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FÖRORD 
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Ett stort tack går till respondenterna som ställde upp och avvarade tid för vår undersök-
ning.  
 
Vi vill slutligen tacka våra opponenter och Institutionen för Ekonomistyrning vid LTU, 
där ett speciellt tack går till vår handledare Christian Ifvarsson.  
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Figur 1: Sammanfattande modell över tillväxtdeterminanter 

SAMMANFATTNING 
 
Det finns mycket litteratur som visar hur viktigt det är att företag uppnår tillväxt, både 
för skapandet av nya arbeten och för landet som helhet. För att företagen skall lyckas 
med detta är det viktigt att de vet hur de skall gå tillväga. Det är därför väldigt angeläget 
att klargöra vilka faktorer, eller drivkrafter som förklarar tillväxten i företagen. Syftet 
med den här studien är att utveckla detta kunskapsområde ytterligare genom att utveckla 
och testa en modell över faktorer som kan förklara tillväxt i småföretag.   
 
Metodiken för att utveckla modellen har varit deduktiv, där tidigare forskning legat till 
grund för modellens uppbyggnad. Testningen av modellen har genomförts med både 
kvantitativa och kvalitativa data. Den kvantitativa datainsamlingen genomfördes med 
telefonintervjuer riktade till 63 företagsledare (svarsfrekvens 81%) i tre olika branscher. 
Den kvalitativa datainsamlingen genomfördes på tolv företagsledare från samma tre 
branscher. 
 
De huvudsakliga upptäckterna i studien är att modellen kan användas för att förklara 
tillväxt i småföretag (se figur 1). Modellens tre övergripande faktorer är företagets vilja 
att växa, dess interna tillväxtkapacitet och de externa tillväxtmöjligheter som företaget 
upplever. Tretton underliggande variabler är anknutna till faktorerna och två är uteslutna 
ur modellen (förändringar i konkurrenstryck och andel nytillkomna kunder). 
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Figure 1: Model summarising growth determinants 

ABSTRACT 
 
Earlier research shows the importance of company growth, regarding both the creation 
of jobs and for the entire country. To achieve success in this matter a company must 
know how to manage. It is therefore very important to conclude which factors that 
describe the process of company growth. This study aims to develop this area further 
through development and test of a model, which consists of a number of factors that 
describes small business growth. 
 
The methodology that has been used to develop the model has been deductive, where 
earlier research has been the basis for the construction of the model. Both quantitative 
and qualitative data has been used to verify the model. The quantitative data collection 
was carried out through 63 telephone interviews (response rate 81%) aimed at corporate 
managers in three different industries. The qualitative data collection was done through 
interviews with twelve corporate managers from the same three industries. 
 
The main discovery in this study is that the model can be used to explain growth in 
small enterprises (see figure 1). The three comprehensive factors of the model are the 
company’s desire for growth, its internal growth capabilities and the external growth 
possibilities that the company experiences. Thirteen underlying variables are linked to 
the factors and two of them are excluded from the model (changes in competition and 
share of new customers). 
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1. PROBLEMET – ATT UPPNÅ TILLVÄXT I SMÅ FÖRETAG 
 
Det finns mycket litteratur som visar på hur viktigt det är att småföretag expanderar, 
både för skapandet av nya arbeten och för landet som helhet (Davidsson, Lindmark & 
Olofsson, 1996; Davidsson & Delmar, 1997; Lane & Quack, 1999; Storey, 1994). Även 
för enskilda småföretag är det ofta viktigt med tillväxt för att öka eller bibehålla 
marknadsandelar, eller för att öka eller bibehålla konkurrenskraften (Storey, 1994).  
 
Tillväxt är ett område som fascinerat många forskare. Normann (1975) visar att tillväxt 
kan ses på många olika sätt. Ett sätt att se på begreppet kan vara att betrakta det 
kvalitativt och definiera tillväxt som utveckling och ökning av kunskap. Ett annat sätt är 
att uppfatta tillväxt som kvantitativ. Tillväxt kan då exempelvis definieras som 
omsättningssökning, vinstökning eller sysselsättningsökning (Barrow, Brown & Clarke, 
1992). Det vanligaste sättet att se på tillväxt är kvantitativ, där en ökning av ett företags 
omsättning definieras som tillväxt (Ylinenpää, 1988).  
 
Det är inte många företag som upplever långsiktig och uthållig tillväxt. Storey (1994) 
berättar att endast ett fåtal småföretag expanderar. Många av företagen saknar 
motivationen att växa i både omsättning och sysselsättning (Davidsson, 1990). 
Flamholtz (1990) berättar att detta ofta beror på att företagsledaren inte vill förlora 
kontroll på företaget eller att företaget inte har tillräckliga resurser för att klara tillväxt. 
Det är även vanligt att företagsledningen inte väljer att expandera verksamheten för att 
det förväntas uppstå negativa bikonsekvenser av tillväxten. Exempel på påverkande 
faktorer i den aspekten är förändringar i arbetsbelastning, arbetsuppgift, produkt/tjänste 
kvalitet och oberoende (Davidsson, 1986; Flamholtz, 1990). 
  
De företag som vill expandera verksamheten möts av många utmaningar. Utmaningarna 
kan bestå av att anpassa organisationsstruktur, ledarskap och rutiner efter tillväxten. Gör 
inte företagen sådana nödvändiga anpassningar hämmas den långsiktiga tillväxten 
(Greiner, 1972; Lemar, 1982; Tyebjee, Bruno & McIntyre, 1983). Ofta ser dock 
tillväxtproblematiken ut på ett annorlunda sätt. Tillväxten uteblir helt enkelt för att 
företagen inte vet vilka framgångsfaktorer som de skall behärska. Ett företag som 
eftersträvar hög tillväxttakt har andra framgångsfaktorer än de företag som har andra 
målsättningar (Johnson & Scholes, 1999). Flamholtz (1990) berättar att dessa 
framgångsfaktorer skiljer sig mellan små och större företag. 
 
Det finns en hel del forskning om faktorer som påverkar tillväxten i småföretag. 
Framgångsfaktorer är ofta relaterade till psykologiska och beteendemässiga 
karaktäristiska tillsammans med kompetenser och tekniskt kunnande hos den enskilde 
entreprenören (Man & Chan, 2001). Det finns även andra faktorer som påverkar 
tillväxten, vilka berör företaget som helhet. Några exempel på sådana är företagets 
risktagande, storlek och nätverk (Wiklund 1998). Även företagets finansiella resurser 
påverkar dess förutsättningar för att verka framgångsrikt (Finley, 1984; Gaskill, Van 
Auken och Kim, 1993). Förutom de faktorer som är anknutna till 
företagsledaren/entreprenören och företaget finns även faktorer i företagets omgivning. 
Barth (1999) berättar att exempelvis efterfrågan, juridiska regelverk och skattesystem 
kan påverka företagets expansion. Även konkurrenstryck är en väldigt viktig faktor som 
påverkar småföretagets tillväxt, vilket medför att företaget måste finna möjligheter för 
att överkomma detta i sökandet efter expansionsmöjligheter (Covin & Slevin, 1995). 



 
��������������������	

����������������������� 

�

 
Joakim Wincent 
Daniel Örtqvist - 2 - 

Att framgångsrikt kunna hantera dessa faktorer möjliggör förutsättningar för tillväxt. 
Detta är inte någon lätt uppgift, och tillväxt uppkommer inte automatiskt. För att uppnå 
tillväxt måste företaget organisera och styra dess resurser framgångsrikt (Penrose, 
1959). Normann (1975) berättar att resurserna måste anpassas till företagets omgivning 
för att nyttja och tillvarata olika spänningar. Spänningarna kan ses som 
tillväxtmöjligheter, vilka återfinns inom företaget och dess omgivning.  
 
