att handla till det 
bästa priset.   

· Låga kostnader för byte. När köpare lätt kan växla mellan leverantörer har de en stark 
förhandlingsposition och kan pressa ner priset hos leverantörer där affärerna inte går så bra.  

· Köparen besitter konkurrensposition. Om köparen innehar egna anläggningar eller har 
möjlighet att skaffa sådana kommer de att besitta stark förhandlingsförmåga. I förhandlingar 
med leverantörer kan detta öka risken att köparen utför arbetet själva. Detta kallas 
bakåtsträvande integration och kan uppstå om tillfredsställande priser eller kvalitet från 
leverantören inte kan erhållas.103 
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· Köparen har full information. I situationer där köparen har full information om efterfrågan, 
marknadspriser och leverantörernas kostnader ger detta hög förhandlingsstyrka. Detta 
eftersom att köparen i det läget kan försäkra sig om att erhålla det gynnsammaste priset. 104 

Leverantörernas förhandlingsstyrka 
Kraftfulla leverantörer kan fånga mer av värdet för sig själva genom att ta ut högre priser, begränsa 
kvalitet eller tjänster, eller flytta över kostnaderna på andra aktörer inom industrin. Mäktiga 
leverantörer kan genom detta reducera lönsamheten i en bransch som inte kan täcka 
kostnadsökningar genom sina egna priser.105 Företag är beroende av ett brett spektrum av olika 
leverantörer och leverantörernas förhandlingsstyrka tenderar att vara hög om:  
 
· Branschen domineras av några få företag och är mer koncentrerad än den bransch de säljer 

till.  Då det finns ett fåtal leverantörer har dessa ett avsevärt inflytande över priser, kvalitet 
och villkor. 

· Leverantörerna är inte starkt beroende av industrin för sina intäkter. Leverantörer som 
betjänar många branscher försöker att utvinna maximal vinst från var och en och kommer då 
inte att tveka att utöva sin makt. Om en viss bransch står för en stor del av en leverantörs 
intäkter ser situationen annorlunda ut. Leverantören kommer då att vilja skydda industrin 
genom att upprätthålla en rimlig prisnivå samt bistå inom verksamheter såsom FoU och 
korridorpolitik.106 

· Branschdeltagarna upplever höga omställningskostnader. Om det är kostsamt att byta från 
en leverantör till en annan, kommer köparna att upplevas som beroende eller svaga samt att 
det blir svårt för branschdeltagarna att spela leverantörerna mot varandra. 

· Leverantörerna tillhandahåller produkter som är differentierade. Denna situation medför att 
det blir omöjligt för köparna att spela ut leverantörerna mot varandra när det handlar om 
pris, kvalitet och villkor.107 

· Det finns inget substitut. Då det inte finns något substitut för en leverantörs produkt eller 
service inom en bransch ökar deras förhandlingsstyrka då det existerar hög efterfrågan. 

· Leverantörerna kan på ett trovärdigt sätt hota med att integrera framåt. Detta utgör ett 
hinder för industrin att förbättra dess villkor till vilka de gör sina inköp.108 
 

Konkurrens bland existerande företag 
Rivalitet bland befintliga konkurrenter sker genom många välbekanta metoder för att skaffa sig en 
fördelaktigare position - taktiska åtgärder som prisutspel, produktutveckling, reklamkampanjer och 
service förbättringar. Hög rivalitet begränsar lönsamheten inom en bransch och i vilken mån 
rivaliteten drar ner en industris lönsamhet beror på med vilken intensitet företagen konkurrerar med 
även på vilka grunder de konkurrerar. Intensiteten i konkurrensen är som största vid:  
 
· Konkurrenterna är många och är ungefär lika i storlek och makt. I sådana situationer är det 

svårt för rivaliserande företag att undvika att spela ut varandra.   
· Långsam branschtillväxt. I situationer med stark tillväxt växer en organisation med 

marknaden men i situationer med långsam tillväxt, växer ofta organisationer på bekostnad 
av någon konkurrent. Långsamt växande marknader kännetecknas därför ofta med priskrig 
och som olönsamma.  
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· Höga utträdeshinder. Hinder uppstår exempelvis av högt specialiserade tillgångar eller 
ledningens hängivenhet till ett särskilt företag. Dessa hinder kan medföra att företagen 
stannar kvar på marknaden även om det innebär låg eller negativ avkastning.  

· Då företag är obenägna att läsa av varandras signaler. Detta uppstår eftersom att företag är 
obekanta med varandra, använder olika metoder för att konkurrera eller har olika mål.109  

Styrkan i rivaliteten reflekterar inte bara intensiteten i konkurrens utan även grunden för 
konkurrens. Beroende på i vilka dimensioner konkurrensen sker, om rivaler konvergerar för att 
konkurrera inom samma dimensioner, har stor påverkan på lönsamheten inom branschen. Rivalitet 
är särskilt förödande för lönsamheten om det handlar om pris eftersom priskonkurrens direkt 
överför vinsten från en industri till dess kunder. Prissänkningarna är oftast lätta för konkurrenter att 
se och matcha, vilket medför successiva hämndaktioner. Ihållande priskonkurrens lär även 
kunderna att rikta mindre uppmärksamhet till produktens funktioner eller service. Priskonkurrens 
kan inträffa om:  
 
· Produkter eller tjänster av konkurrenter är nästan identiska och det är låga 

omställningskostnader för köpare. Detta uppmuntrar konkurrenter att sänka kostnaderna för 
att vinna nya kunder.  

· De fasta kostnaderna är höga och marginalkostnaderna är låga. I denna situation skapas 
intensiva påtryckningar för konkurrenter att sänka sina priser under sina genomsnittliga 
kostnader, vilket inte ens är i närheten av marginalkostnaderna, och genom detta öka 
marknadsandelar.  

· Kapaciteten måste byggas ut för att kunna utnyttjas effektivt. Behovet av stor kapacitet stör 
branschens balans för tillgång/efterfråga och leder ofta till återkommande perioder av 
överkapacitet och prissänkningar.  

· Produkten är utbytbar. Detta gör att företag ofta sänker priserna för att kunna sälja en 
produkt medan den fortfarande har värde.110 

 
Konkurrens inom andra dimensioner än priset - på produktfunktioner, tjänster, leveranstid eller 
varumärke - urholkar inte lönsamheten på samma sätt eftersom att det ökar kundvärdet och kan 
stödja högre priser. Rivalitet inriktade på dessa mått kan förbättra värdet i relation till substitut men 
även öka hindren för nya aktörer. Även då icke prisrelaterad konkurrens ibland eskalerar till nivåer 
som undergräver industrins lönsamhet, är sannolikheten att detta händer mindre än vad det är med 
priskonkurrens. Lika viktigt som konkurrens är om konkurrenter konkurrerar på samma 
dimensioner. När alla eller många konkurrenter strävar efter att uppfylla samma behov eller 
konkurrera om samma attribut blir resultatet noll-summa konkurrens, vilket medför att ett företags 
förlust är ett annat företags vinst. Även om priskonkurrens löper större risk än icke prisrelaterad 
konkurrens att bli noll-summa konkurrens kan detta undvikas genom att företagen segmenterar sina 
marknader, målinriktar sina lågprisstrategier med olika erbjudanden till olika kunder. Vidare kan 
rivalitet vara positivt och faktiskt öka den genomsnittliga lönsamheten i en bransch, då varje 
konkurrent riktas in sig på att tillfredsställa behoven för olika kundsegment med olika blandningar 
av priser, produkter, tjänster, funktioner eller varumärkes identiteter. En sådan typ av konkurrens 
stödjer inte bara en högre lönsamhet utan utvidgar även industrin då fler kundgruppers behov blir 
bättre uppfyllda. Med en tydlig förståelse av hur konkurrens uppstår kan strateger vidta åtgärder för 
att flytta karaktärer av konkurrensen i en mer positiv riktning.111  
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3.2.5 Tillväxt 
Denna del är således den avslutande variabeln i Wiklunds tillväxtmodell där tillväxten har skapats 
utifrån strategierna som påverkats av de övriga variablerna. Det finns olika orsaker för tillväxtviljan 
beroende för tillväxt i småföretag. Enligt Penrose finns det tre syften till varför entreprenören eller 
ledaren i företaget driver sin verksamhet; 1) i ett självförverkligande syfte. 2) för att undvika 
arbetslöshet. 3) de har en ambition att driva ett företag för att utveckla en verksamhet med hög 
tillväxt, få fler anställda och växa till ett större företag.112 För att lyckas skapa en god tillväxttakt 
inom företaget är det viktigt att främst fokusera på faktorer som kontroll och samordning av 
resurser. Därefter måste företaget kontinuerligt följa upp resurserna när det ökar för att undvika en 
stagnering av utvecklingen och bibehålla en hög tillväxttakt.113 Små företag med hög tillväxt 
kännetecknas av sju olika karaktärer: 

· Prestationen ökas av kapitaltillgängligheten. Tillgången på kapital hos framgångsrika små 
företag kan uppfattas som lättare vid expansion. 

· Det är lättare att uppfatta sitt framgångsrika företag som större än sina konkurrenter vilket 
då medför att det är viktigt att uppfattas som stora jämfört med konkurrenterna inom sin 
nisch. 

· Företagets prestation är beroende av ledningens storlek och ett framgångsrikt företag har 
oftast en större ledningsgrupp. 

· De företag som valt entreprenörskap som strategival har lyckats bäst. 

· Att försöka ta marknadsandelar av konkurrenter ger inte lika hög tillväxt som att hitta en 
egen ny marknadsnisch. Det gäller att var verksam på en marknad där det finns en god 
efterfrågan hos kunderna. 

· Framgången påverkas av hur företaget har uppfattat sin omgivning. Att kunna reagera på 
marknadsförändringar och att vara dynamisk ger större möjligheter att klara av förändringar. 

· De som är grundarna eller entreprenörerna bakom tillväxtföretaget strävar oftast efter en 
större framgång genom att vara kreativ och trivs med strategiskt operationella frågor vilket 
leder till en ökning av omsättningen etc. 

Företags tillväxtmöjligheter är beroende av god kapitalförsörjning vilket ofta anses som ett stort hot 
för att små företag ska nå hög tillväxt. Ett företag kan växa genom ackumulerade vinstmedel eller i 
form av externt tillfört kapital i form av lån eller ägarkapital.114 

3.3 Ledarskap  
Dagens organisationer kräver en ny generation av ledare - människor som är flexibla, kan hantera 
förändringar samt möta krav. Den mest tillförlitliga källan för framtidens ledare är nuvarande 
anställda inom en organisation. Morgondagens ledare kan likställas vid diamanter; de behöver hittas 
samt poleras. De kanske förstår verksamheten och dess kulter men är inte förberedda på att möta de 
krav som ställs på dem.115 Vi kommer nedan att diskutera vilka typer av karaktärsdrag som en 
ledare bör ha för att bli framgångsrik.  
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3.3.1 Sex viktiga karaktärsdrag 
Det finns sex stycken egenskaper som skiljer ledare från icke-ledare. Dessa kan identifieras som: 
drivkraft, en önskan att leda, ärlighet och integritet, självförtroende, kognitiv förmåga och kunskap 
om verksamheten.116 
 
3.3.1.1 Drivkraft 
Den första egenskapen är driv och begreppet används för att hänvisa till en konstellation av 
egenskaper och motiv som avspeglar en hög ansträngningsnivå. Denna egenskap kan delas in i fem 
enheter; uppnå motivation, ambition, energi, uthållighet och initiativ.  
Uppnå motivation 
Ledare har en relativt hög önskan om framgång och behovet av bedrift är ett viktigt motiv bland 
effektiva ledare och ännu mer viktigt bland framgångsrika entreprenörer. Högt presterande ledare 
uppnår framgångsrikedom genom utmanande arbetsuppgifter, att uppnå normerna för kvalitet och 
utveckla bättre sätt att göra saker. För att arbeta sig upp till toppen av en organisation måste ledare 
ha en vilja att slutföra utmanande uppdrag och projekt. Detta gör även att ledaren får teknisk 
expertis, både genom utbildning och yrkeserfarenhet och genom att initiera och följa upp 
organisatorisk utveckling.117 
 
Ambition 
Ledarna är mycket ambitiösa när det gäller arbete och karriär och strävar efter att gå vidare inom 
organisationen. För att avancera måste ledare aktivt vidta åtgärder för att visa sin drivkraft och 
beslutsamhet. Ambition engagerar ledare att ställa tuffa, utmanande mål för sig själv och sina 
organisationer.118 
 
Energi 
För att upprätthålla en hög prestationsnivå och avancera inom organisationen, måste ledare ha 
mycket energi. Att arbeta länge och intensivt i veckor (även många helger) i många år kräver att 
personen besitter fysisk, mental och känslomässig vitalitet. Ledare har oftast en högre grad av 
energi och uthållighet än icke ledare samt att ledare karaktäriseras som att vara allmänt aktiva, 
livliga och ofta rastlösa. Behovet av energi är ännu större idag än vad det var förut eftersom att 
företag idag förväntar sig att alla anställda, inklusive chefer, att ägna mer tid till att besöka 
organisationens andra platser, kunder samt leverantörer.119  
  
Uthållighet 
Ledare är bättre än icke ledare på att övervinna hinder, de har en förmåga att arbeta med avlägsna 
objekt i syn och har en viss styrka, vilja eller uthållighet. De måste ständigt vara aktiva inom 
organisationen samt följa upp med sina program då de flesta organisationsförändrings program tar 
flera månader att upprätta och kan ta många år innan de genererar förmåner. Ledarna måste därför 
ha drivkraft och uthållighet för att hålla fast vi dessa program och envishet är nödvändigt för att 
säkerställa att förändringarna blir institutionaliserade.120 
 
Initiativ 
Framgångsrika ledare är proaktiva, de fattar beslut och vidtar åtgärder som leder till förändring 
istället för att bara reagera på händelser eller vänta på att saker och ting ska ske. Det vill säga, de 
visar på en hög grad av initiativ. Ledare är prestations-orienterade, ambitiösa, energiska, envisa och 
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proaktiva. Samma egenskaper kan även leda till att en chef försöker utföra allt på egen hand och 
därmed inte utvecklar engagemang och ansvar för sina underordnade. Framgångsrika ledare måste 
alltså inte bara vara fulla av drivkraft och ambition utan de måste vilja leda andra.121 
 
3.3.1.2 En önskan att leda 
Motivationsstudier visar att ledare har en stark vilja att leda, med detta menas en önskan att påverka 
och leda andra och detta likställs ofta med behovet av makt. Personer med höga 
ledarskapsambitioner har ofta som målsättning att påverka andra människor, vinna argumentationer 
eller vara den med högst auktoritet. Framgångsrika ledare måste vara beredda att utöva makt över 
underordnade, tala om för dem vad de skall göra samt använda positiva och negativa sanktioner på 
ett lämpligt sätt. Tidigare studier har visat inkonsekventa resultat då det gäller dominans som 
ledarskapsegenskap.122 Enligt Harvardpsykologen David McClelland kan förklaringen vara att det 
finns två olika typer av dominans: personligt maktmotiv och socialt maktmotiv.123  
 
Personligt maktmotiv 
Även om ett behov av makt är önskvärt, beror ledarens effektivitet på vad som ligger bakom den. 
En ledare med personlig makt har lite självkontroll, är ofta impulsiv och fokuserar på att samla in 
symboler för personlig prestige. De skaffar sig makt endast för att dominera andra och detta kan 
vara baserat på en bristande självkänsla. Personligt makt motiv handlar om dominans av andra och 
leder till beroende och undergivna anhängare.124 
 
Socialt maktmotiv 
Ledare med ett socialt makt motiv använder sin makt som medel för att uppnå önskade mål eller 
visioner, utveckla nätverk och koalitioner, få samarbete med andra, lösa konflikter på ett 
konstruktivt sätt och för att påverka andra. Personer med ett socialt makt motiv är mer 
känslomässigt mogna än dem med ett personligt makt motiv. De använder sin makt mer till förmån 
för hela organisationen och är mindre benägna att använda den för manipulation vilket leder till en 
framgångsrik organisation. Dessa ledare är också mindre defensiva, mer villiga att ta råd från 
experter vilket lede till att anhängarna blir oberoende samt känner en behörighet.125 
 
3.3.1.3 Ärlighet och integritet 
Ärlighet och integritet är något som alla individer har inom sig, men de har en särskilt betydelse för 
ledare. Utan dessa kvaliteter så finns det risk för att ledarskapet försvagas. Integritet är sambandet 
mellan ord och handling och ärlighet avser sanningsenligt eller icke-vilseledande. Dessa två utgör 
grunden för ett förtroendefullt förhållande mellan ledaren och dess efterföljare eller anställda. 
Framgångsrika ledare är öppna med sina anställda, men även diskreta genom att inte bryta 
förtroenden och inte ovarsamt avslöja potentiellt skadlig information.126 
 