För att klara av att ta tillvara på tillväxtmöjligheter och att anpassa resurser efter dessa 
så krävs det att företaget känner till vilka faktorer som är viktiga och hur de samverkar. 
Tillväxtforskningen om småföretag har kommit en bit på väg, men det finns mycket 
kvar att upptäcka och utveckla (Storey, 1994). 
  
Kunskapen om tillväxt i småföretag är väldigt fragmenterad där olika fenomen testas 
isolerade, vilket medför att sammanställningar och teoriutvecklingar från dessa är nöd-
vändiga (Wiklund, 1998). Davidsson (1992) berättar att tillväxtforskningen innehåller 
en mängd olika determinanter, som ofta verkar väldigt komplicerade. Förutom att iden-
tifiera tillväxtfaktorer behövs sammanställningar och helhetsbegrepp på de redan existe-
rande faktorerna. Storey (1994) berättar även om detta problem. Han menar att de störs-
ta kunskapsbegränsningarna inom tillväxtområdet för småföretag beror på att flertalet av 
de tillväxtpåverkande faktorerna är genererade helt oberoende av varandra. Modeller 
och sammanställningar är nödvändiga och bör därför ges särskilt intresse i forskningen.  
 
Ovanstående resonemang visar hur viktigt det är för småföretag att veta vad och vilka 
faktorer, eller drivkrafter som påverkar tillväxten. Detta gör att studier inom området 
blir viktiga och nödvändiga. Den här studien syftar till att utveckla kunskapsområdet 
ytterligare genom att undersöka hur olika faktorer påverkar tillväxt i småföretag. 
 
Den forskningsfråga som kan utvecklas utifrån detta är följande: 
 
Vilka faktorer påverkar tillväxt i småföretag? 
 
 
1.1 Syfte 
 
Inom ramarna för denna studie kommer den något breda forskningsfrågan att preciseras 
ytterligare. Inriktningen, som är explorativ, blir att utveckla och sammanställa delar av 
forskningen om tillväxtfaktorer i småföretag till en modell. 
 
Syftet med undersökningen kan därför preciseras till: 
��Att utveckla och testa en modell över faktorer som kan förklara vad som påverkar 

uthållig tillväxt i små företag 
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1.2 Definitioner  
 
En precisering av ett antal begrepp berörande studien kommer att genomföras separat i 
det här avsnittet. I studien kommer tillväxtproblematiken att betraktas som ett uthållig-
hetsproblem (i likhet med Davidsson, 1992), vilket innebär att studien är utformad för 
att förklara vad som påverkar småföretags uthålliga tillväxt. Tillväxtbegreppen är därför 
definierade utifrån detta antagande. 
 
 
Tillväxt 
 
Med tillväxt menar vi en uthållig ökning av företagets omsättning över en treårsperiod. 
 
Högtillväxtföretag 
 
Ett företag som har upplevt tillväxt benämns högtillväxtföretag. Ett sådant definieras 
som ett företag som har ökat sin omsättning med minst 25% per år under de senaste tre 
åren (jmf. Davidsson, 1992; Delmar & Davidsson`s, 1998 diskussioner om stabil 
försäljningstillväxt och supertillväxtföretag). 
 
Lågtillväxtföretag 
 
Det företag som har upplevt tillväxt och har ett lägsta omsättningsökningsvärde mellan 
0 och 25% under något eller några av de tre senaste åren definieras som ett 
lågtillväxtföretag. 
 
Icketillväxtföretag 
 
Ett företag som har minskat omsättningen under något eller några av de tre senaste åren 
definieras som ett icke tillväxtföretag (jmf. Delmar & Davidsson`s, 1998 resonemang 
om engångstillväxt och oregelbunden försäljningstillväxt). 
 
Småföretag 
 
Studien är inriktad mot småföretag vilka definieras som företag med 10 till 99 anställda 
(jmf. Westerberg, 1992).
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2. METOD 
 
Målsättningen med kapitlet är att ge beskrivningar så att reproducerbarhetskriteriet 
uppfylls. Det innebär att vår undersökning skall kunna värderas av utomstående och 
leverera ett tillräckligt underlag till den som vill testa undersökningens resultat. Först 
beskrivs därför vår vetenskapsteoretiska positionering. Sedan följer beskrivningar om 
vårt kvantitativa och kvalitativa angreppsätt, urvalen, datainsamlingen, 
operationaliseringarna, analysmetodiken och slutligen de metodproblem som kan tänkas 
existera.  
 
 
2.1 Vetenskapsteoretisk positionering 
 
I forskning så måste ett antal val genomgås. Ett av valen är att utreda vilken slags 
kunskap forskaren avser att utveckla (Arbnor & Bjerke, 1994). Det blir därför viktigt att 
klargöra det ontologiska (verklighetsteoretiska) och epistemologiska 
(kunskapsteoretiska) synsätt som man innehar (Bjerke, 1989). En kunskapsmässig 
målsättning med vår studie har varit att förbättra förutsättningarna för småföretag att 
uppnå tillväxt. Vi sökte därför efter faktorer, eller determinanter som kan hjälpa 
företagen att klara av detta. Enligt vår mening förbättras förutsättningarna att uppnå 
tillväxt om dessa faktorer finns i ett företag. Ur ett lite mer filosofiskt perspektiv innebär 
det att vi vill undersöka konkreta, verkliga fenomen som existerar oberoende av vilken 
ledning, eller personal som arbetar i företaget. Det paradigm som vår forskning 
representeras av är därför det struktural funktionalistiska paradigmet (Burell & Morgan, 
1979; Macintosh, 1994). Paradigmet har givetvis fått konsekvenser på den 
forskningsmetodik, som har tillämpats i denna studie. 
 
Arbnor & Bjerke (1994) nämner tre olika angreppssätt på forskningsmetodik. Det 
analytiska synsättet, systemsynsättet och aktörssynsättet. Vårt angreppssätt var en 
blandning mellan ett analytiskt- och ett systemsynsätt. Det analytiska synsättet 
eftersträvar att förklara en objektiv verklighet så långt det går. Kausalsamband och 
generaliseringar är viktiga för att uppnå denna verklighet och logiska modeller används 
för att nå detta ändamål (Arbnor & Bjerke, 1994). Detta är något som till stor del format 
undersökningen, eftersom målet varit att generalisera och utveckla en modell genom 
utveckling och testning av hypoteser. Inslaget av systemsynsättet kan urskiljas ur vår 
föreställning om hur de olika tillväxtfaktorerna påverkar företagets tillväxt. Om endast 
ett analytiskt synsätt används hade enbart de enskilda faktorerna påverkat företagets 
tillväxt. Eftersom vår föreställning varit att även de olika tillväxtfaktorerna påverkar 
varandra och bildar ett system, har undersökningen inslag av systemsynsättet. 
 