3.3.1.4 Självförtroende 
Det finns många anledningar till att en ledare behöver självförtroende eftersom att vara ledare är ett 
mycket komplicerat arbete. En stor mängd information måste samlas in och bearbetas, en rad 
problem måste lösas, beslut fattas, motgångar övervinnas och risker måste tas i osäkra situationer. 
Självförtroende spelar en viktig roll i beslutsfattandet och för att få andras förtroende, men det är 
inte bara självförtroendet som är viktigt, utan även hur andras uppfattning om det. Visar en ledare 
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osäkerhet om ett visst beslut eller uttrycker tvivel kommer anställda att vara mindre benägna att lita 
på sin ledare och detta leder till att de känner sig mindre förpliktigade att uppfylla organisationens 
syfte. Det är också mer sannolikt att självsäkra ledare är mer bestämda och beslutsamma, vilket 
leder till att dess beslut blir mer förtroendeingivande. En viktig skillnad mellan självsäkra och 
mindre självsäkra ledare är att då ett beslut är misslyckat så agerar en självsäker ledare genom att 
erkänna misstaget och använder det som ett lärande tillfälle, medan mindre självsäkra ledare agerar 
på ett defensivt sätt och försöker täcka över misstaget.127 
 
3.3.1.5 Kognitiv förmåga 
Ledare måste samla in, integrera och tolka stora mängder information och dessa krav är större än 
någonsin idag på grund av den snabba tekniska utvecklingen. Det är således inte förvånande att 
ledare bör besitta kunskap om att utforma lämpliga strategier, lösa problem och fatta rätt beslut. 
Ledare karakteriseras ofta som intelligenta, men inte nödvändigtvis som briljanta och 
begreppsmässigt kunniga. Intelligens är ofta en egenskap som anställda vill att en ledare besitter 
eftersom att de vill att ledaren skall vara, i vissa avseenden, mer kompetent än vad de är. Av denna 
anledning är kognitiv förmåga hos ledare en källa av auktoritet i en ledarskapsrelation.128 
 
3.3.1.6 Kunskap om verksamheten 
Framgångsrika ledare besitter ofta en hög grad av kunskap om företaget och branschen genom att 
de håller sig uppdaterade och samlar in information. Djupgående kunskap om företaget och 
näringslivet gör att ledare enklare kan ta rätt beslut samt förstå konsekvenserna av dessa beslut.129 
 
3.4 Sammanfattning av teorier 
Som vi beskrivit i det inledande stycken av detta kapitel så har vårt teorikapitel utgångspunkt i 
Johan Wiklunds teoretiska tillväxtmodell. Vi har i vårt teorikapitel använt oss utav en del välkända 
teorier och försökt att angripa vårt problem med teorier som både ser strategi som ett ”utifrån-och-
in-perspektiv” och ”inifrån-och-ut-perspektiv”. ”Utifrån-och-in-perspektivet” analyseras utifrån 
företagets position på marknaden eller inom branschen och det finns flera kända teorier som har 
utvecklats för att denna position skall kunna bestämmas130. Vi har för att analysera detta perspektiv 
använt oss utav teorier såsom Michael Porters femkraftsmodell och Ansoffs matris. Det andra 
perspektivet, ”inifrån-och-ut”, innebär att företagets kärnkompetenser och tillgängliga resurser 
analyseras131. Till analysen av detta perspektiv har vi valt teorier som berör företags resurser och 
kompetenser samt ett antal motivationsteorier. Vi har även valt att analysera vårt problem genom 
ledarskapsteorier, vilket är en faktor som inte finns med i Johan Wiklunds modell. Anledningen till 
detta är att vi anser att ledarskapet hos företag har stor inverkan på tillväxten samt 
organisationsutvecklingen. Vi har för att underlätta förståelsen hos läsaren samt för att binda 
samman vårt teorival med problemområde och syfte valt att sammanfatta med en figur (se figur 
3.8). Detta kommer även att vara vår utgångspunkt vid utformningen av vår intervjuguide till våra 
respondenter. Den kommer också att vara ligga som underlag till vår analys av det empiriska 
materialet. 
 

                                                        
127 Kirkpatrick. S.A,.& Locke. E.A, ”Leadership: do traits matter?”, Management Executive, 1991, 5(2), s. 48-60 
128 Ibid 
129 Ibid 
130 Jönsson. S., & Strannegård.L, ”Ledarskapsboken”, 2009, s. 127 
131 Ibid 
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Figur 3.8 Sammanfattning av teorier132 

3.5 Kritik av teorier 
Vi har med utgångspunkt från våra tidigare studieerfarenheter inom främst management och 
marknadsföring, valt att fokusera teoriavsnitt på stora beprövade teorier inom dessa områden med 
exempelvis Ansoff och Porter. Vi är medvetna om att dessa teorier inte alltid är utformade efter ett 
småföretagarperspektiv då dessa teorier även går att applicera på stora företag. Eftersom de företag 
vi ämnar studera ändå har växt så pass snabbt finner vi det relevant att se om dessa teorier har legat 
till grund för deras snabba tillväxt. Vi har istället för att titta på teorier kring entreprenörskap valt att 
angripa problemet utifrån ett mer övergripande perspektiv sett ur företagets perspektiv med ledaren 
och ledarskap i fokus. Eftersom vi studerar mindre företag med minst 10 anställda och inte 
mikroföretag ser vi det rimligt att dessa företag startat att fundera mer utifrån andra perspektiv än 
entreprenörskap såsom övergripande strategier, identifiera resurser och kompetens samt företagets 
position.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
132 Egen bearbetning 
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4. Praktisk metod 
I detta kapitel har som mål att presentera för läsaren hur vår studie praktiskt har genomförts. Vi 
beskriver val av metod, samt hur urvalet för studien har skett samt hur vi har gått tillväga vid 
insamlandet av det empiriska materialet. 
 
4.1 Val av metod 
För vår studie har vi valt en kvalitativ forskningsmetod, dvs. genom intervjuer. Grunden till den 
kvalitativa forskningsmetoden handlar om att studera, beskriva och tolka den sociala verkligheten 
vilken relateras utifrån individens beskrivning hur denne tolkar och upplever sina egna erfarenheter 
och kunskaper.133 Syftet bakom den kvalitativa forskningsmetoden utgörs av att tydliggöra 
företeelsens karaktär och egenskaper för att fastställa fenomenets innebörd och betydelse134 vilket 
då lämpar sig bra eftersom vår studie syftar till att identifiera om gasellföretag i Umeå har liknande 
tillväxtstrategier för att uppnå sin snabba framgång. Vi anser att det med den kvalitativa metoden 
skapar större möjligheter att få mer detaljerad och djupare information från våra fallstudier. Det 
betyder att vi tolkar våra respondenter utifrån hur de beskriver strategierna bakom tillväxten och då 
anser vi inte att den kvantitativa forskningsmetoden är lika lämplig. Detta eftersom den kvantitativa 
metoden kan framställas som en strukturerade arbetsmetoden med formulerande modeller där 
siffror och statistik används för att forskare vill få fram ett svar på hur vanligt ett fenomen kan var. 
135 Eftersom vi studerar ett antal mindre företag så är var vårt fokus primärt på att få kvalitet i vårt 
insamlade material med respondenter som kan beskriva sin verklighet och den kvantitativa 
forskningsmetoden fokuserar istället mycket på kvantifiering av stängda frågor.136  
 
En viktig aspekt att ta hänsyn till för att intervjuer ska kunna användas som den huvudsakliga 
datainsamlingsmetoden är språket. Det är viktigt att språket beaktas som ett verktyg som kan 
informera om såväl innebörds- och meningsstrukturer som handlingar och händelser. Om språket är 
den viktigaste informationskällan är det viktigt att datainsamlingen sker på ett sådant sätt att det 
finns utrymme för intervjuobjektet att tala fritt.137 Detta har vi tagit hänsyn till vid våra intervjuer 
med våra respondenter. Det har varit viktigt för oss att interaktionen mellan oss och våra 
respondenter har fungerat för att undvika misstolkningar då vår viktigaste informationskälla är 
språket. Vi anser att missförstånd har undvikits med hjälp av vår handledare som har mångårig 
erfarenhet inom strategiområdet och har kunnat guida oss genom att tala respondenternas språk. Vi 
har även utformat vår intervjuguide så att våra respondenter har haft utrymme att tala fritt och detta 
har varit en viktig aspekt för oss att ta hänsyn till då vårt problemområde är att försöka urskilja 
likheter mellan strategiimplementeringen hos olika gasellföretag, vilket ytterligare motiverar vårt 
val av undersökningsmetod.  
 
Vårt val av forskningsmetod har även sin utgångspunkt i valet av vår kunskapssyn som presenterats 
i kapitel 2 där vi konstaterat att vi har en hermeneutisk kunskapssyn. Detta synsätt förespråkar 
tolkning och förstå sig på fakta138 och som vi tidigare beskrivit så vill vi undersöka hur 
gasellföretag i Umeå har arbetat med tillväxtstrategier samt se om det finns likheter. Detta medför 
att en kvalitativ metod lämpar sig bäst för vår studie.  
 
 
 
                                                        
133 Holme. I.M., & Solvang. B.K,  ”Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder”, 1997, s. 76 
134 Widerberg. K, ”Kvalitativ forskning i praktiken”, 2002, s. 15-16 
135 Backman. J,  ”Rapporter och uppsatser”, 1998, s. 46-50. 
136 Bryman. A., & Bell. E, “Företagsekonomiska forskningsmetoder”, 2005, s. 322 
137 Johansson Lindfors. M-B, ”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 119-120 
138 Op cit s. 44 
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4.2 Urval  
Vårt urval i den här studien baseras på ett icke-sannorlikhetsurval, ett så kallat bekvämlighetsurval, 
vilket betyder att forskaren väljer personer som för tillfället finns tillgängliga.139 Det har varit 
viktigt för oss att komma i kontakt med rätt person som kan mycket om vårt ämnesval för att kunna 
bidra med relevant information till vår studie samt besvara våra frågor. Av den anledningen har de 
personer vi valt att intervjua varit ett självklart val.  
 
Urvalet av denna studie består av de gasellföretag som utnämnts i Umeå under 2008 enligt Dagens 
Industris årliga ranking. 2008 års utnämning grundar sig på företagens resultat för perioden 2004 -  
2007. Under denna period fanns det nio olika företag som klassades som gasellföretag och var 
därmed aktuella för vår studie. Studiens avgränsningar och begränsningar medförde att vi valde att 
exkludera Rekab Entreprenad AB eftersom de skilde sig markant mot de övriga företagen, detta då 
deras omsättning var för hög samt att deras antal anställda var för högt för att stämma överens med 
vad som definieras som små företag. Anledningen till att vi valde att endast inkludera små företag 
beror på vårt intresse för småföretagande och deras arbetssätt då vi anser att de är mer föränderligt 
och de kan påverka sin arbetssituation i större utsträckning.  
 
4.3 Bortfall 
Efter att sammanställt vilka företag som var aktuella för vår studie sökte vi på respektive företag på 
Hitta och Eniro för att få fram kontaktuppgifter och hemsidor. Därefter kontaktade vi varje företag 
via telefon under perioden 20/4 till 24/4 2009. Eftersom vår urvalsgrupp bestod av små företag fick 
vi tidigt klar bild över vilka som var relevanta att intervjua vilket uteslutande var ägare och eller 
VD. Ett företag ur urvalsgruppen Torbjörn Sundh Entreprenad AB kunde inte medverka i vår studie 
eftersom den relevanta personen vi ville intervjua var bortrest vilket innebar att vår tidsram för 
denna studie skulle bli förskjuten vilket inte möjliggjorde denna väntetid. Företaget Tekå Fjärrtrafik 
i Umeå AB medverkade inte på grund av svårigheter med att få kontakt med ägaren som var ute 
mycket och helst ville bli kontaktad med kort varsel vilket skapade svårigheter för att få en 
intervjutid. Sko Shop Company i Umeå AB har vi även försökt att kontakta ett antal gånger men 
dock utan resultat, vilket medförde att vi valde att inte inkludera dem i vår studie. Deras bortfall tror 
vi inte har påverkat studien nämnvärt eftersom vi ändå har en majoritet av respondenter ur vår 
urvalsgrupp.  
 
4.4 Intervjumall  
Vid utformning av en intervjuguide är det viktigt att ta hänsyn till två aspekter, nämligen 
standardisering och strukturering.  Standardisering handlar om hur frågorna utformas och i vilken 
ordning de ställs och strukturering handlar om vilket svarsutrymme respondenten ges. 140 Då vi 
utformat våra frågor har vi utgått ifrån det teoretiska materialet som presenterades i kapitel tre. 
Wiklunds tillväxtmodell med dess variabler; resurser, kompetens, strategi, motivation, miljö och 
tillväxt samt tillägget om ledarskap har således utgjort olika frågeteman i intervjuguiden vilket 
bidrar till att skapa den röda tråden för läsaren samt att undvika att någon teoridel utelämnas. Under 
varje intervjutillfälle har vi ställt samma frågor till respondenterna och detta medför att vår 
intervjuguide har varit standardiserad. Vi har valt att hålla identiska intervjuer eftersom att vårt 
problemområde och syfte med studie är att undersöka hur gasellföretag har arbetat med 
tillväxtstrategier samt att se om det går att uttyda likheter i implementeringen av strategierna. Vi har 
även under intervjuerna låtit respondenterna tala ganska fritt om frågorna då vårt ämnesval kräver 
detta då det inte finns några rätt eller fel sätt på hur strategier ska implementeras vilket medför att 
vår intervjuguide även har varit ganska ostrukturerad. I de avslutande delarna av arbetet finns en 

                                                        
139 Bryman. A., & Bell. E, ” Företagekonomiska forskningsmetoder”, 2005, s. 124 
140 Patel. R., & Davidsson. B, ”Forskningsmetodikens grunder”, 1994, s. 60-61 
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bilaga över den intervjumall som användes vid intervjutillfällena. För att ge läsaren en tydligare bild 
och underlätta förståelsen av våra val av frågor så kommer vi att beskriva varje fråga mer ingående 
samt motivera varför vi valt att ha med den i vår intervjuguide.  
 
Under de första teman, resurser och kompetens, så har vi valt att ställa tre stycken frågor om både 
kompetenser, resurser samt om företagets konkurrensfördelar. Detta val baseras på att dessa tre 
områden är grundstenar i ett företag och utan dem skulle det bli svårt för ett företag att överleva. Vi 
anser även att dessa är viktiga att ta hänsyn till eftersom att de är bidragande till ett företags tillväxt 
samt hur de jobbar med strategiimplementering. Det andra temat, strategi, har vi även där valt att 
ställa tre stycken frågor. Den första behandlar tillväxtstrategier och den valde vi att ställa eftersom 
att vi vill se vilka val de har gjort gällande strategier. Den andra frågan handlar om hur de har valt 
att positionera sig på marknaden och det anser vi vara viktigt eftersom att det visar på hur de 
uppfattar sig själva, samt hur de uppfattas av kunder, vilket har betydelse vid utformningen av 
strategier. Vidare så ställde vi även en fråga om hur de arbetar med att skapa gemensamma 
värderingar inom företaget eftersom att det är viktigt att alla arbetar mot samma mål och har 
likvärdiga värderingar för att en strategi skall uppnås.  
 
I det tredje temat, motivation, har vi valt att ställa två frågor om vilka motivationsfaktorer som är av 
betydelse både för en ledare men även för anställda. Detta val grundas på att motivation, enligt oss, 
gå hand i hand med tillväxt eftersom att är en person motiverad kommer han att prestera vilket 
skapar tillväxt. Det fjärde temat, miljö, behandlar frågor som rör ett företags externa miljö och detta 
ansåg vi vara viktigt att ta hänsyn till, eftersom att när en strategi utformas är det inte bara de inre 
faktorerna som påverkar utan det yttre är även utav betydelse. Under det femte temat, tillväxt, har vi 
valt att ställa en fråga om hur de har finansierat sin tillväxt och detta gjorde vi eftersom att vi anser 
att det är viktigt att se om de är beroende av externa finanser, vilket kan ha inverkan på tillväxten 
inom ett företag. Vidare så ställde vi även en mer generell fråga om vad de tror kännetecknar små 
företag med hög tillväxt eftersom att vi tyckte att det var intressant att veta hur de ser på sig själva 
och vad som de tror är den största bidragande orsaken till att små företag lyckas uppnå relativt hög 
tillväxt. Det sista temat, ledarskap, är ett tema som inte finns med i Wiklunds modell utan ett tema 
som vi själva har valt att ta med eftersom att vi anser att ledarskapet inom ett företag är av stor 
betydelse för tillväxt och tillväxtstrategier. De frågor vi valde att ställa berörde hur ledarskapet 
påverkar tillväxten samt vilka olika drivkrafter hos en ledare som genererar framgång.  
 
4.5 Intervjuerna 
Studiens intervjuer kan närmast benämnas som djupintervjuer eftersom vi som forskare försöker att 
med hjälp av en intervjumall förstå hur respondenten upplever problem. I nedanstående matris (se 
tabell 4.1) väljer vi att presentera övergripande och relevant information över de vi intervjuade från 
varje intervjutillfälle. Detta för att vi vill ge läsaren en tydlig sammanställning innan vi beskriver 
varje intervjutillfälle mer ingående. Access i tabellen utgörs av det helhetsintryck som företagen 
givit oss från första kontakt till avslutad intervju. Vi upplever att den har varit likvärdig för samtliga 
företag viket har medfört att vi har benämnt accessen som mycket god för alla respondenter. Vi 
inledde alla intervjuer på samma sätt genom att kort presentera vilka vi var och presenterade syftet 
med vår studie. Detta gjorde vi för att påminna respondenten om vårt ämne samt för att vi skulle 
hålla oss inom ramarna för det. Vi har i vår empiri inte använt oss utav några citat från våra 
respondenter eftersom att vi ville återge en mer generell bild med våra egna ord.  
 