I undersökningen har primärt ett deduktivt angreppsätt genererat resultaten. 
Tillvägagångssättet kan sammanfattas enligt följande. De teoretiska inslag vi använt 
baseras på en litteraturgenomgång som har sammanfattats i ett teorikapitel. I 
teorikapitlet har ett antal hypoteser utvecklats, vilka har testats i den efterföljande 
empiriska undersökningen. Detta har sedan legat till grund för studiens slutsatser. 
Induktiva inslag återfinns även i studien. De framkommer främst i de kvalitativa 
beskrivningarna om orsak verkan samband mellan de olika faktorerna (och hypoteserna) 
i den modell vi har utvecklat i studien. Här har empirisk data legat till grund för de 
dragna slutsatserna, istället för befintlig teori. 
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2.2 Kvantitativt och kvalitativt angreppssätt 
 
Det struktural funktionalistiska paradigmet förespråkar i huvudsak kvantitativa data och 
statistiska analyser (Macintosh, 1994). Detta är inte en nödvändighet, då syftet avgör 
om kvantitativ eller kvalitativ data lämpar sig bäst (Yin, 1994). Vårt val av 
datainsamling innebar insamling av både kvalitativa och kvantitativa data. Vi valde att 
använda oss av kvantitativa data för att kunna förklara och lägga grund till 
generalisering utifrån statistiska beräkningar, i enighet med det struktural 
funktionalistiska paradigmet. Att vi också valde att samla in kvalitativa data var i 
huvudsak på grund av två skäl. Vi ville få ytterliggare klarhet om vilka orsak verkan 
samband som existerar mellan studiens olika tillväxtfaktorer, samt illustrera funktionen 
på den modell som studien siktade på att utveckla. Det kvantitativa angreppssättet 
innebar ett genomförande som en tvärsnittstudie, dvs. att den byggde på 
”ögonblicksbilder” på bredden (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). Ett sådant 
tillvägagångssätt försvårar möjligheter att urskilja orsak verkan samband (Ruist, 1990). 
Att komplettera en sådan undersökning med kvalitativa data och gå på djupet istället för 
på bredden underlättar urskiljandet om vad som är orsak och vad som är verkan mellan 
två faktorer (Arbnor & Bjerke, 1994). Eftersom tidigare forskning inte styrkt många av 
de orsak verkan samband som vi studerade kombinerades dessa två angreppssätt, vilket 
alltså möjliggjorde de studier vi hade för avsikt att bedriva. 
 
 
2.3 Urval  
 
Eftersom urvalen skiljde sig mellan den kvalitativa och den kvantitativa 
datainsamlingen beskrivs delarna separat nedan. 

2.3.1 Kvantitativa urvalet 

 
Efter en genomgång av olika urvalsmetoder, föll valet på att göra ett stratifierat urval, 
vilket är en vanlig urvalsmetod vid studier om tillväxtföretag (jmf. Wiklund, 1998; 
Davidsson, 1992). Urvalstypen är ett sannolikhetsurval, varvid statistiska beräkningar 
går att genomföra (Hellmer & Klefsjö, 1991).  
 
Ett stratifierat urval genomfördes för att det har en mängd fördelar gentemot andra 
urvalstyper, med hänsyn till undersökningens resurser. Eftersom vi var intresserade av 
att identifiera någorlunda generella faktorer som påverkar tillväxt i småföretag så hade 
exempelvis ett obundet slumpmässigt urval kunnat få väldigt felaktiga konsekvenser, då 
vi inte hade resurser till att undersöka en tillräcklig mängd av populationen. Ur den 
aspekten var det fördelaktigt att genomföra ett stratifierat urval, eftersom viktiga 
undersökningselement är lättare att kontrollera än vid slumpmässiga urval, samt att 
samtliga subgrupper kan tas med (Ruist, 1990; Eriksson, 1978).  
 
I tillväxtforskning är två faktorer viktiga att beakta i urvalet - företagens tillväxt och att 
hänsyn tas till olika branscher (jmf. Aronsson, et al, 1997). Vi tog hänsyn till detta vid 
stratifieringen. Tillväxtfaktorer kan nämligen skilja sig åt mellan olika branscher, varvid 
en stratifiering mellan branscher ofta föredras. Att även stratifiera efter tillväxtnivå är 
också något som förespråkas i urvalsdiskussioner om tillväxt, eftersom företag med hög 
tillväxt är klart underrepresenterade i populationen (jmf. Davidsson, 1996).  
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Urvalet genomfördes med hjälp av affärsdatas företagsregister. De branscher som stude-
rades var Elektronikindustrin (SNI 31), Konsultindustrin (SNI 74) och Byggvaruindu-
strin (SNI 20). Ett urval med lika allokering genomfördes och urvalens storlek utforma-
des efter antalet högtillväxtföretag, eftersom det var viktigt att få med företag med ut-
hålliga omsättningsökningar för att kunna testa modellen. Urvalets utseende och svars-
frekvenserna illustreras nedan i tabell 1. 
 

 Bransch 
 

Urvalsstorlek 
(antal företag) 

Svarsfrekvens 
(antal företag) 

 Hög 
tillväxt 

Låg 
tillväxt 

Ingen 
Tillväxt 

Hög 
tillväxt 

Låg 
tillväxt 

Ingen 
tillväxt 

 Elektronikindustrin 7 7 7 7 7 5 
 Konsultindustrin 7 7 7 7 7 7 
 Trävaruindustrin 7 7 7 5 3 3 
 Totalt antal företag 21 21 21 19 17 15 

 

Tabell 1: Branschstorlek, urval och svarsfrekvens 
 

Svarsfrekvensen på undersökningen var totalt 81%. Bortfallet berodde främst på att 
respondenterna inte var anträffbara. Endast ett fåtal valde att inte delta i undersökningen 
med anledning av tidsbrist (fem stycken företag). 
 

Nackdelen med det urval som vi gjorde var att det är diskutabelt om det går att 
generalisera till samtliga småföretag, eftersom urvalet inte representerar hela 
populationen. Vissa branscher är inte med, vilket medför statistiska felaktigheter om det 
dras slutsatser om samtliga småföretag. Att dra generella slutsatser är dock inte möjligt i 
något fall eftersom populationen av företag förändras dagligen (se Wiklund, 1998). 
Detta gör att logiska resonemang om huruvida generalisering kan ske alltid måste föras. 
Wiklund (1998) berättar att befintlig teori och rationella diskussioner kan ge tillräcklig 
grund för generalisering om undersökningen är konform med dessa. Det finns till och 
med en mängd forskare som dragit slutsatser utifrån dessa grunder vid enstaka 
studieobjekt (se Gummesson, 1988). Eftersom vi i huvudsak ville få indikationer om 
generaliseringsmöjligheter, ansåg vi i enighet med Eriksson (1978) att urvalet var 
lämpligt för vårat syfte.  

2.3.2 Kvalitativa urvalet 
 

De kvalitativa studierna genomfördes på tolv företag, varav majoriteten (nio stycken) 
var högtillväxtföretag. Urvalet genomfördes inom den stratifiering som användes till 
den kvantitativa undersökningen (för att se info om vilka som deltog se bilaga 1). 
Urvalet grundade sig på ett medvetet urval från några av de deltagande 
undersökningsobjekten. Ett slumpmässigt urval hade varit fördelaktigt ur många 
aspekter, men det var inte praktiskt genomförbart då många respondenter önskade 
anonymitet. Anledningen till det medvetna urvalet grundade sig i att vi sökte 
sanningsenliga och öppna respondenter. De respondenter som var öppna och 
samarbetsvilliga prioriterades därför. Att tillväxtföretag utgjorde en större del av urvalet 
berodde på att vi hade för avsikt att styrka kausaliteten på de framgångsfaktorer som vår 
utvecklade modell genererat. Då icketillväxtföretag var i avsaknad av dessa minskade 
vikten av att undersöka dessa närmare. Dock studerades tre icketillväxtföretag närmare 
för att erhålla inslag från ”motpolen”. 
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2.4 Datainsamling 
 
Tillvägagångssättet vid datainsamlingen var först att gå igenom befintlig litteratur, se-
dan samla in kvantitativ data och slutligen samla in kvalitativ data. De olika tillväga-
gångssätten beskrivs nedan. 

2.4.1 Litteratur 
 

Undersökningen startades med en omfattande insamling av sekundärdata, vilken senare 
användes i uppsatsens teoretiska referensram. Eftersom grunden till hypoteserna 
upprättades genom ett logiskt resonemang från befintliga teorier och modeller var 
kvaliteten i denna datainsamling viktig. Det finns många fördelar med att bedriva en 
insamling av sekundärdata först. Eriksson och Wiedersheim-Paul (1997) 
rekommenderar förfarandet och menar att sekundärdata bör nyttjas först eftersom 
användandet av uppgifter som redan finns är både enklare och billigare. Även 
hypotesernas legitimitet förbättras om de bygger på befintlig teori. 
 
För att hitta litteratur inom problemområdet använde vi oss av de databaserade 
sökmöjligheterna på Luleå Tekniska Universitets bibliotek. Bland annat användes 
databaserna Libris, Bibdia, Academic Search Elite, Business Source Elite. Sökord var 
tillväxt, entreprenörskap, determinanter, faktorer och småföretag. Vi sökte även på de 
engelska motsvarigheterna till dessa ord. Sökningen gav cirka 15 referenser som vi 
bedömde meningsfulla till studien och som senare togs med i referensramen. Förutom 
dessa fick vi även fram cirka 30 referenser ur referenslistorna på det material som 
databaserna genererade.  

2.4.2 Kvantitativ datainsamling 
 

Efter insamling och bearbetning av sekundärdata påbörjades insamlingen av kvantitativ 
primärdata. Valet var att antingen samla in data genom enkäter, personliga intervjuer 
eller telefonintervjuer (Lundahl & Skärvad, 1992). Eftersom den resursmängd som 
skulle ha krävts för att göra personliga intervjuer övervägde nyttan valde vi att utesluta 
detta tillvägagångssätt. I valet mellan telefonintervjuer och en enkätundersökning valdes 
telefonintervjuer eftersom svarsfrekvensen vanligtvis blir större än med 
enkätundersökningar (Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991). En nackdel med att göra 
telefonintervjuer är att de är mer tidskrävande, varvid antalet frågor måste begränsas så 
att inte respondenten blir otålig (Lundahl & Skärvad, 1992). Det är dock en fördel med 
telefonintervjuer då de innebär ökade säkerheter, bland annat genom att man vet att det 
är respondenten som svarar på frågorna (Eriksson, 1978). 
 
Telefonintervjuerna genomfördes med standardiserade frågor till företagsledare i 
företagen. Lundahl & Skärvad (1992) beskriver hur denna frågeform innebär att frågor 
som på förhand är upprättade ställs till respondenterna. Nackdelen med detta är att 
möjligheten till frågeställningar där respondenterna får tala fritt försvinner. Detta var 
dock inte något problem, då det var mätbarhet och generalisering som eftersträvades. 
Lundahl & Skärvad (1992) berättar att standardisering av frågor är ett huvudelement i 
sådana studier. För att tillvägagångssättet skulle bli likadant vid varje telefonsamtal 
följdes samma mönster på samtalen till samtliga företag. De frågor som berördes var 
utifrån det mätinstrument vi utvecklat (bilaga 2) och svaren registrerades under 
samtalets gång.  
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2.4.3 Kvalitativ datainsamling 

 
Den primära datainsamlingen av kvalitativ data genomfördes med telefonintervjuer på 
tolv företag, som senare sammanfattades i uppsatsens resultat. Att genomföra personliga 
intervjuer var för tidskrävande inom ramarna för undersökningen, vilket medförde att 
valet föll på telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes med så kallade 
semistandardiserade intervjuer. Lundahl, Skärvad (1992) beskriver semistandardiserade 
intervjuer som ett mellanting av standardiserade och ostandardiserade intervjuer. Detta 
innebar att vi på förhand bestämt vissa frågor, dessutom följdes svaren upp med 
uppföljningsfrågor. Huvudfrågor var om tillväxt, tillväxtfaktorer och hur olika faktorer i 
företagen påverkar varandra (se bilaga 3). 
 
För dokumentering av intervjuerna använde vi oss av anteckningar. Intervjuerna 
redovisades väldigt kortfattat, vilket medförde en kritisk granskning från vår sida för att 
verkligen få med de viktigaste inslagen. 
 
2.5 Mätinstrument i kvantitativa undersökningen 
 
Inom tillväxtforskningen har det uppmanats till att utveckla och testa modeller om 
tillväxtfaktorer för att kunna identifiera om, och i så fall hur, olika faktorer påverkar 
tillväxt och hur de påverkar varandra när dessa testas tillsammans (Storey, 1994; 
Davidsson, 1992). Eftersom detta var vår avsikt möttes vi av en viss problematik, då 
befintliga mätinstrument inte existerade.  
 
Grunderna till mätinstrumenten gick naturligtvis att erhålla från tidigare forskning. 
Problemet med tidigare forskning är att de olika delarna testas isolerade, vilket har 
medfört att endast mätverktyg om produkter, strategi och innovationer etc. existerar till 
största del. Utmaningen blev att välja ut och forma mätverktyg, samt urskilja hur 
delarna kan tänkas påverka varandra. Detta medförde att vi utvecklade mätinstrumenten 
utifrån befintlig teori med egna logiska slutsatser och med hjälp och feedback från tre 
företag (NOTE Norrtelje AB, Wincent Mekanik AB och Adecco AB), samt forskarna 
Mats Westerberg och Christian Ifvarsson. 
 
Samtliga instrument, exklusive variabeln tillväxt, byggdes på 7- gradiga Likert skalor, 
där hög och låg var gränsvärden (se bilaga 2). Eftersom treårig tillväxt var det som 
studerades, var frågorna utformade för att besvara företagets karaktäristiska under den 
tidsepoken. Tillväxt mättes efter omsättningsförändringar under perioden 1998-2000. 
Tillväxtskalan indelades i en trestegsskala, där omsättningsökningar som inte var 
uthålliga (under 0% under något eller ett flertal av de tre åren) klassificerades som en 
etta, omsättningsökningar som hade en låg uthållighet (över 0% under samtliga tre år) 
som en tvåa och omsättningsökningar som hållit en hög uthållighet (över 25% i tre års 
tid) som en trea (se figur 2). 
 
Att tillämpa en sådan kodning innebar en skala som kan anses problematisk i vissa 
statistikberäkningar, eftersom exaktheten försvinner. Detta är något som många forskare 
(e.g Wiklund, 1998 m. fl.) bortser från, då huvudmålet är att alstra kunskap. I takt med 
att mätverktygen förbättras kan ”äldre” tillvägagångssätt bytas ut mot nya, och 
därigenom kan exaktheten förbättras. 
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Figur 2: Illustration över operationalisering av omsättningsökningar 
 

Att mäta tillväxt på detta sätt var ingen självklarhet. Det finns nämligen många olika 
sätt att mäta fenomenet. Vanliga sätt att mäta tillväxt är att mäta tillväxt som ett stort 
steg (i likhet med Delmar, 1996 m.fl.), eller som ett medelvärde över en tidsperiod. 
Ovanstående tillvägagångssätt är kritiserade ur många aspekter för att de inte mäter 
tillväxt exakt. Om en forskare väljer att mäta tillväxt på dessa sätt bortser denne från 
upp och nergångar i tillväxten. Detta var vårt huvudargument till att mäta 
tillväxtbegreppet som vi gjorde, då det var just uthålliga omsättningsökningar som var 
vårt fokus. Vi ville studera och utveckla en modell över vad som påverkar ett företags 
uthålliga tillväxt, inte enbart faktorer som påverkar omsättningsökningar. Den valda 
metodiken är i likhet med övriga mätmetoder ingalunda felfri, då omsättningsökningar 
varierar över tiden och ett företag som genomgått lång hög tillväxt (kod tre) kan minska 
tillväxten något år under den studerade treårsperioden. En sådan nedgång skulle 
medföra att tillväxten skulle kodas som en två, eller till och med som en etta. Detta är 
dock en risk som vi har tagit, då mätmetoden i övrigt var bra för våra syften.  
 