4.5.1 Företagsbeskrivning 
För att underlätta för läsare har vi valt att ha en företagspresentation av alla de respondenter som vi 
intervjuat. Nedanstående information är direkt hämtad från företagens hemsidor, samt att 
tillväxttakten avser tidsperioden 2004 – 2007. 
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Bro & Tak Isoleringar AB  
Ett Umeåbaserat företag som har varit verksamma sedan 1993, de sysselsätter ca 10 personer och 
jobbar främst med diverse tätskiktlösningar och reparationer av utomhuskonstruktioner i betong. 
Broar, parkeringsdäck, terrasser och balkonger för att nämna några exempel. De jobbar även med 
taktäckningar. De utför även lösullsentreprenader och är auktoriserad entreprenör för Isover i Umeå 
och Örnsköldsviksområdet. Deras arbetsområde är Norrland och deras kunder är huvudsakligen de 
rikstäckande byggbolagen samt fastighetsägare.141 

 
Bro & Tak Isoleringar AB (2008) 
Ort: Västerbotten, Umeå 
Bransch: Bygg- och entreprenadföretag 
Antal anställda: 11 
Omsättning: 14 509 tkr 
Tillväxt: 125 %142 

 
Umeassistance Miljö AB 
Fr.o.m. den 1-maj 2009 överlät Umeassistance Miljö AB sin verksamhet till UmeAssistance AB. 
UmeAssistance ska till entreprenad-, industri- och handelsföretag samt offentliga verksamheter, i 
huvudsak i Umeå, med omnejd leverera och utveckla transporter och transportnära tjänster så att 
kunderna utvecklas på sina marknader. Även inom entreprenad området såsom miljö och 
återvinning samt övriga maskintjänster skall utveckling ske för och med kundernas önskemål. 
Företaget är därmed organiserat i fyra affärsområden: bilbärgning, avfalls och 
anläggningstransporter, entreprenad & Miljö.143  
 
Umeassistance Miljö AB (2008) 
Ort: Västerbotten, Umeå 
Bransch: Bygg- och entreprenadföretag 
Antal anställda: 19 
Omsättning: 40 002 tkr 
Tillväxt: 259 %144 
 
LPS Konstruktörer AB:  
Byggnadskonstruktion och projektering är grunden i deras verksamhet, från klassiska 
konstruktioner till rationellt industriellt byggande. 3D Modellering är en modern 
konstruktionsmetod med idel fördelar, från idé till färdig byggnadsritning, som de är väl förtrogna 
med. Ekonomi och administration i byggprojekt spelar en stor roll. Byggherren tjänar mer pengar 
när de engageras i ett tidigt stadium och tar ett större ansvar. Deras kunder finns främst inom 
industri, privata och statliga fastighetsbolag, entreprenadföretag, kommuner och landsting.145  
 
LPS Konstruktörer AB (2008) 
Län: Västerbotten, Umeå 
Bransch: Konsultföretag 
Antal anställda: 12 
Omsättning: 14 757 tkr 
Tillväxt: 105 %146 
                                                        
141 http://www.brootak.se/index.asp?PAGE=1 2009-05-07 kl: 10.00 
142 http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Gasell.aspx%3FgasellWhat%3Dabout 2009-04-03 kl: 10.00 
143 http://www.umeassistance.com/index.asp?page=10 2009-05-06 kl: 11.00 
144 http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Gasell.aspx%3FgasellWhat%3Dabout 2009-04-03 kl: 10.00 
145 http://www.lps.se/index.asp?page=1 2009-05-15 kl: 11.30 
146 http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Gasell.aspx%3FgasellWhat%3Dabout 2009-05-03 kl: 10.00 
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Nordkontor Inredning i Umeå AB 
Input Interiör köpte under 2008 Nordkontor Inredning i Umeå AB och deras verksamhet består till 
stor av likande verksamhet som Input Interiör. Deras affärsidé är att de ska vara marknadsledande 
på behovsanpassad inredning baserad på deras kunders förutsättningar beträffande: design, profil, 
funktion, ergonomi och ekonomi. Genom att ta ansvar för hela inredningar förvaltar de kostnaden 
för nya möbler till en investering i arbetsmiljö och kundbemötande. De är en komplett leverantör 
och erbjuder allt från projektering, upphandling, provmöbler, flytt, inventering och avyttring av 
befintliga möbler till leverans, montering och efterservice.147 
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB (2008) 
Län: Västerbotten, Umeå  
Bransch: Handelsföretag 
Anställda: 14 
Omsättning: 39 598 tkr 
Tillväxt: 103 %148 
 
Gate Intelligent Building Support AB  
Gate Intelligent Building Support AB är branschledande i Umeå på styr- och övervakningssystem 
sedan 2000 där det anpassar en rätt lösning för en sund innemiljö. De levererar och installerar 
värme-, ventilations- och kylsystem för både privat och offentlig miljö. Deras tre ledord är 
engagemang, kvalitet och tillgänglighet. I nära samarbete med kunden tar de fram skräddarsydda 
systemlösningar och erbjuder högklassig projektledning fram till slutprodukt.149 
 
Gate Intelligent Building Support AB (2008) 
Län: Västerbotten, Umeå 
Bransch: Bygg- och entreprenadföretag 
Antal anställda: 13 
Omsättning: 13 886 tkr 
Tillväxt: 155 %150 
 

                                                        
147 http://www.inputinterior.se/ 2009-05-15 kl: 13.00 
148 http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Gasell.aspx%3FgasellWhat%3Dabout 2009-05-02 kl: 14.00 
149 http://www.gateibs.com/ 2009-05-15 kl: 12.00 
150 http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Gasell.aspx%3FgasellWhat%3Dabout 2009-05-04 kl: 10.00 
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Tabell 4 1 Översikt intervjuer151 

Intervju 1 
Studiens första intervju genomfördes hos UmeAssistance AB som numera är ägare till 
Umeassistance Miljö AB. Mötet skedde med VD Mattias Hanson på hans kontor under inspelning. 
Frågorna hade skickats till respondenten ett par dagar i förväg och denne hade även själv skrivit ut 
frågorna och verkade väl förberedd inför vår intervju. Detta bidrog till att vi fick mycket grundliga 
och välformulerade svar samt att han även var insatt i ämnet. 
 
Intervju 2 
Studiens andra intervju genomfördes hos LPS Konstruktörer AB med VD Gösta Holgersson. Denna 
intervju genomfördes inne på hans kontor under inspelning och han hade fått frågorna skickade till 
sig ett par dagar i förväg. Gösta hade själv skrivit ut frågorna inför vår intervju och verkade väl 
förberedd. Intervjun var grundlig och han var även väl insatt i ämnet. 
 
Intervju 3 
Studiens tredje intervju genomfördes med Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB med Johan Tomasson, 
VD och Sven-Erik Vegholm, styrelseordförande. Att det skulle vara två stycken under 
intervjutillfället var ingenting som vi visste om innan vi kom dit, men detta anser vi inte påverka 
resultatet av vår studie eftersom att de kompletterade varandra bra och var väl överens på alla 
frågor. Denna intervju genomfördes inne på Johans kontor under inspelning och vi hade skickat 
frågorna ett par dagar i förväg. De hade skrivit ut frågorna inför intervjun och det verkade väl 
förberedda, båda var mycket kunniga och engagerade inom ämnet vilket bidrog till mycket 
grundliga svar.  
 
Intervju 4 
Studiens fjärde intervju genomfördes hos Nordkontor i Umeå Inredning AB med Jerker Sundström, 
VD. Intervjun med Jerker hölls inne i möbelhuset under inspelning och vi hade skickat frågorna 
några dagar i förväg men han hade varken skrivit ut dem eller läst igenom dem. Trots detta så kunde 
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han svara väl på alla våra frågor och var engagerad och insatt i ämnet och bidrog med väl 
genomtänkta svar.  
 
Intervju 5 
Studiens femte intervju genomfördes med Gate Intelligent Building Support AB med Pär Forsgren, 
VD. Intervjun hölls inne på Pärs kontor under inspelning och vi hade skickat frågorna i förväg och 
Pär var väl förberedd genom att han hade skrivit ut frågorna. Han hade mycket kunskap inom ämnet 
och kunde bidra med raka och grundliga svar.  
 
4.6 Metodkritik 
Insamlandet av data från våra respondenter har varit relativt homogent då de yttre förutsättningarna 
har varit likartade, vilket bidragit till att studiens trovärdighet ökar.  Dock så finns det risk för att vi 
kan ha haft olika påverkan på våra respondenter med hänsyn till vår inställning angående vårt 
problemområde. Detta kan leda till att vissa frågor blir ledande, missförstådda eller feltolkas vilket 
leder till ett snedvridet eller felaktigt resultat. Eftersom att vi har i den största möjliga mån försökt 
hålla våra personliga åsikter utanför under genomförandet av intervjuerna så bedömer vi att risken 
för att vi skulle ha påverkat våra respondenter som liten.  
 
Vi har innan intervjuerna tillfrågat våra respondenter om de önskar att vara anonyma, vilket 
samtliga valde att inte vara. Detta kan vara en nackdel och påverka studien negativt eftersom att 
respondenterna kan känna att de inte kan prata fritt när de är nämnda vid namn. Detta anser vi inte 
gälla i vår studie eftersom att vårt ämnesval berör något som våra respondenter själva har byggt upp 
och något som de är stolta över vilket endast kan påverka studien positivt. Vi har efter intervjuerna 
transkriberat samtliga intervjuer och eftersom att respondenterna var så positiva till vår intervju och 
ämnesval, valde vi att inte tillfråga om respondentvalidering.  
 
Vi har intervjuat fem stycken gasellföretag i Umeå, vilket kan anses som ett relativt litet antal för 
vår studie. Dock så finns det bara åtta stycken gasellföretag i Umeå som klassas som små företag 
vilket gör att vårt representativa urval ändå är en majoritet. Detta gör att vi ändå anser att antalet 
gasellföretag vi har intervjuat räcker för att vårt resultat ska vara pålitligt. Vi anser inte heller att om 
vi skulle ha intervjuat fler gasellföretag så skulle inte resultatet skilja sig nämnvärt då vi redan nu 
kan se ett mönster i hur de arbetar med tillväxtstrategier.  
 
Våra intervjuer skiljer sig ganska mycket i intervjulängd, dock så ser vi inte att det påverkar vår 
studie eftersom att den intervjun som skiljer sig nämnvärt är den med Bro & Tak Isoleringar i Umeå 
AB och anledningen är att det under intervjutillfället medverkade två personer. Vi ser inte att det 
ska påverka resultatet av vår studie då de under hela intervjun var överens och kompletterade 
varandra bra.  
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5. Empiri 
Detta kapitel presenterar vårt empiriska material som samlats in genom intervjuer med fem 
gasellföretag i Umeå. Vi kommer att presentera respondenternas svar och detta ligger sedan till 
grund för analysen som utförs i kapitel sex.  
 
5. 1 Upplägg av empiriskt material 
Vi har valt att presentera vårt empiriska material genom att dela upp kapitlet på likartat vis som 
teorikapitlet samt vår intervjuguide. Detta för att underlätta förståelsen och läsningen för läsaren, 
samt knyta ihop alla delarna på ett överskådligt sätt. Vi har även valt att presentera företagens svar 
samlat under de ställda frågorna eftersom att vi anser att det blir enklare för läsaren att jämföra de 
olika svaren. Hade vi istället valt att presentera varje intervju var för sig finns det en risk att läsaren 
uppfattar materialet som upprepning.  
 
5. 2 Resurser och kompetens 
Vilka är ert företags främsta kompetenser? Hur har de bidragit till er tillväxt? 
 
Umeassistance Miljö AB: Det måste fungera rent ekonomiskt för att kunna växa, samtidigt som 
det finns ett bra starkt ledarskap. Sedan måste det finnas fantastiskt duktig personal med rätt 
inställning, rätt utrustning med maskiner och fordon för att kunna utföra arbeten. Det är viktigt att 
alla delar fungerar och det går inte att peka på någon specifik del. 
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: De gör specialuppdrag inom tunga anläggningsprojekt och det 
är de anställda som är deras främsta kompetens. De har arbetat länge med sina arbetsuppgifter 
vilket har medfört att deras yrkesskicklighet har ökat och personalen har blivit duktigare. När 
personalen får göra fler yrkesmoment så ökar deras kompetens vilket gör att de kan ta på sig mer 
och mer avancerade arbeten. De senaste åren så har även de yngre anställda ökat sin kompetens 
märkbart vilket bidragit till att det blivit enklare för dem att ta på sig mer arbete. Sedan besitter båda 
ägarna stor kompetens inom verksamhetsområdena då de arbetat länge på marknaden samt att 
företaget har en god status på den relativt begränsade marknaden. Deras arbetssätt bygger mycket 
på att vara med i ett tidigt skede och att hjälpa till och då är inte lågt pris prioriterat.  
 
LPS Konstruktörer AB: Respondenten menade att företagets främsta kompetenser sitter i 
kunnandet av olika 3-d program för projektering. De har många kunder som vill att de ska leverera i 
de program som de är duktiga på. Sedan är de även kunniga på program inom olika 
tillverkningsritningar vilket är viktigt för deras tillväxt. Det har medfört att de har kunnat sälja fler 
typer av tjänster än vad det tidigare kunnat inom detta. De har kunnat konkurrera med större företag 
till viss del som också är verksamma inom projektering vilket har skapat förutsättningar för att 
växa. 
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Respondenten anser att personal är den främsta kompetensen 
inom hans företag. Jerker anser att de har haft tur, de blir aldrig av med folk, de jobbar länge hos 
oss och på så sätt har de byggt upp en bra kompetensbank. Det är många som har jobbat i 20-30 år 
och de som har jobbat kortast har jobbat i ungefär fem till sex år och respondenten anser att det tar 
ungefär tre år innan man har fått nog mycket erfarenhet. Han menar att det är en nischad värld och 
att det tar ett par år innan man ens vet vad man gör. Han förklarar vidare att det är många som söker 
jobb inom hans företag och kommer dit och säger att de är så intresserade av inredning och har sett 
var enda inredningsprogram på tv men det funkar inte riktigt så. Han menar att bara för att man har 
ett par skridskor kan man ju inte spela hockey, man måste ju träna lite först. Respondenten förklarar 
att de har en specialiserad arbetsstyrka och att de alla har specialiserat sig olika inom företaget. Till 
exempel så har de en man som bara jobbar med arbetsstolar eftersom att det i dagsläget är så 
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mycket diskussioner runt ergonomi. Så istället för att alla ska sätta sig in lite grann så är det bättre 
att var och en får specialisera sig. Detta har gjort dem till lite av experter inom olika områden och 
respondenten menar att de egentligen bara är hans uppgift att se till att rätt resurs används på rätt 
plats.  
 
Gate Intelligent Building Support AB: Om man tittar på varför företaget har kommit till och hur 
det har blivit som det blivit beror det till stor del på Pär Forsgren och hans kollega. Dessa två utgör 
de främsta kompetenserna eftersom det är ett litet företag. Framförallt har de arbetet länge i 
branschen. De har arbetat 15 år med egna kunder och de jobbade även som projektledare och som 
tekniker under många år. 
 
Vilka är ert företags främsta resurser? Hur har de bidragit till er tillväxt? 
 
Umeassistance Miljö AB: För att kunna genomföra ett bra arbete måste du ha en fräsch och duglig 
fordonspark. De arbetar inom flera olika verksamhetsområden som är delvis nischade. Alla måste 
även dra mot samma mål och medarbetarna ska trivas och har roligt på arbetet vilket kan styras av 
ledarrollen. 
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: De menade att den främsta resursen inom företaget var att de 
hade möjlighet att serva kunderna med detaljlösningar redan innan arbetet utfördes, i 
projekteringsstadiet. Sedan är maskinerna en viktig del för att de ska kunna utföra arbete men det är 
tillräckligt att det är anpassade för syftet med verksamheten, så att det går att utföra de flesta 
arbeten. De har köpt på sig mycket resurser de senaste åren vilket har påverkat de finansiella 
nyckeltalen negativt, det går inte att bara köpa på sig saker fortsättningsvis eftersom dessa nyckeltal 
nu har försämrats. Respondenten förklarar även att företaget är nu mer inne i en konsolideringsfas.   
 
LPS Konstruktörer AB: Här ansåg respondenten att mycket av resurserna sitter i företagets 
personal och utan dem finns inte så mycket. Vidare var det även viktigt att det finns tekniska 
program, vilket oftast är förknippat med stora kostnader, eftersom det tillkommer underhållsavtal 
och support för att hålla dem uppdaterade. Sedan är det deras sätt att sälja, de hjälper kunden med 
totalentreprenad. De är de som samordnar mycket teknik i projektet och det krävs en del kunnande 
för att förstå datorprogrammen. Tillväxten har skapats av att de har haft en bredd på sin verksamhet 
och flera olika ben att stå.  
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Respondenten menade att de alltid har arbetat extremt 
kundstyrt, de har alltid sagt att de inte vill vara styrda av en fabrik som äger dem, vilket 
respondenten ansåg vara  vanligt inom branschen. De har valt att vara helt fristående och därigenom 
kan de jobba med alla fabrikat som de tycker är bra och även lyckats få vettiga villkor. Jerker 
beskriver deras produktbank som väldigt stor, han uppskattar den till ungefär 8-9 miljoner 
produkter. Respondenten anser att det är deras främsta resurs, att de inte är styrda utav någon 
utomstående. 
 
Gate Intelligent Building Support AB: Resurserna består av alla olika delar inom företaget med 
ingenjörer, programmerare, konstruktörer, projektledare, elektriker, och deras administratör. Den 
administrativa tjänsten skapade mer tid för att ägaren Pär att sälja och träffa kunderna mer. De anser 
att det är viktigt att deras ingenjörer också är socialt kompetenta och att de kan umgås med resten 
av de anställda.   
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Hur skulle du beskriva era konkurrensfördelar? Hur har de bidragit till er tillväxt? 
 
Umeassistance Miljö AB: Även om de delvis har olika verksamheter, så har de ett uppbyggt tänk 
som genomsyrar alla delar. Bärgningsdelen bygger mycket på att det är jour dygnet runt, extremt 
servicebaserat samt att det är ganska socialt arbete där de anställda är ansiktet utåt mot kunderna. 
Vidare har företaget utvecklat en slogan som hela företaget ska arbeta efter vilket är; ”service 
beyond the expected” vilket har bidragit till tillväxten genom att vara en ledstjärna för alla. 
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: De har ett gott rykte på marknaden om att de tar problem på 
allvar, att de är kunniga inom sitt produktionsområde med bra tekniska lösningar som kunderna kan 
lita på detta medför ett lite högre pris.  De större byggföretagen har börjat att outsourca mer av sina 
verksamheter vilket bidragit till att Bro & Tak får göra mer och mer på varje projekt. De större 
företagen har inriktat sig mer på större projekt och sedan har dessa företag haft problem med 
pensionsavgångar och att för få unga har anställts, vilket skapat att deras yrkeskunnande i 
detaljhänseende har sjunkit. Detta har skapat utrymme för mindre företag samt att Bro & Tak har 
inriktat sig på specialisering inom sina verksamhetsområden.  
 
LPS Konstruktörer AB: Respondenten menade att deras konkurrensfördelar grundades på att de 
kunnat serva kunderna snabbt samtidigt som de haft en hög servicenivå. De har känt att de har velat 
erbjuda ännu mer service än till den utsträckning de lyckats, vilket de ser som en 
konkurrensnackdel för ett litet företag. 
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Den största konkurrensfördelen de har haft är att de är en fri 
agent, fria att jobba med vad de vill och med vilket material de vill. Respondenten menar att de har 
varit fria att välja vad de vill och att det inte finns någon direkt genväg. Det finns inget företag som 
är bäst på allt. Det är skillnad i tillverkningen på att göra bara en bordskiva, ett bordsstativ eller en 
stol och klä den med tyg, och få dit stoppning. Det är så enormt olika tillverkningsprocesser vilket 
gör att inget företag kan vara bäst på allt. Antingen så är de jätte duktiga på träsidan och då kanske 
de måste köpa in ett metallstativ någonstans ifrån. Nordkontor Inredning I Umeå AB har varit så 
fria att de har kunnat köpa skivan av skivfabriken, vilket de är bäst på, och sen har de kunnat köpa 
stativ från stativfabriken. Respondenten förklarar vidare att de även var tidiga på att digitalisera sig 
och börja jobba med CAD program. De har idag två stycken män som bara sitter och ritar i CAD 
och de har haft tur att de har valt rätt CAD system. Utifrån detta förklarar respondenten att de är 
duktiga på att skräddarsy lösningar åt kunder.  
 
Respondenten anser också att de har en konkurrensfördel i att de inte bara säljer möbler, utan de 
säljer en lösning. Han menar att de inte bara säljer kartongen på gatan som någon ska ta in utan han 
har sina män som åker ut och tar in möblerna och monterar ihop dem. Respondenten menar att det 
helst inte säljer till kunder som vill montera ihop själva eftersom att de då inte kan garantera att det 
blir ett bra resultat. Det är viktigt att det blir rätt eftersom att det är företagets rykte som står på spel, 
så därför poängterar respondenten vikten av att de har sina händer på slutprodukten. Logistiken är 
något som respondenten även identifierar som en konkurrensfördel. Han anser att de är duktiga på 
att styra godset och få det att fungera. De har den synen att lagret ska vara i lastbilarna på väg upp 
för det betalar dem och det är dessutom försäkrat och om de bara kan styra godset så är det den 
absolut bästa lösningen. En annan sak som respondenten nämner är att de är extremt breda, de 
jobbar med allt. Många av deras konkurrenter och kollegor jobbar med antingen kontorsmöbler 
eller ”fina gatan” design möbler. De jobbar med allt, de jobbar med skolmöbler, kontorsmöbler, 
stora rullarkiv och motoriserade saker som exempelvis finns i universitetsbiblioteket. De jobbar 
bland annat också med föreläsningssalarna och de män som jobbar inom företaget är de enda 
auktoriserade montörerna på föreläsningssalar.  
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Gate Intelligent Building Support AB: De har framför allt kunskapen om vad deras konkurrenter 
har för nackdelar och svagheter. Vidare så arbetar de med en databas över vilka projekt som 
konkurrenter får samt vad de själva får för uppdrag. Den visar hur projekten har sett ut, vad det har 
varit för typ av projekt, om det har varit mycket ingenjörstid eller om det har varit mer 
installationstid. Databasen är uppbyggt under flera år och visar ungefär vad deras konkurrenter kan 
klara av. Sedan vet de vilka konkurrenterna är och vilka personer som arbetar med projektet men att 
de framför allt kan hitta förbättringar i form av konstruktion och programmering, hitta lättare vägar 
att gå för att kunna minimera tidsåtgången är vad de ser som en konkurrensfördel. Det är tiden som 
kostar pengar och materialet är inte speciellt dyrt.  
 
5. 3 Strategi 
Hur skulle du beskriva ert företags tillväxtsstrategi? 
 
Umeassistance Miljö AB: Det är ett familjeföretag där sedan sönerna tog över och kände att de 
ville utvecklas själva och med företaget så en uppväxling av företaget har varit aktuellt senaste åren. 
De har vuxit successivt och idag har styrelsen utökats med två stycken externa ledamöter från 
tidigare, enbart familjens fyra platser. De har även börjat med strategidagar där de avsätter två dagar 
och tittar på framtid, omvärld, styrkor, svagheter både kort- och långsiktigt. De sätter även upp mål 
för hur de vill att det ska se ut 2012 till exempel. Sedan sätter de både ekonomiska, personliga och 
materiella mål som inkluderas i strategiplanen. De breddade sin verksamhet med olika delar 
eftersom de kände att det var en kul grej att testa någonting nytt men de såg det även som en 
utmaning. Så kommer det inte att se ut framöver utan istället kommer fokus att ligga på nya 
verksamheter som finns för att skapa en själ i dem. Inom bilbärgningsdelen försöker de ständigt att 
hitta nya produkter eller tjänster de kan leverera till de redan existerande kunderna. De söker sig 
inte nämnvärt vidare i andra städer för att växa men om tillfället ges skulle det även vara en 
intressant tillväxtväg. Det är otroligt viktigt ha rätt och riktig personal och om dessa inte finns 
försvåras processen. 
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: De har en differentierad strategi med ett tydligt fokus på 
omsättningsökning. Eftersom företaget ska försörja två personer så erfordras en ökning på 5-6 
miljoner. En grund för att kunna växa är att ett företag som har potential att växa har ett gott namn 
på marknaden och att de växer med annat än bara med bara priset.  
 
LPS Konstruktörer AB: Respondenten ansåg att det var att de kunnat arbeta sig in på en större 
marknad genom att de haft teknikkompetens, samt att de arbetat mycket med företag i Stockholm. 
Detta har skapat breda försäljningskanaler med tillverkningsföretag och andra företag samt gynnats 
deras breda teknikkompetens. De har inte arbetar smalt utan de har valt att fokusera på helheten. De 
har varit mycket noggranna att visa kunderna hur långt tid varje projekt kommer att, samt att 
kalkylera ekonomiskt vilket ger möjlighet för kunden att välja olika alternativ genom hela 
processen.  
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Respondenten menar att de har jobbat med att bli bättre på 
alla de kunder som de har genom att upplysa kunden om att de kan ännu mer än vad de faktiskt tror. 
Kunden ska inte behöva fundera, utan de ser till att de kan öka försäljningen på varje kund. Sen har 
de även medvetet försökt att tjäna lite pengar genom att öka täckningsgraden och respondenten 
poängterar att det inom branschen är låg täckningsgrad. Det bygger mycket på volym och man vill 
ha låga påslag. Respondenten menar att de åtminstone har försökt öka med en procent för att kunna 
serva lite mera, eftersom att man faktiskt har råd om man har någon krona över att serva en kund 
lite mer. Respondenten menar att man ska utnyttja detta eftersom att det får kunden att känna att de 
har fått den service som de vill ha eftersom att service är A och O. Vidare så förklarar respondenten 



 

49 

 

att de har Västerbotten som bas och att Umeå är en stor motorregion men de jobbar även mycket i 
Arjeplog och Arvidsjaur också.  
 
Gate Intelligent Building Support AB: Tillväxtstrategin har varit att kunden i sig själv ska tycka 
att de är så duktiga att de är det självklara valet framför allt inom installationer. Det har inte varit 
någon expansion till andra orter och det kommer det inte bli i framtiden heller. Det krävs för 
mycket kapital och tid utan de fortsätter att satsa på deras produkter på redan existerande 
marknader.  
 
Hur har ni valt att positionera er på marknaden (i förhållande till pris kontra förväntad 
kvalitet)? 
 
Umeassistance Miljö AB: De tror att de uppfattas som ganska dyra. De genomför undersökningar 
hos kunderna där de visat att de fick extremt höga poäng på service och kvalitet samtidigt som 
kunderna upplevde priset som högt, detta anser de vara en optimal situation. Respondenten anser att 
deras priser är i samma klass som konkurrenternas, dock arbetar de i gemensamma föreningar där 
fastställda priser förhandlas med försäkringsbolagen. 
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: De har inte valt att fokusera på pris utan mer på att erbjuda 
egna lösningar som verkligen är anpassade efter kunden. Ibland så ha de tappat kunder på att de är 
för dyra i pris, men ibland så har de även tagit projekt med lite lägre pris för att de verkligen vill 
öka sysselsättningen. De förväntade kvalitén som kunderna upplever speglas av hur mycket de 
betalar. De är noga att räkna på vad ett förväntat arbete kan kosta vilket medför att de aldrig går in i 
stora förhandlingar om priset där de kan prutas ned i storleksordningen 30 % eller liknande. Då är 
det bättre att låta kunder ringa och bjuda ett pris på vad de vill betala, dock förekommer det 
förhandlingar om priset. De erbjuder kunderna bra kvalitet och ett bra track record på nöjda kunder 
men då är de inte det billigaste aktörerna på marknaden. 
 
LPS Konstruktörer AB: Respondenten menade att de inte var de billigaste på marknaden och att 
de som mindre företag inte kunde ta lika låga priser som större företag ibland kunde erbjuda, då 
kostnader inte täcks av intäkterna. På mindre företag utgör varje anställd en viktig kugge och det är 
inte möjlig för mindre företag att erbjuda låga priser, även om de hänt att de gått ner i pris för att 
behålla sysselsättningen för att inte behöva säga upp personal. De har valt att försöka behålla deras 
kompetens i företaget och en medveten strategi är att inte göra sig av med folk.  
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Respondenten menar att de har hamnat där de är vare sig de 
velat det eller inte, i en lite högre prisposition. De skulle inte överleva annars eftersom att de har 
offerter i from av upphandlingar som är i den lägsta prisklassen men att de är ändå de som kan 
lämna ett ganska konkurrenskraftigt pris. När de själva med egna jobb får de vara med och styra 
som de vill, kunden ska få så hög kvalitet som möjligt så det försöker att hålla en lite högre prisnivå 
och en mycket högre kvalitetsnivå. Vidare så svarar respondenten att de av erfarenhet vet att när de 
träffar samma kund igen om tre år så kommer denne inte ihåg om det gick på 104 000 kr eller 
98 000 kr, däremot så kommer de ihåg om sakerna gick sönder efter en eller två månader.  
 
Gate Intelligent Building Support AB: Strategin är att vara det självklara valet för kunden och 
kunderna tycker att de är prisvärda. Det finns kunder som tycker att de är för dyra, men det har 
sämre kunskap om marknaden samtidigt som det finns aktörer som är billigare. Många av 
respondentens kunder hör ändå av sig till dem direkt och frågar om de kan hjälpa till. 
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Hur arbetar ni för att skapa gemensamma värderingar inom områdena, strategi, struktur, system, 
stil(ledarskap/kultur), personal och gemensamma mål? 
 
Umeassistance Miljö AB: Verksamheten blir ganska styrd efter de verksamhetsområden som 
består av 5-15 personer ungefär vilket gör det mer hanterbart. Ledstjärnan ”service beyond the 
expected” ska genomsyra alla delar och i allt som de gör från själva transporten, den sociala 
känslan, hur deras bilar ser ut och hur städat det har. Eftersom de anställda är spridda så arbetar 
Mattias mycket med grupp-sms i informativt syfte. Vidare så är deras månadsträffar med respektive 
verksamhetsansvarig viktig, eftersom det diskuteras vad som har hänt och vad som kommer att 
hända framöver. Sedan har de gemensamma träffar för alla en gång i kvartalet där större 
information kommuniceras, men då kan även känslor, värderingar och hur det har varit i företaget 
lyftas fram.  

Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: De arbetar med utvecklingssamtal och gemensamma 
informationsmöten med personalen. De anställda ska kunna göra alla moment inom företaget för att 
kunna skapa en rotation så att det inte blir ett a-lag och ett b-lag. Det går inte bara att skicka folk till 
en uppgift som de kan för att de nya måste utvecklas också. Det kostar att lära upp folk långsiktigt 
men det bidrar till att minska risken av att vissa personer måste medverka på alla projekt. En viktig 
del i denna teknik är att motivera de yngre på rätt sätt och så att de förstår de instruktioner som 
givits. De ger de yngre anställda mindre uppdrag under ett par dagar och när de sedan är klara med 
uppgiften så växer de och får bättre självkänsla, på sätt kan de få bättre och mer gemensamma 
värderingar med företaget. De har haft en medveten strategi att inte ha självskrivna grupperingar 
och att arbetsuppgifterna inte heller ska var statiska för att på så sätt behålla motivationen bland 
anställda. Den enskilda personen ska kunna växa in dels i gruppen och sedan i företaget för att få en 
bättre självkänsla vilket är otroligt nyttigt. Arbetet hos de anställda är inte detaljstyrt utan en 
arbetsordning finns för varje projekt och de förväntas kunna utföra uppgifterna själva, men de kan 
och ska också ringa vid eventuella problem eller annat.  

LPS Konstruktörer AB: Fördelen med ett litet företag är att de kan fatta snabba beslut. De träffas 
alla dagligen och de börjar varje morgon med en fika. Om det då kommer upp att det är något som 
saknas eller att de behöver ett nytt datorprogram då brukar de snabbt även kunna ordna det. 
Besluten får inte ta allt för långt tid utan ska speglas av vikten kring frågans betydelse. De har en 
platt organisation där alla får komma till tals och där VD och vVD egentligen arbetar under samma 
förutsättningar. De har fokuserat på att medarbetarna ska trivas, vilket de har satsat mycket på varje 
år. De har varje år genomfört en utlandsresa med de anställda och beroende hur det gått ekonomiskt 
under året så kan de även prata om ändrade löner eller andra förmåner. 

Nordkontor Inredning i Umeå AB: Förut hade de egna säljkontor och ett säljmöte i veckan, vilket 
respondenten anser vara ganska vanligt hos alla företag men numera jobbar de med öppna 
kontorslandskap. De sitter alla fyra i samma rum och alla hör var enda ord och fördelen är att de 
kunde sluta med säljmöten men de sitter ändå varje morgon och dricker kaffe och går igenom dagen 
och hur den ser ut. De strategiska besluten är det respondenten själv som ansvarar för, åt vilket håll 
som de ska dra åt och vilka områden som de ska jobba med. Han menade vidare att han alltid har tre 
olika strategier igång, eftersom att de är så styrda av marknaden. Respondenten menar att man hela 
tiden måste ha en huvudväg och sen två reserver. Han poängterar att det är viktig att identifiera vad 
folk efterfrågar och hela tiden strategiskt veta vad som gäller. Hur omvärlden ser ut tar man reda på 
genom att man frågar dem som man känner eftersom att du då får ärliga svar och kan jobba utifrån 
dem.  
 
Gate Intelligent Building Support AB: Det är ägarens ledarstrategi att alla ska ha frihet under 
ansvar vilket är den avgörande faktorn. Det bygger på att respondenten själv avskyr att folk säger åt 
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honom vad han ska göra. Han tror att många med honom också gör det, men samtidigt så ställer han 
krav och förväntningar på alla anställda, det innebär även att de anställda måste få möjlighet att 
kunna leverera också. Flera gånger per år så genomförs olika träffar på hur de ska arbeta och det 
främsta ämnet är projektstyrning. De har ett system hur de arbetar vilket har mycket med kvalitet 
och miljöplan att göra, vilket de är skyldiga att lämna. Alla på företaget får vara med och tycka till 
vilket är bra då alla är viktiga för företaget. De har nyss haft utvecklingssamtal vilket har varit 
mycket positivt och det som nämndes ovan om frihet under ansvar var mycket uppskattat och 
medarbetarna skriver själva hur mycket de har arbetat. De har otroligt lojala anställda och 
respondenten tror att det beror på att de får arbeta fritt och göra sitt eget eftersom alla är olika. Det 
är farligt att vara och peta i de anställdas arbete, då tre olika ingenjörer som utför samma arbete 
kommer att lösa situationen på olika sätt även om resultatet blir det samma. 
 