2.6 Analysmetodik 
 

I början av analyseringen utfördes beskrivande statistisk över medelvärden och 
standardavvikelser. Programvaran Statgraphics 3.0 användes till detta. Fokus låg på att 
identifiera hur variablerna (och övergripande hypoteser) i studien kunde tänkas skilja 
sig mellan företag som upplevt tillväxt och de som inte gjort det. Syftet med detta var 
att ge läsaren möjlighet till grundläggande förståelse om förhållanden i den modell, som 
studien innehåller. Efter användes programvaran AMOS 4.0 för att testa modellen med 
Structural Equation Modeling (SEM). Att vi valde att använda oss av SEM var för att 
det finns många faktorer som var beroende av varandra i den modell som vi testade. 
Den här sortens analysmetodik är utformad för att hantera denna problematik. 
Nackdelen med SEM är att tekniken är avancerad. För att ge pedagogiska förklaringar 
integreras därför analysteknik med resultaten i resultatkapitlet. Den sista delen av 
dataanalyseringen var att illustrera kausaliteten mellan de olika tillväxtfaktorerna i den 
slutgiltiga modellen och deras påverkan på tillväxt med hjälp av insamlad kvalitativ 
data. Många av respondenterna gav liknande svar om vad som påverkar tillväxt, vilket 
medförde att vi redovisade uttalanden och citat som var talande för många respondenter. 
Att ta med samtliga uttalanden och citat hade inte medfört ökad förklaringsförmåga. 
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2.7 Metodproblem 
 
Nedan förs en diskussion om de metodproblem som kan tänkas existera inom ramarna 
för vår undersökning.  

2.7.1 Validitet 

 
Validitet är ett mått på ett instruments förmåga att mäta det som avses att mäta 
(Wiedersheim-Paul och Eriksson 1991). Det är med andra ord ett mått på 
undersökningens giltighet. Yin (1994) berättar mer om detta och poängterar att det är 
viktigt att mätinstrumenten är korrekt operationaliserade så att det verkligen mäter det 
som avsiktligt studeras. Ett problem berörande detta är att validiteten anses vara säkrare 
om man bygger på befintliga vidimerade forskningsverktyg (se Wiklund, 1998). Detta 
var inte möjligt, vilket medförde att vi tvingades utveckla egna mätverktyg till största 
del. Detta kan påverka validiteten negativt. Dock testades instrumenten på tre företag 
före utskicket för att öka validiteten på mätverktygen, samtidigt som feedback från 
andra utomstående forskare erhölls. Förutom detta eftersträvade vi givetvis att 
operationaliseringarna skulle överensstämma med de teoretiska inslagen. 
 
Eftersom kvantifieringen byggde på företagsledares uppfattningar fanns det risk att 
svaren inte skulle överensstämma med verkligheten. Med målsättning att få så 
verklighetsnära och sanningsenliga svar som möjligt valdes telefonintervjuer. Det finns 
däremot nackdelar med telefonintervjuer i form av intervjuareffekter etc. (Eriksson, 
1978). I både den kvantitativa och den kvalitativa datainsamlingen upplevde vi dock att 
respondenterna svarade ärligt och sanningsenligt, men problemet bör inte ignoreras för 
det. 
 
Slutligen vill vi vara ödmjuka när vi diskuterar generaliserbarheten på denna studie. Det 
verkar troligt att modellen kan generaliseras till småföretag i allmänhet, då en del av den 
tidigare forskningen är konform med våra resultat. Generaliserbarheten kan dock 
diskuteras. Förutom få undersökningsobjekt i kvantifieringen kan skillnader föreligga 
mellan branscher etc.  

2.7.2 Reliabilitet 

 
Reliabilitet är ett mått på undersökningens tillförlitlighet. Måttet visar om det finns sys-
tematiska felvariationer (Eriksson, 1978). Reliabiliteten beror på hur mätningarna har 
utförts och på vår noggrannhet vid informationsbearbetningen. Frågeställningarna på 
den kvantitativa undersökningen utformades för att minimera missuppfattningar och 
svaren fylldes i på förtryckta frågeformulär medan telefonsamtalen pågick för att mot-
verka de felaktigheter som ett bristande minne kunde medföra. Under samtalens gång 
förstod vi att respondenterna inte hade svårt att förstå frågeställningarna, vilket annars 
hade påverkad reliabiliteten negativt. Vid databearbetningen gick vi igenom beräkning-
arna två gånger för att upptäcka eventuella felbearbetningar. Undersökningens bortfall 
var även lågt vilket borde påverka reliabiliteten positivt. Slutligen hade vi tagit med ett 
antal kontrollvariabler (företagets ålder, omsättning och anställda) för att kunna kontrol-
lera om vissa respondenter inte svarade sanningsenligt. Inte någon visade avvikelser 
från dataregistren, vilket kan anses stärka tillförlitligheten något.  
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Figur 3: Illustrerande modell över tillväxtdeterminanter 
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3. REFERENSRAM 
 
I referensramen kommer ett antal hypoteser att genereras, vilka ligger till grund för en 
modell över olika faktorers påverkan på tillväxt i företag. Grunden till modellen, som 
illustreras i figur 3, har delvis utvecklats utifrån tidigare studier (se Wincent & Örtqvist, 
2000). Modellens olika delar kommer att diskuteras i detta kapitel, i syfte att förstå hur 
de olika delarna samverkar med varandra, samt hur de påverkar företagets tillväxt. Även 
de hypoteser som modellen bygger på, dvs. hypoteserna H1-H5 kommer att presenteras 
närmare. 

 

 
3.1 Viljans betydelse för företagets tillväxt 
 
Det finns en mängd determinanter som påverkar företagsledarens vilja att växa i 
småföretag. Exempel på faktorer är arbetsbelastning, arbetsuppgifter, behov av kontroll 
och uppskattad finansiell vinning av tillväxt (Davidsson, 1989; Aronsson, et al, 1997).  
 
Ett antal studier har alltså testat olika faktorer som påverkar motivationen, eller med 
andra ord viljan till tillväxt hos företagsledare. Studier där företagsledarens motivation 
till expansion ställs i relation till tillväxt är dock väldigt sällsynta (Aronsson, et al, 
1997). De fåtal studier som testat relationen har däremot uppvisat belägg för att 
motivation är en stark determinant för tillväxt (Kolvereid & Bullvag, 1996). Alla 
företagets signifikanta aktörer, dvs. de personer som har inflytande över företagets 
framtid är viktiga för att företaget skall expandera (Normann, 1975). Detta innebär att 
även personalens vilja att växa måste vara viktig för ett företag som vill expandera. 
 
Om ett företag har en hög vilja att växa bör det även återspeglas i andra delar i 
verksamheten. Kim & Hunter (1993) berättar att kopplingen mellan motivation och 
målinriktat beteende är väldigt stark. Det är därför viktigt att företaget eftersträvar 
genomtänkta mål för att bra prestationer skall uppstå (Kaplan & Norton, 1992; 
Normann, 1975). Ett företag som är inriktat på att uppnå tillväxt bör därför inneha 
inslag av tillväxt i målsättningarna. 
 
Många forskare berättar om hur viktigt det är med strategi för att uppnå bra prestationer 
(Miles & Snow, 1978; Porter, 1980). Det finns däremot inte lika starka bevis för att 
strategisk planering är kopplat till företagets prestationer (Rhyne, 1986; McKiernan & 
Morris, 1994). Detta beror troligtvis på att behovet av strategisk planering är 
situationsbetingat. Företag som vill uppnå ihållig tillväxt måste planera och koordinera 
dess resurser i syfte att expandera (Penrose, 1959). Att använda strategisk planering 
inriktad mot tillväxt bör därför vara en viktig del för det företag som vill uppnå tillväxt. 
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Utifrån ovanstående resonemang verkar det logiskt att anta att företagsledaren och den 
resterande personalens attityder till tillväxt påverkar företagets tillväxt. Även tillväxtin-
slagen i företagets målsättningar och den strategiska planeringen bör påverka företagets 
tillväxt. För att utreda detta samband ställs följande hypotes upp: 
 

H1 = Ett företags vilja att växa påverkar dess tillväxt 
 
 
3.2 Den interna tillväxtkapacitetens betydelse för företagets tillväxt 
 
En väldigt viktig komponent för framgång är att inneha förmåga till att tillvarata nya 
möjligheter och att handla för att bli framgångsrik i framtidens efterfrågan (Covin & 
Slovin, 1991; Miller & Friesen, 1978). Lumkin & Dess (1997) och Covin & Covin 
(1990) berättar att detta beteende ofta leder till bra prestationer för småföretag. Att 
inneha en förmåga för att tillvarata nya affärsmöjligheter är viktigt för företagens 
tillväxt (Delmar, 1996). Om företaget har informationssystem som är anpassade efter 
omgivningen underlättas detta, samtidigt som problem kan uppmärksammas (Hedberg 
& Jönsson, 1978). Birnberg (1998) berättar om hur viktig information är för företag som 
verkar under förändring, vilket tillväxt medför. Lemar (1982) och Barth (1999) menar 
att ett annat viktigt inslag är att göra förändringar i verksamheten så att resurser och 
strukturer anpassas för tillväxt. Tillväxt uppstår genom att resurser anpassas så att de 
driver tillväxten och att de används till att kunna ta möjligheter (Barney, 1991; 
Normann, 1975; Penrose, 1959).  
 