5. 4 Motivation 
Vilka motivationsfaktorer tror du har betydelse för företagets tillväxt? Hos dig själv och hos dina 
anställda?  
 
Umeassistance Miljö AB: En stark motivationsfaktor för varje anställd och företagare är pengar. 
Vidare är motivationen för de anställda mycket varierande från person till person. De försöker att 
hjälpa de anställda som vill utvecklas vidare att stanna inom företaget.  Det är även viktigt att de 
anställda känner för företaget och att det skapas en positiv image och attityd kring företaget 
eftersom det påverkar individens motivation och känsla. Arbetsstrukturen hos de anställda på 
företaget är omkring 35 år. Sett ur respondentens arbetsgivarperspektiv så är det absolut bästa att 
anställda en kring 45 år som har erfarenhet, förmodligen en stor kompetens, och dessutom en 
otroligt stabil social tillvaro om jämfört med en som är 25-30 år. En lämplig blandning av olika 
åldrar och kön är nog den bästa sammansättningen på en arbetsplats. 
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: De har som mål att konsolidera och stabilisera företaget så att 
de blir på rätt nivå då de i dagens situation är nöjda med omsättningen, strukturen och 
arbetsuppgifterna. De har inte haft ambitionen att växa egentligen mer än vad de har gjort de 
senaste åren. De går inte att var för små för då klarar man inte av att genomföra arbetena men är 
man för stor så skapar det en annan problematik, vilket ger en annan typ av företag med externa 
intressenter och en styrelse. Det bygger mycket på att ha etablerade kunder och att träffa sina 
kunder ofta och om de skulle bredda sig rent geografisk anser de att de skulle leda till svårigheter. 
Motivationsfaktorerna hos de anställda är att de får styra sig själva, känna sig för och göra sina egna 
jobb där vissa arbeten ger mer status att utföra. De har arbetsbilar de åker med till arbetena, 
mobiltelefoner och de får ha mycket egna arbetskläder. Respondenterna får ibland ringa och driva 
på de anställda men oftast hör de anställda av sig till dem om de har några frågor. Motivationen 
drivs inte så mycket av att de skulle kämpa mer för en högre lön om exempelvis 2000 kr i månaden. 
Respondenterna anser att deras anställda motiveras mer av att göra ett roligt jobb då de kan 
utvecklas och att ömsesidigt bygga ett förtroende för företaget. Vidare bjuder företaget på en årlig 
resa för varje anställd och dennes familj vilket är mycket uppskattat av alla då detta är något som 
det pratas om under hela året. Resorna genomförs eftersom många är borta hemifrån under projekt 
som sträcker sig under en längre tid på en annan ort. De mjuka parametrarna är viktiga enligt 
respondenterna då de även har pubkvällar och går ut och äter middag med företaget. 
 
LPS Konstruktörer AB: Respondenten menade att det var ett personligt engagemang men även att 
det är ett engagemang från alla anställda som har bidragit till att de växt. Motivation är 
svårdefinierbart begrepp men om du är intresserad av ett jobb och intresserad av olika lösningar blir 
du själv motiverad. Eftersom det är ett ansvarsfullt jobb så är det viktigt att känna trygghet och att 
därmed kunna leverera och prestera bra. Många av de anställda har därmed arbetat mycket hårt för 
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företaget. Samtidigt är det en balansgång då det för vissa anställda kan känns omotiverade om de 
inte hinner med sig själva. Respondenten förklarar att de har flextid och frihet under ansvar på 
dagarna samt att de har gemensamma pubkvällar och liknande aktiviteter.  
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Respondenten menar att det är familjärt, frihet under ansvar. 
De har inte övertidsersättning, det behövs inte och har aldrig behövts eftersom att om det är någon 
som sitter med ett jobb så sitter dem tills det är klart. Det är ju så det ska vara och så det i 
fortsättningen också ska vara. Det är ju först om detta missbrukas som det blir en helt annan sak 
men frihet under ansvar är den kulturen de ska ha, det ska vara fritt och det ska vara roligt att jobba. 
Ett jobb som tar sådan här kraft måste vara roligt och för att jobba med sådant här så måste man 
vara tävlingsmänniska eftersom att man är i tävlingsfas nästan jämt. Man tävlar mot konkurrenter 
samt internt och när det gäller konkurrenter så är det i allra högsta grad allvar för det finns ju inga 
andra plaster än första plats. Så det gäller att tycka om att tävla men det handlar också om att kunna 
ta nederlag och lära sig någonting utav det. Respondenten poängterar även att det är viktigt för 
motivationen att ta reda på varför de vann. De analyserar nästan varenda affär och undersöker 
varför de vann affären och de tar även kontakt med kunden efteråt och frågar vilka de avgörande 
faktorerna var att de valde just dem. Respondenten förklara vidare att om en säljare gör en stor eller 
rolig affär och gör den riktigt bra då är han på strålande humör och då får han tre affärer till av bara 
farten eftersom att han då förmedlar en bra anda och att få folk på det humöret är motivation.   
 
Gate Intelligent Building Support AB: Respondenten menar att han hatar att förlora i olika 
situationer och att han därefter analyserar situationen för att ta reda på vad som hänt. Vidare så 
förklarar respondenten att de alltid måste försöka vinna. Han vill gärna vara med ute bland 
kunderna och få möjlighet att lämna pris och därmed göra ett bra arbete. Pengar är givetvis också en 
motivationsfaktor, men den är inte lika stark som att vinna. Anställdas motivationsfaktor är givetvis 
lön och sedan har de mycket träffar tillsammans där de åker till sommarstugor och annat. Det som 
kanske är mest motiverade för de anställda är att de är verksamma i denna bransch och där företag 
alltid ger dem eget ansvar och att de får nya projekt hela tiden. Det skapar något som de bryr sig om 
och ser sedan hur bra det går. En annan motivationsfaktor är också utbildning, att de får möjlighet 
att utvecklas vidare. 
 
5. 5 Miljö 
På vilket sätt påverkas ert företags tillväxt av: Nya aktörer på marknaden? Substitut? Kundernas 
förhandlingskraft? Leverantörernas förhandlingskraft? Den rådande konkurrensen på marknaden? 
 
Umeassistance Miljö AB: Det kommer ständigt in nya aktörer på marknaden dock så har det de 
senaste 15 åren bara kommit in 4 nya aktörer som försökt etablera sig på marknaden. Respondenten 
menade att det är oerhört svårt att sätta upp en station i jämförelse med deras. De har fem till sex 
fordon och tunga bilar så kommer det någon ny aktör som har en bil så måste de egentligen jobba 
själva dygnet runt under en ansenlig tid. Samtidigt måste de få tag på något försäkringsbolag för att 
försöka samarbeta med. Denna bransch är så otroligt kapitalintensiv eftersom fordonen är dyra 
vilket gör det svårt att växa fort. Respondenten menade att nya aktörer inte utgör så stort hot utan 
det är de befintliga företagen som i sådana fall skulle växa fram successivt. Inom bilbärgningen så 
finns det få substitut men många konkurrenter istället och de har försökt att hitta nischer att verka 
inom. Respondenten förklarar att de satsar ganska hårt inom miljösegmentet med biobränslen där de 
tror att de kommer att växla upp ganska ordentligt successivt. Konkurrensen på marknaden sporrar 
dem att arbeta hårdare och att försöka vara duktigare än konkurrenterna. Kunderna och 
leverantörernas förhandlingsstyrka är varierande eftersom att ibland är det offentliga upphandlingar 
med många kriterier som ska följas vilket medför att personalen måste sköta sig på ett optimalt sätt, 
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och ibland är det strikt priset som kunden tittar på. Det är mycket upp till kunden att bedöma om ett 
dyrare pris är värt mer kvalitet. 
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: Det kommer varje år nya konkurrenter på marknaden som 
försöker att ta kunder av dem som då erbjuder ett lägre pris. Det brukar uppstå priskrig inom 
taksektorn men på den marknaden är Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB mest verskamma inom för 
att hålla uppe sysselsättningen under vintermånaderna. Respondenterna anser inte att det finns något 
direkt substitut på marknaden utan att deras erbjudande är ganska brett och att de har en 
mångfasetterad verksamhet. De stora företagen satsar mer på större projekt och blir mer beroende 
av maskinarbete, vilket leder till att de köper mer tjänster av Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB som 
då blir bättre på vad de gör och personalen blir extra motiverade och sporrade till utvecklingen. 
Kunderna försöker att påverka priset men de accepterar inte vilket bud som helst. Leverantörernas 
position är ganska svag på marknaden och de har en ganska liten påverkan, de är mer passiva och 
mer medgörliga än kunderna eftersom de vill sälja. Branschen är ganska materialtung i förhållande 
till arbetskraften och inom lösullsverksamheten så har omsättningen även ökats i takt med den 
allmänna energibesparingskampanj som bidragit till en ökad efterfrågan på värmeisolering. 
 
LPS Konstruktörer AB: Enligt respondenten så finns det egentligen bara en stor konkurrent på 
marknaden i Umeå. Om det skulle komma nya aktörer så finns det risk för att LPS Konstruktör AB 
skulle bli av med anställda. Som substitut ser respondenten andra byggledningsföretag men de 
använder sig inte utav samma säljtänk, utan LPS Konstruktörer AB förklarar mer för sina kunder 
vad de kan göra, vilket i princip är det samma som byggledarna. LPS Konstruktörer AB köper och 
sätter ihop delar av entreprenad till ett projekt vilket då innebär att kunderna kan tjäna pengar. 
Andra substitut kan vara ritfirmor som kan göra delar av arbetet men enligt respondenten har de 
även en bra position inom detta område. LPS Konstruktörer AB är verksamma med projekt på 
andra orter i hela landet och då är det samordningsbiten som har varit det största problemet vilket 
gör att det funnits konkurrenter på dessa orter som tagit kunder från dem. Kunderna har nästan all 
förhandlingskraft eftersom de måste tillgodose deras behov samtidigt som de vill styra så att kunden 
får optimala lösningar. De försöker att vara lyhörda samtidigt som det inom byggbranschen finns 
vissa normer hur man får bygga. De erbjuder olika tekniska förslag där sedan kunden får välja det 
som passar bäst efter ekonomi och andra krav.  
  
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Respondenten anser att, eftersom de är största på marknaden 
så blir de attackerade först. Alla nya aktörer på marknaden tar av de som är störst först och detta är 
något som de påverkas utav, men dock ganska kortsiktigt eftersom att det är en ganska svår bransch 
att slå sig i på. När det handlar om substitut så anser respondenten inte att det är ett så stort hot ännu 
eftersom att det som kan vara ett substitut för dem är internet. Respondenten menar att man inte vill 
köpa så utan att någon måste ha förmedlat en känsla och en kund bör ha prov suttit stolen innan köp 
eftersom att möbler inte byts ut så ofta. Vidare så menar respondenten att kundernas 
förhandlingskraft i den här branschen avgörs i storleken, en stor kund har stor påverkan eftersom att 
de köper för stora volymer. Samtidigt säger han att det även handlar om att vara lite klurig också 
genom att låta kunden tro att de har stor förhandlingskraft och känna att de påverkar. Respondenten 
påpekar även att leverantörerna inte alls har någon förhandlingskraft eftersom att det finns ett 
överskott och det är köparnas marknad. Detta är även en nackdel för respondenten eftersom att det 
gör det lätt att ta sig in på marknaden vilket drar upp konkurrensen inom marknaden. Respondenten 
avslutar med att poängtera att leverantörernas förhandlingskraft inte påverkar men däremot 
påverkas de utav deras beteende.   
 
Gate Intelligent Building Support AB: Om det skulle komma någon stark konkurrent som har 
lika kompetent personal så blir det svårt. Respondenten förklarar att de har ökat sin verksamhet 
samtidigt som konkurrenterna har dragit ner på personal. Risken för substitut finns men samtidigt så 



 

54 

 

är branschen specifik. Kundernas förhandlingsstyrka skiljer sig åt då de har olika kundgrupper med 
kommuner och landsting så är det lägsta pris som gäller och andra företag inom byggbranschen 
arbetar mycket med att pruta på priset. Ett lägre pris kan motverkas genom att ha en god relation till 
kunden. Leverantörernas förhandlingsstyrka är svagare och de får oftast bra priser. De har företag i 
Indien som leverantörer vilket gör priset lägre samtidigt som de måste vara klara i sin beställning då 
det kan bli missförstånd. Konkurrens på marknaden gör dem extra inspirerande att göra ett bra 
arbete och utvecklas eftersom det finns företag som har lägre pris på deras marknad samt företag 
som tar kunder av dem.  
 
5. 6 Tillväxt 
Hur har ni finansierat er tillväxt (internt, genom företagets vinst eller externt via 
ägartillskott och lån)? 
 
Umeassistance Miljö AB: Det är en symbios av allt eftersom det nästan är omöjligt att växa via 
enbart resultatet eller på egna pengar inom denna bransch. I fjol så investerade de för 20 miljoner 
och då är det klart att det krävs lån och annat för att finansiera det.  
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: De har både lånat och växt genom företagets vinst. De anser 
att man ska vara lite försiktig med att växa via lånade eftersom man får sämre rating vid 
kreditgivning. Ökar man tillgångarna så ökar man skulderna och soliditeten sjunker, likaså sjunker 
likviditeten. Man får bättre rating om man står stilla och har pengarna i kassan, bättre soliditet.  
 
LPS Konstruktörer AB: Det har varit via eget kapital då vinsterna har investerats in i företaget. 
LPS tog ett lån när de flyttade till sina nya lokaler men annars så har det bara använt en checkkredit 
och de har aldrig gått med förlust.  
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Helt internt, genom egen tillväxt. Det enda lån som de har 
tagit är då vår respondent skulle köpa företaget. Respondenten förklarar även att de hjälper kunder 
med finansiella lösningar genom att leasa ut möbler. Han förklarar att det är bra eftersom att som 
leverantörer så får de betalt i förskott vilket innebär att de ofta får betalt 30 dagar innan de ska 
betala sina fakturor vilket är bra finansieringsmässigt. Respondenten menar att detta medför att de 
kan börja förhandla bakvägen, säga till leverantörer att de får betalt innan leverans och på så sätt 
erhålla större rabatter.  
 
Gate Intelligent Building Support AB: De har inga lån utan de har finansierat sin verksamhet 
utifrån vad den genererat. Det handlar om att arbeta hårt för att skapa kapital till företaget.  
 
Vad tror du kännetecknar små företag med hög tillväxt? 
 
Umeassistance Miljö AB: Det är individen bakom företaget och deras individuella drivkrafter. Det 
handlar om att kunna blicka framåt och att driva något själv där det går att påverka i en stor 
utsträckning. Samtidigt kan det vara tvärtom att de bara vill skapa en frihet, att inte behöva arbeta 
lika mycket och vara ledig. Företagare har i grunden starka viljor att driva något samtidigt som de 
är tävlingsmänniskor.  

Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: Småföretag kännetecknas i första hand av en driven ägare, 
oftast är det så att ägaren är själv aktiv i bolaget. Det är ganska vanligt, att det är en driven ägare 
som verkligen vill växa och som sedan har extern hjälp i form av en stor leverantör som stöttar med 
exempelvis material och längre kredittider. Ägaren får då oftast med sig de anställda på företaget 
även om det har dålig likviditet, dålig rating, hög omsättning och därmed tillväxt. 
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LPS Konstruktörer AB: Respondenten menar att det har att göra mycket med tillgången på 
arbeten och projekt. Sedan är kulturen på företaget avgörande eftersom att den påverkar trivseln 
bland medarbetarna. Trivs inte medarbetarna på arbetet så skapas det inre spänningar och då 
fungerar det inte. Om man inte arbetar mot samma mål blir det lätt att företaget inte fungerar, man 
måste vara målmedveten och veta sina arbetsuppgifter för att komma framåt inom företaget. Det 
kanske är svårare på mindre företag eftersom de inte är så många och att det inte finns lika många 
mellanchefer utan mer specialister. Så det är viktigt att kunna arbeta ihop med olika personer och att 
någon ändå fattar avgörande beslut så att gruppen kan gå vidare.    
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Respondenten menar på att det beror på att marknaden är 
nischad eftersom att man då får agera där det inte är fullt så mycket konkurrenter. Han anser även 
att alla småföretagare som är duktiga kännetecknas av att det finns en eller två personer med hög 
drivkraft. Respondenten förklarar att han tror att sådana personer hela tiden drivs framåt och har 
mycket energi och att det finns någon bokstavskombination som gör att en person har hög energi.  
 
Gate Intelligent Building Support AB: Det är ett starkt ledarskap som är avgörande. Det är viktigt 
att få med sig sin personal och hitta rätt personal. Ett starkt företagande är beroende av att har ett 
gott renommé och mycket goda relationer med alla intressenter. Sedan är det tur och hårt arbete. De 
små företagens vinstmarginal är generellt oftast inte speciellt hög om man jämför med lite större 
bolag.  
 
5. 7 Ledarskap 
Hur tror du att ditt ledarskap har påverkat företaget och dess tillväxt? Finns det något 
speciellt karaktärsdrag som är utmärkande? 
 
Umeassistance Miljö AB: Respondenten menade att alla bröder hade olika intressen vid sidan om 
arbete såsom fotbollsspelare, tränare i fotboll och motorsport. Det finns ett utbrett tävlingsintresse 
och vilja att vinna, detta kan sedan kopplas till hur deras ledarskap är uppbyggt.  
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: Det handlar om att bygga upp och ge förtroende till de 
anställda. Det är viktigt att stimulera medarbetarna så att de tycker att det är roligt att arbeta. Det är 
en ledarskapsfråga där man även stöttar de svaga och stimulerar de som är utanför och så att man 
inte får en grupp som underpresterar för då bildas ett a- och ett b lag. Sedan arbetar inte 
respondenterna med detaljstyrning utan de fokuserar på de mer övergripande frågorna. Något som 
även poängteras är beslutsmässighet som för dem innebär att de inte sitter och funderar för länge 
kring varje beslut utan när de anställda ringer måste de ha raka svar. Det är viktigt att vara selektiv 
så att små beslut fattas på en låg nivå och att de även ska vara anpassade till rätt person. De har 
tänkt bibehålla sin position och struktur så att de har möjlighet att även i fortsättningen ha ett gott 
renommé hos kunderna och betraktas som seriösa. 
 
LPS Konstruktörer AB: Enligt respondenten så är det inte bara hans förtjänst utan även Tomas 
som är vice VD men det som kännetecknar deras verksamhet är deras öppenhet inom företaget. Alla 
får komma till tals och alla kan säga vad de egentligen tycker och de använder sig av 
utvecklingssamtal. De arbetar målinriktad med ett fokus på hur saker ska utvecklas framåt till det 
bättre med en förståelse för vad det är som leder fram till målet. Ledarskapet kan även påverkas av 
löner och andra förmåner som inte alla i företaget har. Nyckelpersoner och andra kan ha olika 
incitament och diverse pensionsförsäkringar.  
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Respondenten förklarar att han har försökt förmedla sitt 
ledarskap som tryggt eftersom att han anser att det är viktigt att anställda mår bra och mår de bra så 
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gör de ett bra jobb. Han anser även att det inte ligger i sakens natur att leda fria individer med piska 
och peka med hela handen i en säljande organisation, där alla individer är starka i sig. Däremot 
måste man rikta dem åt något håll och visa var de ska lägga sin energi på, men inte mer än så. 
Respondenten menar att det gäller att vara försiktig, styra mjukt, om det inte skulle vara så att det 
skulle hända något då måste man ibland ryta till. Han avslutar med att förklara att han anser att 
energin är det mest utmärkande karaktärsdraget hos honom.  
 
Gate Intelligent Building Support AB: Respondenten menar att han är rakt på sak, glad, generös 
och har extremt bra kontroll på ekonomin. Det är viktigt att det är ordning och reda, det ska 
faktureras, de ska sköta sig efter deras dokument som finns fastlagda eftersom att de ska vara det 
självklara valet för kunden.  
 
Vilka är de främsta drivkrafterna hos dig för framgång inom ert företag? 
 
Umeassistance Miljö AB: Respondenten menade att han inte kände att han ville sitta och köra 
lastbil hela livet utan har en stor drivkraft att jobba med och mot något där man kan påverka. Det är 
ganska lätt att hitta sin egen motivation när man kan förbättra, förändra och där de själva kan vara 
ansvariga och bestämma. Respondenten ansåg även att det var viktigt att bibehålla en bra 
familjesituation så att arbete och familj kan kombineras. 
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB: Pengar är inte en drivkraft för ägarna utan de vill åstadkomma 
något själva. Det är vansinnigt kul att vara egenföretagare och det skapar en enorm frihetskänsla. 
Respondenterna räknar på jobben själva, de handlar upp jobben själva och tar hand om kunderna. 
Det är en ganska viktig drivfaktor att man gillar att träffa kunder och att göra affärer, 
affärsmomentet är det som är roligast. Genom att träffa mycket kunder så ökar möjligheten att få 
mer och andra arbeten som ändå är relaterade till företagets verksamhet.  Om man inte är likgiltig 
inför affärsuppgörelsen och trivs med stora som små kunder och har ett kundfokus så är man en 
riktig entreprenör.  
 
LPS Konstruktörer AB: Det har mycket att göra med tillgången på arbete och hur konjunkturen 
har varit positiv. Sedan är den andra biten att ha god tillgång på arbetskraft. Eftersom vi alltid 
försökt att uppnå beställarnas önskemål så har vi den senaste tiden ändå bibehållit mycket personal 
för att kunna efterleva marknadens krav vilket är mycket viktigt. Sedan har de haft fokus på att 
försöka engagera och motivera de anställda. Det är även svårt att behålla kvinnor inom denna 
bransch och speciellt att få dem att stanna kvar när de bildar familj. Denna bransch fodrar oftast att 
det inte går att vara borta för mycket eftersom det är viktigt att konstant vara delaktig i projekten 
vilket blir svårt om kvinnan tar ett större ansvar med familjen och barn. Sedan arbetar de lite privata 
byggen eftersom det ofta medför att det är svårare att komma överens rent ekonomiskt. De har 
ingen växeltelefonist utan även om de har direktnummer så svarar någon annan om de inte är 
tillgängliga. De har heller ingen ekonomiavdelning utan de köper alla ekonomitjänster utifrån för att 
undvika overheadkostnader. Detta beslut genomfördes direkt när LPS Konstruktörer AB klev ur den 
tidigare koncernen. De har egen datakunnig personal som arbetar med underhåll och andra 
relaterade datafrågor vilket betyder att det är viktigt att motivera dem. 
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB: Den främsta drivkraften är att vinna varenda tävling, att inte 
ge sig, men även anser respondenten att det är viktigt att analysera varför de vann eller inte. Han 
menar att man lär sig av misstag och någon smäll ibland är bra eftersom att man då får veta vad 
man gjorde för fel och hur man ska tänka nästa gång för att göra det ännu bättre. 
 
Gate Intelligent Building Support AB: Det finns så otroligt mycket att göra som egenföretagare 
men samtidigt finns det risker i att känna sig livegen och att inte veta vad du vill göra om 
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exempelvis två år. Respondenten finner likheter med sitt företag hur det kan vara svårt även för 
framgångsrika idrottsutövare att finna motivation efter stor framgång. Det finns ingen chef över 
ägarna så motivationen skapas inte från någon annan chef. Men den främsta drivkraften hos 
respondenten är att han tänker vart ska vi vara om två år eller om fem år? Sedan så genomför man 
detta i små steg. För att ha kvar drivkraften är det viktigt är att du har fritid också, det har även 
kommunicerats ut till de anställda, fritiden är lika viktig som jobbet.  
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6. Analys 
I kapitlet kommer vi att presentera vår analys av det empiriska materialet och detta tar sin 
utgångspunkt i det formulerade problemen som presenterades i kapitel ett samt ur vår teoretiska 
referensram som återfinns i kapitel två. Denna analys kommer sedan att ligga till grund för våra 
slutsatser som presenteras i kapitel sju.  
 
6.1 Inledning analys  
Vi har valt att presentera vår analys genom att använda samma upplägg som den teoretiska 
referensramen samt empirin, det vill säga genom att dela upp den i olika teman. Detta för att 
underlätta förståelsen för läsaren samt att det ger en mer överskådlig bild och gör de olika delarna 
lättare att koppla samman. Nedan presenterar vi återigen vår sammanfattande bild av den teoretiska 
referensram som en repetition för läsaren om grunden för det valda problemområdet och 
anledningen till vårt teorival samt ställda frågor. I slutet av detta kapitel återfinns även en 
sammanfattande tabell över vår analys.  
 

 
Figur 6 1 Sammanfattning av teorier152 

6.2 Resurser och Kompetens 
I det empiriska materialet ser vi att de flesta respondenterna anser att företagens främsta resurser 
och kompetens sitter i företagets anställda. Deras personal har utgjort en viktig del i företagets 
tillväxt eftersom de har haft rätt inställning, haft en yrkesskicklighet och byggt upp en kompetens. 
Teorin beskriver hur begreppet kompetens avser de kunskaper och färdigheter genom vilka 
resurserna används effektivt genom ett företags verksamhet och processer153. Respondenters 
anställda har såldes byggt upp sitt kunnande under flera års tid vilket har varit en förutsättning för 
företagens tillväxt. 

I enlighet med teorin så ser vi att det är främst de påtagliga resurserna som kan kopplas till den 
grundläggande tillväxten inom företagen eftersom denna del utgörs främst av människor och 
maskiner. Respondenterna beskriver även vikten av de icke påtagliga resurserna där främst 
företagets anseende och att ett gott renommé är en grund för att företagets resurser och kompetens 
ska kunna verka på ett optimalt sätt.   

                                                        
152 Egen bearbetning 
153 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 94-96 
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Därtill ser vi en uppdelning i två olika delar då företagets tillväxt har byggts vidare beroende på 
verksamhetsinriktning där respondenterna anser antingen att de intellektuella kapitalen eller de 
materiella resurserna som avgörande. För respondenterna verksamma som konsult och 
handelsföretag såsom Nordkontor Inredning i Umeå AB, Gate Intelligent Building Support AB och 
LPS Konstruktörer AB är det intellektuella kapitalet betydelsefullt i form av databaser och 
affärssystem eftersom deras personal arbetar mycket med olika tekniska program. I enlighet med 
teorin så finner vi att dessa företag är beroende av dessa tillgångar eftersom de är 
kunskapsföretag.154 För de respondenter verksamma inom bygg och entreprenad såsom Bro & Tak 
Isolering i Umeå AB och Umeassistance Miljö AB ser vi att de materiella resurserna såsom 
maskiner mycket viktiga för att personalen ska kunna utföra ett bra arbete. Däremot så anser Bro & 
Tak Isolering i Umeå AB att det räcker om de materiella resurserna är tillräckligt anpassade så att 
det går att utföra arbete på ett bra sätt och då är inte karaktären med skick och ålder den helt 
avgörande faktorn som teorin kan uppfattas155.  

I enlighet med teorin om resurser så är det viktigt att möta kundernas krav156 vilket vi uppfattar att 
en majoritet av respondenterna verkligen reflekterar över eftersom Gate Intelligent Building 
Support AB värdesätter att vara ute och träffa kunder och att därmed kunna sälja bra anpassade 
lösningar. Nordkontor Inredning i Umeå AB anser att det är viktigt att vara extremt kundstyrd och 
att arbeta brett för att kunna erbjuda många olika produkter till kunderna samt att Bro & Tak 
Isoleringar i Umeå AB betonar att deras främsta resurs inom företaget är att de har haft möjlighet att 
serva kunderna med detaljlösningar. Respondenterna menar att deras servicenivå och att de har 
erbjudit lösningar som har varit anpassade efter kundernas efterfrågan har utgjort tyngdpunkten i 
företagens tillväxtstrategi. Denna flexibilitet som kunderna erbjuds är svåra att imitera och kan 
benämns som threshold kompetenser.157   

6.3 Strategi 
Tillväxtstrategier hos respondenterna visar att de inte har prioriterat att växa genom 
marknadsutveckling då ingen uttalat att de satsat på redan existerande produkter på nya 
marknader158. LPS Konstruktörer AB ansåg att de hade kunnat arbeta sig in på en större marknad 
med deras teknikkompetens vilket också kan tolkas som att de har satsat på marknadspenetration då 
de växt genom breda försäljningskanaler. Gate Intelligent Building Support AB menade att det inte 
hade varit växt genom en breddning på nya marknader och det inte heller skulle vara aktuellt i 
framtiden, vilket tyder på att även de har satsat på marknadspenetration.  Umeassistance Miljö AB 
samt Bro & Tak Isolering AB ansåg båda att diversifiering hade varit den mest använda strategin då 
hade breddat sina verksamheter. Bro & Tak Isolering AB har enligt teorin satsat på vertikal 
diversifiering då de har satsat på tjänster som finns hos andra konkurrenter och samtidigt orelaterad 
diversifiering då de har haft tillväxt som delvis skapats från verksamheter som varit skild från 
företagets kärnverksamhet159. Nordkontor Inredning i Umeå AB menade att de hade fokuserat på att 
öka försäljningen på varje kund samt därtill stora försäljningsvolymer för att kunna öka intäkterna 
vilket kan förklaras av teorin om marknadspenetration där ett företag försöker att öka sin 
marknadsandel med redan befintliga produkter på redan befintliga marknad. Teorin nämner även de 
stordriftsfördelar som kan uppstå vilket även respondenten upplevde att utvecklingen hade tenderat 
att utvecklats till. 
 

                                                        
154 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 94-96 
155 Ibid 
156 Op cit s. s. 96 
157 Op cit s. s. 97 
158 Op cit s. 261 
159 Op cit s. 262-263 
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Respondenternas val kring hur de har positionerat sig på marknaden har visat sig vara en fråga som 
ger klar bild över hur deras verksamhet uppfattas av deras kunder i förhållandet mellan pris och 
förväntat kvalitet. Här svarar nästan samtliga att de upplevs som något dyrare på marknaden men 
främst hos Umeassistance Miljö AB samt Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB. Dessa två 
kännetecknas av att de valt att inte fokusera på pris utan mer på att erbjuda egna lösningar som 
verkligen är anpassad efter kunden. Nordkontor Inredning i Umeå AB menar att de har valt ett 
högre pris för att kunna ge kunden så hög kvalitet som möjligt samt en mycket högre kvalitetsnivå. 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB menar också att det högre priset har gjort att de kunnat satsa på 
en bra kvalitet. Detta stämmer in på de teorier som beskriver differentierad strategi samt fokuserad 
strategi. Dessa två positioner är relativt likvärdiga med ett högt pris samt en hög förväntan om att 
leverera kvalitet till kunden. Vidare är målet att skapa konkurrensfördelar genom att vara välkänd 
på marknaden och tillgodose behov med höga förväntningar som kan rättfärdigas av ett högre pris. 
160 Gate Intelligent Building Support AB eftersträvar att vara det självklara valet för kunder och 
Nordkontor Inredning i Umeå AB menade att det är av erfarenhet som de valt att positionera sig i 
en högre prisklass eftersom att de känner sina kunder och att de värdesätter bättre kvalitet. Den 
differentierade strategin är beroende av att förstå sin kund och att veta vad dessa värdesätter vilket 
även respondenterna verkar vara insatta i samt även tar hänsyn till i detta fall. 161  
 
Vidare så är frågan kring hur man skapar gemensamma värderingar inom företag mycket svårt att få 
ett entydigt svar på eftersom alla företagen arbetar så olika. För att skapa gemensamma värderingar 
inom strategi så har Umeassistance Miljö AB månadsträffar med varje verksamhetsansvarig. Detta 
kan likställas med teorin kring strategier där grundförutsättning ett och två i strategin är; hur 
företaget befinner sig idag och vart företaget vill befinna sig i framtiden. Sedan på företagets 
kvartalsvisa möten samlas då alla verksamhetsdelar där det även diskuteras mer kring känslor och 
värderingar för företagets som helhet vilket kan ses som steg tre i strategin; hur företaget ska nå sin 
planerade position. Vidare så kan företagets ledstjärna ”Service beyond the expected” beskrivas 
som en strategi eftersom den beskriver hur hela företaget ska arbeta för att de ska uppnå sina mål.  
 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB samt Gate Intelligent Building Support AB arbetar även med 
gemensamma strategidagar vilket enligt teorin kan kopplas till betydelsen av en strategi för att 
kunna förbereda eller förutse de förändringar som sker i företagets omvärld. Hos Nordkontor 
Inredning i Umeå AB är det ägaren som har arbetat med strategifrågorna eftersom han anser att det 
är viktigt att veta hur omvärlden ser ut och hur den påverkar företaget. Han influeras även av de 
andra medarbetarna eftersom att de har ändrat från att tidigare ha veckovisa säljmöten till att arbeta 
i ett öppet kontorslandskap för att på så sätt kunna vara uppdaterad och att veta vad de andra anser i 
olika frågor. LPS Konstruktörer AB arbetar med dagligt strategiarbete genom att börja varje 
morgon med en fika där de går igenom hur dagen skall planeras. 162 
 
För att skapa en gemensam struktur är Umeassistance Miljö AB verksamhet relativt styrd efter 
verksamhetsområde för att skapa en mer hanterbar situation. Detta visar att de har tillämpat en mer 
decentraliserad struktur som teorin beskriver och hur arbete utförs av mindre specialiserade enheter. 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB har en arbetsstruktur där alla ska kunna vara delaktiga i 
företagets totala verksamhet och att motverka risken för att det ska uppstå för stora kunskapsbrister 
hos de anställda. LPS Konstruktörer AB menar att de har skapat en platt struktur för de anställda 
vilket ger snabbare beslutsvägar. Vår teori menar att en decentraliserad struktur eftersträvar en mer 
flexibel situation där även de anställda har möjlighet att fatta mer beslut vilket stämmer överens 
med våra respondenter. Ingen av företagen har en uttalad struktur som kan liknas till de 

                                                        
160 Johnson, G., Scholes, K,. & Whittington, R,”Exploring corporate strategy”, 2008 s. 225 
161 Op cit s. 230 
162 Ansoff. I, ”Corporate Strategy”, 1965, s. 39 
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centraliserade teorierna utan snarare har våra respondenter påvisat betydelsen av hur samarbetet 
mellan de anställda och ledaren är viktigt, då är den decentraliserade strukturen mer rättvisande. 163  
 