De produkter som ett företag erbjuder marknaden utgör grunden för dess 
konkurrenskraft (Craig & Hart, 1994). Utan produkter med inneboende förmåga att 
generera tillväxt omintetgörs företagets tillväxtkapacitet. Det blir därför viktigt att 
införa nyheter i företagets produktutbud för att inte tappa konkurrenskraft (Day, 1981). 
Även företagets utformning och positionering på produkterna är viktig. Har företaget 
unika produkter förbättras förutsättningarna för att uppnå tillväxt (Cooper, 1999). 
 
Penrose (1959) menar att företagets resurser påverkar dess tillväxt. Resurserna kan vara 
anknutna till marknaden och svårtillgänglighet av dessa påverkar företagets 
tillväxtförutsättningar. Många företag saknar resurser och kapabilitet för att bedriva 
nyskapande (Aldrich & Fiol, 1994). Detta hindrar företagens förmåga att ta 
tillväxtmöjligheter. Om företag samarbetar med andra företag behöver de inte anskaffa 
de kritiska resurser som behövs för att lyckas (Meyer, Alvarez & Blasick, 1997). 
Samarbeten kan även bidra till att stärka och utveckla företagets kontaktnät (Dowling & 
Wisnieski, 1997). Detta leder till att företagets förutsättningar att uppnå tillväxt 
förbättras (Meyer, Alvarez & Blasick, 1997; Barnes, Hoy & Luevano, 1997). 
 
Att det är ett antal viktiga faktorer som påverkar tillväxten i företag har indikerats ovan. 
Det blir därför intressant att ställa upp ett antal av dessa för att undersöka om de 
stämmer och om de går att använda i modellen. Att inslag av nyheter i produkter och 
tjänster, verksamhetsförändringar, samarbeten, informationssystem, produkternas 
unikhet, och förmågan att upptäcka och tillvarata nya affärsmöjligheter har betydelse för 
företagets tillväxt verkar väldigt troligt. Följande hypotes verkar därför rimlig: 
 

H2 = Ett företags interna kapacitet påverkar dess tillväxt 
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3.3 De externa tillväxtmöjligheternas betydelse för företagets tillväxt 
 
Dagens marknader blir allt mer konkurrensutsatta. Den konkurrens som ett företag upp-
lever påverkar förutsättningarna för att uppnå bra prestationer. Normann (1975) berättar 
att företagen måste utnyttja de spänningar, eller med andra ord de förändringar, som 
uppstår i konkurrenstrycket för att lyckas i en konkurrensutsatt omgivning. Om företa-
get tar dessa möjligheter förbättras förutsättningarna till att nå bra prestationer och till-
växt (Wiklund, 1998; Acs & Audretsch, 1991; Carland, et al., 1984).  
 
Att företagets kundstruktur påverkar företagets möjlighet till att nå bra prestationer är 
allmänt känt (Ylinenpää, 1988; Davidsson, 1992; Colleran, 1985). Det är viktigt för ett 
företag att kontinuerligt säkrar andelen nytillkomna kunder så att inte kundstocken 
minskar. Ett sådant bortfall kan påverka företagets tillväxt negativt. Davidsson (1992) 
berättar även att marknadens tillväxttakt är positivt korrelerad med företagstillväxt. 
Logiken bakom detta är att det är lättare att uppnå tillväxt för ett företag om marknaden 
för företagets produkter expanderar, eftersom mindre ansträngningar krävs av det 
enskilda företaget.  
 
Antalet potentiella kunder för företagets produkter eller tjänster påverkar även 
företagets tillväxtförutsättningar. Är det en ny produkt, eller en produkt som överlägset 
tillfredställer kundernas behov förbättras förutsättningarna för tillväxt avsevärt (jmf. 
Cooper, 1999). Kotler, et al. (1996) iakttar liknande samband, då de illustrerar hur 
företag som har produkter på en marknad som inte är mogen har en högre 
tillväxtpotential än de produkter vars efterfrågan är tillfredställd. Antalet potentiella 
kunder för företagets produkter eller tjänster är helt enkelt högre i dessa fall. Detta 
medför att företagets möjligheter att expandera förbättras. 
 
Barth (1999), Normann (1975) & Davidsson (1996) visar på hur viktiga företagets 
tillväxtmöjligheter i omgivningen är. Om det är ogynnsamma förhållanden minskas 
företagens förutsättningar att uppnå tillväxt. Faktorer i omgivningen som påverkar 
förutsättningarna är skatter, branschbarriärer, juridiska förhållanden och kulturella 
inställningar till entreprenörskap etc. Det viktiga är att inse att hindrens storlek och kraft 
beror på perceptionen. Det viktiga är att den som vill uppnå tillväxt ser möjligheter i 
omgivningen och tillvaratar dessa (Normann, 1975).  
 
De diskussioner som förts ovan indikerar på att förändringar i konkurrenstryck, andelen 
nytillkomna kunder, antalet potentiella kunder, marknadstillväxt för företagets 
produkter och företagets tillväxtmöjligheter i omgivningen påverkar ett företags tillväxt. 
 
För att bekräfta resultaten på den forskning som nämnts ovan och för att försöka ta in 
tidigare forskning i modellen ställs följande hypotes upp: 
 

H3 = Ett företags externa tillväxtmöjligheter påverkar dess tillväxt 
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3.4 Viljans betydelse för företagets interna tillväxtkapacitet 
 
Viljans betydelse för företagets interna tillväxtkapacitet är något som diskuteras indi-
rekt, mer än direkt av många forskare. Flamholtz (1990) har konstaterat att företagets 
vilja att växa är en central faktor för att tillväxt skall uppstå. Normann (1975) berättar 
att om inte företagsledningen och andra inflytelserika aktörer i företaget innehar viljan 
till tillväxt kommer inte nödvändiga anpassningar inom företaget att genomföras. En 
positiv motivation till tillväxt förbättrar även företagets förmåga att se och ta möjlighe-
ter för produkter och tjänster på marknaden (Storey, 1994; Delmar, 1997).  
 
Att viljan att växa påverkar innovationsutveckling och skapande av nyheter på 
produkter framkommer ofta i forskning. Företag som vill uppnå snabb tillväxt är ofta 
inriktade på innovationsutveckling, unikhet och nyhetsskapande (Miles & Snow, 1978). 
Viljan att växa har även betydelse för ingångna samarbeten med andra företag. Ur några 
forskares alster (e.g. Chandler & Hanks, 1994; Stevenson & Jarillo, 1990) går det att 
urskilja vikten av att företaget upplever att det har tillgängligt med resurser. Mer precist 
utryckt så går det inte att expandera utan tillräcklig mängd resurser (Penrose, 1959). Ett 
företag som vill uppnå tillväxt vill ofta ta in samarbetspartners, då det oftast varken är 
möjligt eller önskvärt att besitta alla resurser och kompetenser själv (Abrahamson & 
Low, 1997). Slutligen bör även viljan till tillväxt påverka den information som företaget 
väljer att insamla. Barrow, Brown & Clarke (1992) berättar om hur detta avspeglas i 
tillväxtföretag genom kontinuerlig uppdatering och anpassning utifrån erhållen 
information. Har ett företag viljan att växa kommer det att leda till 
informationsinsamling för att identifiera möjligheter i omgivningen etc. 
 
Om ett företag vill och lyckas med att expandera är det troliga att tillväxtfrämjande 
åtgärder sker i företaget för att tillväxt skall uppstå. Tillväxt bygger just på en process, 
där viljan är drivkraften för planering av resurser och kompetenser (Normann, 1975). 
För att klargöra om denna relation existerar ställs följande hypotes upp om detta: 
 
               H4 = Ett företags vilja att växa påverkar dess interna tillväxtkapacitet 
 
 
3.5 Interna tillväxtkapacitetens betydelse för företagets externa tillväxtmöjligheter  
 
I många av de diskussioner och resultat som annan forskning genererat framkommer det 
tydligt att företagets interna tillväxtkapacitet påverkar företagets externa 
tillväxtmöjligheter. Genomförandet av förändringar inom företaget, exempelvis i 
organisationsstrukturer och i investeringar, påverkar företagets möjligheter att använda 
sig av tillväxtmöjligheter i omgivningen (Greiner, 1972; Lemar, 1982). Lumkin & Dess 
(1997) och Miller (1983) berättar om hur viktigt det är med innovationer och nyheter 
och att offensivt handla för att upptäcka nya affärsmöjligheter. Handlar företaget 
medvetet efter detta förbättras förutsättningarna att utnyttja möjligheter i omgivningen 
och på så sätt uppnå tillväxt. Cooper (1999) berättar om fördelen med att utveckla unika 
produkter och tillfredställa behov effektivt. Gör företag detta kommer antalet potentiella 
kunder och tillväxtmöjligheterna i omgivningen att förbättras. Det verkar väldigt troligt 
att följande förhållande gäller och därför kan infogas i modellen: 
 
             H5 = Ett företags interna kapacitet påverkar dess externa tillväxtmöjligheter
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4. RESULTAT 
 
För att få klarhet i modellen och hypoteserna är resultatkapitlet uppdelat i tre delar. En 
beskrivande del där studiens variabler presenteras och undersöks närmare. Detta är nöd-
vändigt för att erhålla förståelse för slutresultatet i nästföljande del i kapitlet, där de oli-
ka hypoteserna (e.g modellen) som helhet testas för att undersöka hur den förklarar till-
växt. Efter detta revideras modellen, där icke inflytelserika komponenter avlägsnas. 
Slutligen illustreras den slutgiltiga modellen - dess funktion och kausalitet med hjälp av 
vår kvalitativa datainsamling. Uppbyggnaden på, och syftet med, de olika delarna illu-
streras i figur 4. 
 

4.2 Beskrivande statistik – Skillnader mellan faktorer och tillväxtnivåer 
 
På nästföljande sida presenteras tabell 2, som visar variablernas medelvärden och 
standardavvikelser med avseende på de olika tillväxtsituationer som undersökts. 
Samtliga variabler undersöks med hjälp av en sjugradig Likertskala, där högre 
svarsalternativ representerar högre värden på variablerna.  
 
Resultatet av tabellen ger klara indikationer på att det finns skillnader mellan de olika 
tillväxtnivåerna och faktorerna. Hela viljan att växa uppvisar klara skillnader i 
medelvärden mellan de olika tillväxtnivåerna. Indikationer på att företag som har hög 
vilja att växa expanderar ges alltså. Samma fenomen iakttas även på företagets interna 
tillväxtkapacitet. Företag med en hög intern tillväxtkapacitet upplever högre tillväxt, 
med andra ord. Förändringar i företagets verksamhet uppvisar dock ett annorlunda 
resultat än övriga komponenter i företagets interna tillväxtkapacitet. Beträffande 
företags externa tillväxtmöjligheter är förhållandena tydliga. Företag som har höga 
externa tillväxtmöjligheter uppnår högre tillväxtnivåer. Sammanfattningsvis ges alltså 
klara indikationer på att företag som upplever olika tillväxtnivåer har skilda styrkor i de 
uppställda variablerna. Det bör dock beaktas att standardavvikelsen är hög, varvid dessa 
resultat endast får ses som indikationer, inte faktum.  
 
Branschjämförelser visar att det inte existerar några signifikanta skillnader mellan de 
undersökta branscherna. Jämförelserna visar även att mönstren ser likartade ut för 
samtliga undersökta branscher. 

Beskrivande 
statistik 

Test av 
modell 

Reviderad 
modell 

Kvalitativ 
presentation 

��Introducera och 
beskriva de data 
som insamling-
en har genererat 

 
��Visa tillförlit-

ligheten i input 
 

��Test av hypote-
ser 

 
��Test av model-

len i sin helhet 

��Avlägsnande av 
icke inflytelse-
rika komponen-
ter 

 
��Presentation av 

reviderad mo-
dell 

 

��Presentation av 
kvalitativa data 

 
��Illustration av 

modellen 
 

Figur 4: Resultatkapitlets uppbyggnad 
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Icke Tillväxt Låg Tillväxt Hög Tillväxt  

Medelvärde Standardav. Medelvärde Standardav. Medelvärde Standardav. 

VAV       
1. Ledningens vilja att 
växa 

 
4,0 

 
1,6 

 
4,4 

 
1,2 

 
6,2 

 
1,0 

2. Personalens vilja att 
växa 

 
3,5 

 
1,3 

 
4,1 

 
1,0 

 
5,6 

 
1,0 

3. Inslag av tillväxt i 
målsättningar 

 
4,1 

 
1,5 

 
4,4 

 
1,0 

 
5,7 

 
0,9 

4. Inslag av tillväxt i 
strategisk planering 

 
3,9 

 
1,7 

 
4,3 

 
1,0 

 
5,8 

 
0,9 

ITK       
5. Inslag av nyheter i 
produkt-/tjänster 

 
3,8 

 
1,5 

 
4,1 

 
1,5 

 
5,1 

 
1,7 

6. Förändringar inom 
intern verksamhet 

 
4,7 

 
1,5 

 
4,5 

 
1,6 

 
5,4 

 
1,0 

7. Produkt/tjänste 
unikhet för kunder 

 
4,1 

 
1,6 

 
4,4 

 
1,1 

 
5,6 

 
1,3 

8. Tillgång och 
användning av 
informationssystem 

 
 

4,0 

 
 

1,4 

 
 

4,3 

 
 

1,4 

 
 

4,4 

 
 

1,7 

9. Förmåga att upptäcka 
och tillvarata 
affärsmöjligheter 

 
 

4,1 

 
 

1,1 

 
 

4,5 

 
 

1,2 

 
 

4,9 

 
 

1,3 

10. Tillgång och 
förtroende för 
samarbetspartners 
kompetens 

 
 

4,0 

 
 

1,2 

 
 

4,9 

 
 

1,0 

 
 

5,5 

 
 

1,2 

ETM       
11. Förändringar i 
konkurrenstryck 

 
4,3 

 
1,7 

 
4,5 

 
1,8 

 
5,2 

 
1,4 

12. Andel nytillkomna 
kunder 

 
3,4 

 
1,5 

 
4,2 

 
1,3 

 
4,3 

 
1,4 

13. Antal potentiella 
kunder för produkter 
eller tjänster 

 
 

4,1 

 
 

1,6 

 
 

4,3 

 
 

1,4 

 
 

5,2 

 
 

1,3 

14. Marknadstillväxt 
för produkter eller 
tjänster 

 
 

4,2 

 
 

1,7 

 
 

4,6 

 
 

1,5 

 
 

4,8 

 
 

1,4 
15. Tillväxtmöjlighet i 
omgivning 

 
4,0 

 
1,8 

 
4,5 

 
1,1 

 
5,0 

 
1,3 

 
Tabell 2: Deskriptiv tabell över studiens variabler och tillväxtsituationer 
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4.2 Att förklara tillväxt – Testandet av en modell 
 
I det föregående avsnittet har det konstaterats att det finns klara indikationer på att styr-
kan i de olika faktorerna i modellen skiljer sig mellan olika tillväxtnivåer. Nästa steg 
blir därför att testa modellen som helhet för att se hur faktorerna påverkar varandra och 
hur det i sin tur påverkar tillväxt. Structural Equation Modeling (SEM) teknik används 
här för att testa hypoteserna, eller annorlunda utryckt, modellens relevans.  
 