Enligt teorin så har de interna systemen en stor inverkan på företaget och kan vara en vägledning i 
det dagliga arbete utförs och här kan vi se att Umeassistance Miljö AB använder sig av grupp-sms 
som skickas till de anställda samtidigt, detta är som en informationskanal eftersom de arbetar 
mycket spritt164. Nästan samtliga respondenter menar att frihet under ansvar förklarar arbetssättet 
för hur deras anställda arbetar, vilket även har utvecklats till att det genomsyrar hela verksamheten 
för att skapa kreativitet och bra anpassade lösningar efter olika kunders önskemål. Det går även att 
relatera till hur de har byggt upp företagets gemensamma stil där beståndsdelarna ledarskap och 
kultur inkluderas. Dessa två delar går att koppla till varandra och respondenterna har uttalat att de 
finns ett starkt ledarskap och att frihet under ansvar har speglat kulturen inom företaget men att de 
även har haft tydliga mål för att de anställda även ska leverera.165  
 
Respondenterna menar att deras personal är en viktig beståndsdel i företaget och att de ger dem 
utbildning för att de ska utvecklas vidare vilket stämmer väl in på teorin för hur företag borde arbeta 
för att deras personal ska kunna prestera på sin yrkesmässiga topp. Vidare så ser vi att tre av 
respondenterna, Bro & Tak Isolering i Umeå AB, LPS Konstruktörer AB och Gate Intelligent 
Building Support AB, arbetar med utvecklingssamtal med enskilda anställda vilket kan ge personlig 
coachning.166 Gemensamma mål kan enligt teorin skapas om de anställda får arbeta med det som de 
är bäst på. Detta kan tydligt ses hos respondenterna genom att de försöker få de anställda att sträva 
mot samma mål genom gemensamma pubkvällar och middagar ute samt resor. Detta skapar 
möjlighet att få de anställda att känna sig som en enhetlig grupp som leder till en god 
gruppdynamik.167 
 
6.4 Motivation 
Det är uppenbart att det inom en organisation behövs både motiverad personal och en motiverad 
ledare. Ser man till Abraham Maslows behovsteori så säger den att människor har fem stycken 
medfödda behov som måste uppfyllas i ordning för att en individ ska kunna uppnå 
självförverkligande. Teorin säger även att ett bra ledarskap bygger på att utveckla människor och 
deras omgivning så att de har möjlighet att uppfylla sina behov av självkänsla och 
självförverkligande.168 Vi kan se tydligt att alla respondenter anser att motivation är mycket viktigt 
både för dem själva och för deras anställda. Alla respondenter menar att det är viktigt att anställda 
känner för företaget eftersom att det påverkar motivationen och känslan. De förespråkar även att det 
är viktigt att en anställd har chans att utvecklas inom företaget vilket kan likställas med Maslows 
behovsteori. Majoriteten av respondenterna förespråkar att den största motivationsfaktorn för de 
anställda är frihet under ansvar och att de känner samhörighet med företaget. Det är bara 
Umeassistance Miljö AB som inte förespråkar frihet under ansvar vilket kan tänkas bero på den 
bransch de är verksamma inom. Andra motivationsfaktorer som omnämnts frekvent bland 
respondenterna är lön, status och trygghet vilket även Herzberg nämner som nödvändiga faktorer 
för att motivera anställda. Dock så var det två av respondenterna, Umeassistance Miljö Ab och Bro 

                                                        
163 Boyle. S, "Impact of Changes in Organisational Structure on Selected Key Performance Indicators for Cultural 
Organisations", International Journal of Cultural Policy, 2007, 13(3), s. 319-334 
164 Lynch, R,  ”Corporate Strategy, 4th edt”, 2005, s. 56 
165 Martins. E,. & Terblanche. F, "Building Organisational Culture that Stimulates Creativity and Innovation", 
European Journal of Innovation Management, 2003, 6(1), s.64-74 
166 Purcell. J,. & Boxal. P, "Strategy and Human Resource Management: Management, Work and Organisations", 
2008, s. 76 
167 Martins. E,. & Terblanche. F, "Building Organisational Culture that Stimulates Creativity and Innovation", 
European Journal of Innovation Management, 2003, 6(1), s.64-74 
168 Wilson. F, ”Organisation, arbete och ledning en kritisk introduktion”, 2008, s. 157-158 
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& Tak Isoleringar i Umeå AB som inte ansåg att lön var en motivationsfaktor. Både Nordkontor 
Inredning i Umeå Ab och Gate Intelligent Building Support AB anser även att vinna är en stor 
motivationsfaktor. Någonting som alla respondenter även har nämnt är att de, för att motivera sina 
anställda, anordnar olika aktiviteter för att skapa samhörighet. Detta är en faktor som både nämns i 
Maslows behovsteori och Herzbergs belöningsteori.  
 
McClelland säger i sin teori att personlig motivation består av tre dominerade behov; behov av 
prestation, samhörighet/gemenskap och makt169. Det två första behoven går tydligt att se hos alla 
respondenter då de alla nämner att de motiveras av att företaget går bra samt att majoriteten 
förklarade att de försöker skapa gemenskap inom företaget genom olika aktiviteter utanför arbetet. 
Något som ingen av respondenterna har uttryckt är att de känner att de behöver använda makt för att 
de anställda ska uppnå organisationens gemensamma mål. Detta kan förklaras av att respondenterna 
är mån om sina anställda vilket resulterar i att de anställda känner och kan identifiera sig med 
företaget.  
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB och Gate Intelligent Building Support AB nämner även att en 
motivationsfaktor är att analysera de bakomliggande faktorerna till tillväxten, det vill säga varför de 
vinner över konkurrenter. Detta är något som inte återfinns som en motivationsfaktor i någon av 
våra teorier. Vidare så beskriver Vroom i sin förväntningsteori att en individ motiveras av yttre och 
inre belöningar samt att en ledare kan öka motivationen hos anställda genom att öka 
arbetsinsatserna och stärka sambandet mellan resultat och belöningar170. Alla respondenter, förutom 
Umeassistance Miljö AB, förklarar att deras anställda är motiverade och att det då inte behövs 
någon ökning av arbetsinsatserna eftersom att de står för det själva. Att Umeassistance Miljö AB 
inte nämnde något om motivationen hos deras anställda kan bero på att de även är de enda som inte 
arbetar efter mottot, frihet under ansvar. Umeassistance Miljö AB är även den enda av våra 
respondenter som inte nämner att de utanför arbetet har någon gemensam aktivitet.  
  
6.5 Miljö 
För att analysera hur våra respondenters tillväxt påverkas av omgivningen har vi använt oss utav 
Porters femkraftsmodell vilken ofta används för att avgöra om en bransch är lönsam eller inte.171 

Den första faktorn som återfinns i Porters femkraftsmodell är hot från nya aktörer på marknaden 
och alla respondenter anser sig bli påverkade av detta men dock bara kortsiktigt eftersom att 
respondenterna anser att det är svårt att komma in på deras respektive marknader. Detta kan 
förklaras genom att det i deras branscher föreligger höga inträdesbarriärer. Alla respondenter ser sig 
själva som differentierade vilket medför hög kundlojalitet och detta gör det svårt för nya aktörer att 
slå sig in på marknaden. Umeassistance Miljö AB menar även att branschen är kapitalintensiv, 
vilket är en inträdesbarriär som återfinns i Porters femkraftsmodell. Nordkontor Inredning i Umeå 
AB förklarar att de är duktiga på logistik, vilket kräver att man har god access till 
distributionskanaler och detta är något som de anser sig ha. Dock så anser LPS Konstruktörer AB 
att nya aktörer på marknaden kan medföra att de blir av med anställda. Hot från substitut är något 
som ingen av respondenterna anser vara särskilt högt och detta kan bero på att deras respektive 
branscher är differentierade samt att det föreligger hög kundlojalitet. Umeassistance Miljö AB 
förklarar dock att deras konkurrenter istället för att konkurrera med substitut försöker hitta egna 
specifika nischer.  

 
Den tredje faktorn som kan utgöra hot för företag är starka kunder och alla respondenter som vi 

                                                        
169 McClelland.D.C., Atkinsson. J.W., Clark. R.A., & Lowell. E.L, ”The achievement motive”, 1953, s. 275-276 
170 Vroom. V.H, ”Work and motivation”, 1964, s 192-196 
171 Porter. M.E, ”Competitive advantage - creating and sustaining superior performance”, 1985, s. 4 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intervjuat anser att deras respektive branscher är kundfokuserade vilket medför att kunden har stor 
förhandlingskraft. Dock så ansåg Nordkontor Inredning i Umeå AB att förhandlingsstyrkan sitter i 
storleken på kunden och Umeassistance Miljö AB menar att kundens förhandlingsstyrka varierar 
beroende av priskänslighet hos kunden. Då kundernas förhandlingsstyrka är hög leder detta ofta till 
att priset kontra kvalitet blir en avgörande faktor, vilket alla respondenter har poängterat samt att de 
anser sig hålla lite bättre kvalitet än sina konkurrenter. Gate Intelligent Building Support AB 
förklarar att detta kan undvikas genom att ha en god relation till kunden. Leverantörers 
förhandlingsstyrka anser alla respondenter vara låg eftersom att det på deras respektive marknader 
existerar relativt många leverantörer. Umeassistance Miljö AB menar att leverantörernas 
förhandlingsstyrka varierar likt kundens förhandlingsstryka. Detta bygger på att de har olika avtal 
och upphandlingar med leverantörer samt kunder. Bro & Tak Isoleringar AB förklarar att de 
påverkas lite av leverantörerna samt att de anser att leverantörerna är mer medgörliga än kunderna 
eftersom att de vill sälja. LPS Konstruktörer AB anser att kunderna har nästan all förhandlingskraft, 
vilket medför att det till leverantörerna återstår ytterst lite. Gate Intelligent Building Support AB 
anser att leverantörerna är svaga och att de oftast får bra priser. Nordkontor Inredning i Umeå AB 
menar att inom deras bransch så har leverantörerna inte alls någon förhandlingskraft då det är 
köparnas marknad.  
 
Vidare så menar Nordkontor Inredning i Umeå AB att de inte påverkas av själva leverantörerna 
utan deras beteende. Då leverantörerna är många blir det enkelt för nya aktörer att ta sig in på 
marknaden, vilket driver upp konkurrensen på marknaden. Dock så anser alla respondenter att 
konkurrens är viktigt och att det alltid kommer att finnas konkurrens på en relativt lönsam marknad 
men det inte är något som påverkar dem negativt eftersom att det gör dem sporrade och extra 
inspirerade att göra ett bra arbete samt att vara duktigare än konkurrenterna. Enligt Porters 
femkraftsmodell kan det inom vissa branscher uppstå priskrig då företag konkurrerar på pris och det 
är något som går att identifiera hos en av våra respondenter, Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB. De 
förklarar att det ofta uppstår priskrig då det kommer in nya konkurrenter på marknaden, dock är det 
inget som påverkar dem relativt mycket då det händer inom en sektor som de är verksamma inom 
under vinterhalvåret endast för att hålla sysselsättningen uppe.   

6.6 Tillväxt 
Tre av våra respondenter, LPS Konstruktörer AB, Nordkontor Inredning i Umeå AB och Gate 
Intelligent Building Support AB, som är verksamma inom områden som är mer tjänstebaserade 
företag har huvudsakligen växt genom företagets internt skapade vinstmedel. LPS Konstruktörer 
AB använder sig även utav en checkkredit men har alltid drivit rörelsen med vinst. De två övriga 
respondenterna inom byggbranschen har tagit lån för att kunna finansiera sina inköp av deras tunga 
fordonspark, vilket har varit nödvändigt för att de ska kunna driva sina verksamheter. Dessa två har 
också växt via internt skapade medel men det har inte varit tillräckligt. 
 
Det som kännetecknar små företag med hög tillväxt är enligt Umeassistance Miljö AB, Bro & Tak 
Isoleringar i Umeå AB och Nordkontor Inredning i Umeå AB att företaget har en eller flera ägare 
med en stor drivkraft att lyckas och att växa. Ägaren är aktiv och blickar framåt med mycket energi. 
Teorin kring tillväxt och syfte till varför entreprenören eller personen i företaget driver sin 
verksamhet kan förklaras i enlighet med teorin som säger att de som verkligen har en ambition att 
driva ett företag för att utveckla dess verksamhet lyckas.172 Därtill finns även likheter med vad 
teorin säger om karaktären hos små företag vilket kan beskrivas av att det oftast är grundaren och 
entreprenören bakom företaget som strävar efter större framgång för företaget genom att vara 
kreativ eller att tänka strategiskt om framtiden. 173LPS Konstruktörer AB resonerar kring att en 

                                                        
172 Deakins. D, ”Entrepreneurship and small firms”, 1999, s. 34 
173 Wiklund. J,  ”Small Firm Growth and Performance”, 1998,  s. 133 
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förutsättning för att skapa ett tillväxtföretag är att vara målmedveten och att alla vet sina 
arbetsuppgifter för att komma framåt inom företaget. Målmedvetenhet går att tolka i likhet med 
ovan nämnda syfte kring en stark drivkraft eftersom en stor målmedvetenhet hos ägaren visar på ett 
stort engagemang.  Gate Intelligent Building Support AB ser ett starkt ledarskap som den avgörande 
faktorn för framgång hos små företag med hög tillväxt. Enligt teorin ser vi även hur respondenterna 
har svarat ett de driver sin verksamhet i ett självförverkligande syfte eftersom respondenterna 
blickar framåt och därmed ser sig själva genom sin verksamhet och vill lyckas.174  
 
Av våra fem respondenter så har ingen pratat om att de har växt genom att ta marknadsandelar från 
någon av deras konkurrenter utan snarare så har de diversifierat sig och hittat nya nischer för sin 
verksamhet. Teorin beskriver också betydelsen av nischade marknader som en karaktär som 
kännetecknar små företag med hög tillväxt. Vidare så skapar en god efterfrågan hos kunder större 
möjligheter att växa175 Umeassistance Miljö AB, Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB samt Gate 
Intelligent Building Support AB har extra väl beskrivit detta eftersom det har lyckats att attrahera 
mycket nya arbeten eftersom de har varit ute mycket hos kunder och diskuterat olika lösningar och 
tänkbara projekt som kunderna har behövt hjälp med. En annan karaktär som i teorin kan beskriva 
små tillväxtföretag är hur väl företaget har uppfattat sin omgivning och klarar av att reagera på 
marknadsförändringar samt att en större dynamik skapar möjligheter att klara av förändringar 
bättre.176 En majoritet av respondenterna har beskrivit hur de anställda får arbeta fritt samt att 
företagen har satsat på kundanpassande lösningar, vilket vi ser som att beskriver om hur de kan 
förutse och vara uppdaterade på sin marknad.177 Detta både ur ett internt perspektiv med en flexibel 
organisation samt ur att extern perspektiv där det gäller att vara lyhörd för kundens önskemål och 
att tillsammans med kunden hitta lösningar som passar även i tider av förändring.   
 
6.7 Ledarskap 
Ledarskap är en viktig aspekt att ta hänsyn till när det handlar om ett företags tillväxt samt 
implementering av strategier. Vi har valt att analysera ledarskap utifrån sex stycken speciella 
karaktärsdrag som bör finnas i en given ledare; drivkraft, en önskan att leda, ärlighet och integritet, 
självförtroende, kognitiv förmåga samt kunskap om verksamheten178. Drivkraft är något som alla 
respondenter har identifierat som väldigt viktigt hos en ledare. Denna egenskap kan delas in i fem  
faktorer: uppnå motivation, ambition, energi, uthållighet och initiativ. Umeassistance Miljö AB 
menade att drivkraften sitter i ambitionen att ständigt förbättra och förändra men även att man som 
ledare kan ta egna initiativ genom att man är ansvarig och kan bestämma. En annan aspekt som de 
anser som viktig är att bibehålla en bra familjesituation där både arbete och familj kan kombineras. 
Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB anser att pengar inte är en drivkraft utan de förespråkar även de 
frihetskänslan och känslan av att åstadkomma något själva. Vidare så menar de att en stor drivkraft 
och en viktig egenskap hos ledare är att man ska tycka om att träffa kunder samt att göra affärer.  
 
LPS konstruktörer AB förklarade att drivkraften har mycket att göra med tillgången på arbete och 
huruvida konjunkturen har varit positiv. De förklarar vidare att en drivkraft är att kunna behålla 
samt engagera och motivera sin personal. För Nordkontor Inredning i Umeå AB är den största 
drivkraften att vinna varenda tävling, men de förklarar även att det är lika viktigt att analysera 
varför de vann eller inte. Dessa drivkrafter kan identifieras i teorin som både ambition, uppnå 
motivation, uthållighet samt initiativ. Gate Intelligent Builiding Support AB likställer företaget med 
framgångsrika idrottare. De menar att det är svårt att finna motivation då man upplevt stor 

                                                        
174 Wiklund. J,  ”Small Firm Growth and Performance”, 1998,  s. 133 
175 Ibid 
176 Ibid 
177 Ibid 
178 Kirkpatrick. S.A,.& Locke. E.A, ”Leadership: do traits matter?”, Management Executive, 1991, 5(2), s. 48-60 
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framgång. Dock så förklarar de att den främsta drivkraften är framtidstro, var de ska vara om 2 år 
eller 5 år och hur de ska ta sig dit. Vidare så förklarar Gate Intelligent Building AB att för att 
behålla drivkraften är fritid lika viktigt som arbetet.  
 
När det handlar om hur respondenternas ledarskap har påverkat företaget samt tillväxten så 
förklarade Umeassistance Miljö AB att sportintresset har haft en betydande del i hur ledarskapet är 
uppbyggt. Det finns ett utbrett intresse för tävlingar samt att vinna. Detta tyder på att de har ett 
ledarskap som bygger mycket på drivkraft men även att de har en önskan att leda genom ett 
socialtmakt motiv. För Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB handlar det mer om att bygga upp och ge 
förtroende till de anställda så att det inte skapas ett a - och b lag samt att de inte fokuserar på 
detaljer utan koncentrerar sig mer på helheten och de övergripande frågorna. De försöker även att  
ge sina anställda raka och ärliga svar genom att inte sitta och fundera allt för länge innan beslut 
fattas. Bro & Tak Isoleringar i Umeå AB har således ett ledarskap som bygger på en önskan att leda 
genom ett socialtmakt motiv men även ett ledarskap som bygger på ärlighet och integritet samt 
självförtroende. LPS Konstruktörer AB´s ledarskap bygger på öppenhet och att deras anställda ska 
känna att de kan säga vad det tycker. De arbetar även målinriktat med fokus på framtiden och ser 
till att alla förstår vad som leder fram till målet. LPS Konstruktörer AB förklarar också att 
ledarskapet kan påverkas av löner och andra förmåner eftersom att anställda kan ha olika 
incitament. Genom detta kan man identifiera ett ledarskap som bygger på en önskan att leda genom 
ett socialt makt motiv, men även att de har ett så pass öppet förhållande med sina anställda tyder på 
ett ledarskap som är kantat av ärlighet och integritet.  
 
Nordkontor Inredning i Umeå AB förklarar att ledarskapet bygger på att skapa trygghet hos 
anställda, att de ska må bra eftersom att de då gör ett bra jobb. De förespråkar ett mjukt ledarskap, 
där man inte pekar med hela handen utan istället styra de anställda i rätt riktning och visa var de ska 
lägga sin energi. Nordkontor Inredning i Umeå AB anser även att energin är det mest utmärkande 
karaktärsdraget för ledarskapet inom företaget. Detta går att likställa med ett ledarskap som bygger 
på drivkraft, en önskan att ledan genom socialt makt motiv samt ärlighet och integritet. Gate 
Intelligent Building Support AB menar att ledarskapet inom företaget genomsyras av rak 
kommunikation, generositet, kontroll och glädje. Detta tyder på ett ledarskap som bygger på 
ärlighet och integritet men även en önskan att leda med ett personligt makt motiv. 
 
6.8 Sammanfattning 
För att underlätta för läsaren har vi valt att sammanfatta vår analys i en tabell som visar vilka olika 
faktorer som påverkar våra respondenters tillväxtstrategi. Vi har i tabellen valt att utgå ifrån faktorer 
som tas upp i vår teoretiska referensram samt empirin för att kunna identifiera likheter i arbetssätt 
bland våra respondenter.  
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Tabell 6 1 Sammanfattning av analys179 

 

                                                        
179 Egen bearbetning 
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7. Slutsatser  
I detta kapitel kommer de slutsatser som studien kommit fram till presenteras. Dessa bottnar i de 
problem som identifierats, det empiriska materialet samt den genomförda analysen.  

7.1 Inledning 
För att underlätta för läsaren att koppla samman vår problemformulering med slutsatserna kommer i 
denna inledning en repetition av studiens formulerade problem samt syfte.  

7.1.1 Problemformulering 
Vilka tillväxtstrategier ligger till grund för snabbt växande gasellföretag och kan likheter 
identifieras i strategiimplementeringen?  

7.1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att identifiera om gasellföretag i Umeå har liknande tillväxtstrategier för 
att uppnå sin snabba framgång. Genom att identifiera och kartlägga företag i Umeå som 
kategoriseras som gasellföretag vill vi få en ökad inblick och förståelse kring vilka strategier som 
ligger till grund för den snabba tillväxten samt vilken påverkan ledaren har.  
 
7.2 Slutsatser 
Ur vår analys i förgående kapitel kan man se tydliga mönster i hur gasellföretagen arbetar med 
strategier. Vi kan se att gasellföretagen har haft marknadspenetration eller diversifiering som 
tillväxtstrategi och då genom antingen en fokuserad eller differentierad strategi. Detta tror vi beror 
på att om gasellföretagen hade valt andra strategier med lågt pris blir det mer viktigt att sälja fler av 
sina tjänster eller produkter för att på så sätt skapa höga intäkter för företaget. Vi anser att det är 
svårt för ett litet företag att skapa de stordriftfördelar som det krävs för att uppnå en stor 
omsättningsökning.  
 
När det gäller gasellföretagens omgivning så påverkas de ytterst lite av nya aktörer på marknaden 
då det inom deras respektive branscher existerar höga inträdesbarriärer. Hot från substitut anser 
gasellföretagen vara lågt. De anser även att kundens förhandlingskraft är hög samt att 
leverantörernas förhandlingsstyrka är låg. Alla gasellföretagen är även överens om att det alltid 
kommer att existera konkurrens på en lönsam marknad men de poängterar att konkurrens är viktigt 
eftersom att det är inspirerande och sporrande. Detta har haft inverkan på gasellföretagens val av 
strategier samt hur de har valt att implementera dessa.  

Överlag så har gasellföretagen finansierat sin tillväxt med internt skapade vinstmedel, dock finns 
det även dem som har tagit lån. Detta anser vi bero på att det är relativt små företag och att de i 
början inte hade finansiella resurser för att kunna expandera. Vi kan även se branschspecifika 
mönster mellan gasellföretagen, genom att de företag som verkar på marknader som är 
materialintensiva i större utsträckning kräver låntagande.  

De likheter som vi har identifierat när det handlar om strategiimplementeringen är att ledarskap i 
gasellföretag bottnar mycket i ett tidigare eller nutida idrottsintresse. Detta speglas i att de likställer 
sina anställda med ett lag eller ett team där alla arbetar mot samma mål. Gasellföretagen ser sin 
personal som främsta resurser och de anser även att det är viktigt att upprättahålla ett gott anseende 
för att företagets resurser och kompetens ska verka på ett optimalt sätt. Detta kan bero på att vi även 
har identifierat att gasellföretagen arbetar kundstyrt och då är det viktigt med en pålitlig och 
kompetent personal. Motivation är något som värderas högt i gasellföretagen när det handlar om 
tillväxt och strategiimplementering. Detta syns tydligt genom att de är måna om sina anställda och 
anser att det är viktigt att de anställda känner för företaget samt ser till att de har en chans till 
utveckling. För att skapa gemensamma värderingar kring strategi har gasellföretagen dagliga träffar, 
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månadsträffar, kvartalsvisa möten samt gemensamma strategidagar. Gasellföretagen arbetar med en 
decentraliserad struktur med interna system och med frihet under ansvar för att uppnå gemensamma 
mål. Frihet under ansvar är ett uttryck som genomsyrar gasellföretagens kultur, vilket har stor 
påverkan på anställda. Detta bidrar till att öka motivationen hos de anställda eftersom att de känner 
att de är att lita på samt att de får frihet att göra som det vill. Detta är något som vi anser vara 
positivt och som påverkar och underlättar strategiimplementeringen.  
 
Drivkrafterna som påverkar gasellföretag att uppnå framgång och execptionell tillväxt kan 
sammanfattningsvis beskrivas som ambition, initiativ, frihet och uthållighet. Vi kan se ett tydligt 
mönster i hur drivkrafterna påverkar ledarskapet inom gasellföretag. Vi har i vår studie identifierat 
att ledarskap inom gasellföretag bygger på att personen bakom företaget har en önskan att leda och 
då tar  mycket hänsyn till sin personal samt ser till att alla får komma till tals.  
 
Grundtanken med vår studie är att ge en mer förklarade bild av gasellföretagens strategiarbete. Vi 
ämnar således inte att komma med direkta förklaringar, utan vårt mål är att identifiera studiens 
centrala begrepp och slutsatser rörande tillväxt och strategiimplementering hos gasellföretagen. Hur 
gasellföretagen har arbetat med tillväxtstrategier kan sammanfattas genom följande begrepp: 
 

• Personal, Anseende och Kundperspektiv. 
• Diversifiering, Marknadspenetration, Fokusering, Differentiering, Decentralisering 

och Frihet under ansvar. 
• Företagsidentifiering, Utveckling och Gemenskap. 
• Branschspecifik finanisering. 
• Drivkraft och Starkt ledarskap.  
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8. Sanningskriterier  
I detta kapitel ämnar författarna att diskutera kring de sanningskriterier som är aktuella för den 
utförda studien. Detta eftersom studien bör uppfattas som äkta samt trovärdig för läsaren. De 
begrepp som vi avser att reflektera över är således; tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet, 
möjlighet att styrka och bekräfta samt äkthet. Vidare kommer det i kapitlet även att presenteras 
förslag till vidare forskning inom det valda problemområdet. 

8.1 Kriterier för kvalitativa studier 
Genom att diskutera sanningskriterier och hur författarna har förhållit sig till det insamlade 
materialet så ökar studiens trovärdighet.180 För att uppnå ett resultat av god vetenskaplig karaktär så 
är det dessutom viktigt att alltid kritiskt utvärdera de metoder som använts vid studiens 
genomförande.181 Oavsett metodologisk inriktning så är validitet viktigt men det finns även andra 
mått för att utvärdera forskning när studien är av mer kvalitativ form. Det är viktigt att analysen 
präglas av ett tydligt samband med den empiriska verkligheten vilket kan ses som en viktig 
kvalitetsaspekt då en studie har genomförts med en kvalitativ ansats.182 Sanningskriterierna för 
kvalitativa studier bedöms genom att undersöka studiens trovärdighet och äkthet. Trovärdighet är 
indelad i fyra olika kriterier: tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt styrka och bekräfta. 
Därtill är äktheten indelad i två delar som utgörs av rättvisande bild samt autenticitet.183 Dessa 
sanningskriterier kommer nedan att redogöras mot bakgrund för vår studie. 
 
Tillförlitlighet: Om författarna har lyckats beskriva den sociala verkligheten så rättvisande som 
möjligt utifrån de tolkningar som gjorts av den sociala verkligenheten så innehar studien en hög 
grad av tillförlitlighet. 184 Vi anser att vår studie har en hög tillförlitlighet eftersom vi har försökt att 
identifiera oss med de vi intervjuat och att vi även försökt att sätta oss in i respondenternas 
situation. Vidare har frågorna varit av öppen karaktär där respondenten har kunnat sätta sin prägel 
på svaren samt även givits plats för att utveckla sina svar.  
 
Överförbarhet: Detta innebär att trovärdigheten i en studie består även om resultatet blir det samma 
vid en senare tidpunkt inom samma kontext samt hur väl det resultat som har uppkommit kan 
överföras till andra sammanhang. Fokus för kvalitativa studier ligger således i att undersöka saker 
på djupet då det oftast är en mindre grupp som har liknande social verklighet som ska studeras.185 
Vi anser att om vår studie skulle genomföras igen vid ett senare tillfälle skulle samma resultat 
uppnås. Om studien skulle genomföras på en annan ort i Sverige tror vi inte att resultatet skulle bli 
det samma som för Umeå. Detta på grund av att andra städers företagsklimat är uppbyggt på olika 
sätt samt att det skapas skillnader utifrån vilka industrier som är dominerade på orten. Vidare så är 
studien genomförd på fem olika företag i Umeå, vilka är aktiva i olika branscher. Samtliga företag 
kan klassificeras som små företag och deras gemensamma nämnare är att de enligt Dagens Industris 
mätning kan benämnas som gasellföretag med hög tillväxt. Att då överföra vårt resultat för hela 
Sverige eller andra orter med fem företag ger inte en tillräckligt omfattande bild av små företags 
syn på strategiimplementering.  
 
Pålitlighet: Om hela forskningsprocessen och studiens samtliga faser beskrivs på ett ingående sätt 
så ökar studiens pålitlighet.186 Vi anser att alla delar i vår studie har beskrivits på ett ingående sätt 
                                                        
180 Johansson Lindsfors, M-B.”Att utveckla kunskap”, 1993, s. 160-161 
181 Holme, I.M., & Solvang, B.K, ”Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder”, 1997, s. 163 
182 Olsson, H., & Sörensen, S. ”Forskningsprocessen: kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 2007, s. 65 
183 Bryman. A., & Bell. E, “Företagsekonomiska forskningsmetoder”, 2005, s. 306-309 
184 Op cit s. 307 
185 Ibid 
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samt att vi har försökt att arbeta utifrån utförliga beskrivningar i vår metod som visar våra val och 
utföranden. Detta möjliggör för andra läsare att lättare kunna granska samt även vid en upprepad 
datainsamling kunna nå samma resultat. Vi som forskare har under hela studiens process försökt 
vara objektiva när vi har analyserat och insamlat det empiriska materialet, detta eftersom vi är 
medvetna om att det med kvalitativa studier finns utrymme för subjektiva tolkningar.  
 
Möjlighet att styrka och konfirmera: Beskriver hur studiens resultat ej påverkats av forskarnas 
personliga värderingar. Det är näst intill omöjligt att hålla sig fullständigt objektiv in en kvalitativ 
studie, dock så är det viktigt att forskarna är medvetna om att samtliga delar i studien kan påverkas 
av dennes uppfattningar samt värderingar.187 Vi anser att vi har uppfyllt detta kriterium eftersom vi 
har låtit respondenterna svara fritt på våra frågor. Vi har använt oss utav öppna och inte ledande 
frågor samt att dessa har blivit godkända av vår handledare. Vår subjektivitet har även uteslutits då 
vi har använt oss av digital inspelning under intervjuerna samt att vi har transkriberat 
intervjumaterialet. Till detta har vi under hela studiens process försökt att åsidosätta våra egna 
värderingar och personlig åsikter.  
 
Äkthet: Behandlar hur väl respondenternas åsikter och svar har återgivits på ett rättvisande sätt i 
studien. 188 Svaren från samtliga fem intervjuer finns återgivna i transkriberingen vilket tyder på en 
hög äkthet av studien. Något som kan minska äktheten i vår studie är det faktum att vi valt att inte 
utföra respondentvalidering. Detta val gjordes eftersom att vi fick ett positivt bemötande under 
intervjuerna samt att respondenterna valde att inte vara anonyma. 
 
Autenticitet: Sammantaget innebär detta begrepp att respondenterna ska få en bättre insikt i sin 
sociala verklighet, samt att de ska få en bättre förståelse för andra med likande social verklighet. 
Detta kommer då att ge respondenten en bättre förståelse. Vidare så kan respondenterna efter att ha 
tagit del av studien kunna förbättra sig inom det område som studien har undersökt.189 Eftersom 
respondenterna inte kommer att ta del av vår studie anser vi att vi har en lägre grad av autenticitet, 
vilket gäller alla utom en respondent som bad att få studien skickad till sig. 
 
8.2 Förslag på fortsatt forskning  
Eftersom vår studie är baserad på företag från Västerbotten, Umeå så finns det möjlighet för andra 
forskare att studera och jämföra olika gasellregioner med varandra. Detta för att se om det finns 
några likheter eller skillnader hur företagen har arbetat med strategiimplementering eller andra 
frågor med fokus kring exempelvis entreprenörskap. Det är också möjligt att genomföra en djupare 
studie med fler respondenter från ett län eller att söka efter olika branschspecifika företag mellan 
olika län för att finna likheter och skillnader kring hur deras tillväxt har skapats. Vidare finns det 
möjlighet att jämföra företag med hög tillväxt mot företag med sämre tillväxt. Detta skulle då 
möjligen kräva att företagen är verksamma inom samma bransch samt att det finns andra liknade 
parametrar för att kunna urskilja relevanta variabler. Andra alternativ för fortsatt forskning skulle 
kunna vara att studera hur små företag jämfört med stora företag arbetar med 
strategiimplementering eftersom det torde finnas stora skillnader mellan dessa beroende på 
företagsstruktur eller andra hierarkiska nivåer.  
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Bilaga 1 
 
Resurser och kompetens 
 

• Vilka är ert företags främsta kompetenser? Hur har de bidragit till er tillväxt? 
• Vilka är ert företags främsta resurser? Hur har de bidragit till er tillväxt?  
• Hur skulle du beskriva era konkurrensfördelar? Hur har de bidragit till er tillväxt? 

Strategi 
 

• Hur skulle du beskriva ert företags tillväxtsstrategi? 
• Hur har ni valt att positionera er på marknaden (i förhållande till pris kontra förväntad 

kvalitet)?  
• Hur arbetar ni för att skapa gemensamma värderingar inom områdena, strategi, struktur, 

system, stil(ledarskap/kultur), personal och gemensamma mål?  
Motivation 
 

• Vilka motivationsfaktorer tror du har betydelse för företagets tillväxt? 
- Hos dig själv? 
- Hos anställda? 

Miljö 
 

• På vilket sätt påverkas ert företags tillväxt av: 
- Nya aktörer på marknaden? 
- Substitut? 
- Kundernas förhandlingskraft? 
- Leverantörernas förhandlingskraft? 
- Den rådande konkurrensen på marknaden? 

Tillväxt 
 

• Hur har ni finansierat er tillväxt (internt, genom företagets vinst eller externt via ägartillskott 
och lån)? 

• Vad tror du kännetecknar små företag med hög tillväxt? 
Ledarskap  
 

• Hur tror du att ditt ledarskap har påverkat företaget och dess tillväxt? Finns det något 
speciellt karaktärsdrag som är utmärkande? 

• Vilka är de främsta drivkrafterna hos dig för framgång inom ert företag? 