Ett par beaktningsvärda aspekter är värda att ta upp i detta avsnitt. Dessa förklaras för-
enklat nedan. För djupare förståelse hänvisas till exempelvis Hair et al., 1987 eller Byr-
nes, 2001. Det första som kan konstateras är att SEM bygger på att modellen testas i sin 
helhet, dvs. samtliga hypoteser ingår samtidigt i testningen. Vidare bygger SEM på att 
samtliga hypoteser (delar i modellen) utgör en funktion för att förklara tillväxt. Detta 
innebär alltså att hypoteserna inte testas separat. Skulle hypoteserna testas separat så går 
man miste om vilka relationer de utövar gentemot andra delar i modellen. Därför kan 
inte hypoteserna isoleras från systemet utan måste testas som en helhet. 
 
Analyseringen i den här delen kommer att vara uppbyggd i två steg för att utreda hur 
modellens förklaringsförmåga är. 
 

��Steg 1: Kontroll av modellens tillförlitlighet som helhet. 
 
��Steg 2: Kontroll av modellens enskilda delar och samband. 

 
Analyserna bygger på de resultat som illustreras i figur 5. Figuren används med fördel i 
kombination med analyserna i steg två där de enskilda delarna analyseras djupare. 
 
Enligt modellen så finns det två typer av variabler. En variabeltyp i modellen utgörs av 
faktorer (vilja att växa, intern tillväxtkapacitet, extern tillväxtmöjlighet) som inte går att 
observera direkt. Därför innehåller modellen även en annan variabeltyp - indikatorer 
(företagsledningens vilja att växa etc.), vars syfte är att göra faktorerna mätbara. 
 
Faktorladdningarna (pilar mellan indikatorer och faktorer) och pathkoefficienterna (pilar 
mellan faktorerna och tillväxtbegreppet sinsemellan) beskriver styrkan i sambanden och 
vilket inflytande de har på modellens funktion (jmf. regressionskoefficient). Ett värde 
som är nära noll indikerar ett svagt inflytande, medan ett värde nära ett indikerar ett 
starkt inflytande. Är värdena utanför intervallet indikerar det på felaktigheter. Riktlinjer 
för tolkning av styrkor på faktorladdningar och pathkoefficienter kan inte ges i absoluta 
termer. Falk & Miller (1992) rekommenderar att faktorladdningar som är mindre än 0.3 
och pathkoefficienter under 0,1 bör beaktas som mindre inflytelserika. Dessa riktlinjer 
följs av många forskare inom samhällsvetenskapen. 
 
Principen med modellen är att desto högre vilja att växa, intern tillväxtkapacitet och 
extern tillväxtmöjlighet är desto högre tillväxt upplever företaget. Uppvisar 
pathkoefficienter starka värden gentemot tillväxt betyder det således att dessa har en 
stark påverkan på tillväxt. Uppvisar faktorladdningar höga värden innebär det att dessa 
har ett relativt högt inflytande på respektive faktor. 
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4.2.1 Modellens tillförlitlighet 

 
Första steget i analysering av modellen är att kontrollera hur väl modellen som helhet 
förklarar tillväxt. Av resultatet framgår det att alla hypoteser, eller modellen som helhet 
har en god reliabilitet och beskriver verkligheten acceptabelt (eg. insamlad data 
överensstämmer med modellen). Denna slutsats dras efter en kontroll på ett antal mått 
som redovisas nedan. 
 
För att bedöma trovärdigheten för modellen som helhet så används framförallt två 
värden i kombination - X2 och frihetsgrader. Värdet på X2 uppgår till 172,32 och 
frihetsgraderna till 100. Vid sannolikhetsberäkningar av kombinationen X2 och 
frihetsgrader uppvisas en signifikans (P=0,001), vilket indikerar på en  utmärkt 
passning. Det bör dock beaktas att eftersom urvalet är mindre än 100 
undersökningsobjekt så är ofta sannolikhetsvärdet (P-värdet) mindre tillförlitligt.  
 
Ett antal andra mått kan ytterliggare användas för att utreda modellens tillförlitlighet. 
Måtten redovisar avvikelser från den funktion som modellen bygger på (eg. varianser). 
Ett värde är ”Parsimony Adjusted Goodness of fit”, vilket tar hänsyn till komplexiteten i 
modellen i förhållande till avvikelser. Måttet kan anta värden mellan noll och ett, där 
värden mellan 0,5 och 1 avslöjar en bra passning på modellen. Det uppmätta värdet är 

Figur 5: Tillväxtmodellen och dess komponenter 
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0,534 vilket innebär en acceptabel passning. Även ”normed chi-square” (jämförelsein-
dex med alternativa funktioner) på 1,723 ligger inom det rekommenderade intervallet 
mellan ett och två, vilket ger ett bra stöd för passningen av modellen. 
 
Avslutningsvis bedöms modellens tillförlitlighet vara god, eftersom 
signifikansberäkningar och ”normed chi-square” uppvisar fullgoda värden, tillsammans 
med ett acceptabelt värde på ” Parsimony Adjusted Goodness of fit”.  
 
Resultaten visar vidare på att modellen har en god precision, gällande 
förklaringsförmågan på tillväxtfenomenet. Modellen förklarar 56% (R2 = 0.56) av 
variationerna i tillväxt.   
 

4.2.2 Resultat från modellens enskilda delar 

 
Det här avsnittet innehåller kommentarer till modellens delar, det vill säga samspelen 
mellan modellens indikatorer och faktorer. 
 
I faktorn viljan att växa har personalens och företagsledningen vilja till tillväxt ett 
avgörande inflytande. Dessa två indikatorer är otroligt starka och dominerar viljan att 
växa. Företagets målsättning och strategiska planering uppvisar även en fullgod styrka 
mot viljan att växa, men är något lägre än vad företagsledningens och personalens vilja 
är. Företagets vilja att växa har ett relativt svagt inflytande på företagets interna 
tillväxtkapacitet, men ett starkt inflytande på tillväxt. Ett företag som innehar hög vilja 
att växa får alltså förbättrade möjligheter att uppnå tillväxt. Det som kan diskuteras här 
är alltså styrkan på den fjärde hypotesens pathkoefficent. Viljan att växas inflytandet på 
företagets interna tillväxtkapacitet är inte stort, men det existerar dock.  
 
Faktorn företagets interna tillväxtkapacitet består även den av många indikatorer som 
har ett starkt inflytande. Faktorladdningarna är något lägre än vad som uppvisats för 
viljan att växa. Dock går det att se att flertalet av laddningarna är av en betydande 
karaktär på faktorn intern tillväxtkapacitet. Den interna tillväxtkapaciteten uppvisar 
även en stark pathkoefficient gentemot den externa tillväxtmöjligheten. Slutligen 
uppvisar den interna tillväxtkapaciteten en mycket stark påverkan gentemot tillväxt. 
 
Faktorladdningarna mellan indikatorerna och faktorn extern tillväxtmöjlighet uppvisar 
blandade styrkor. Det kan urskiljas att tillväxtmöjligheterna i omgivningen och 
marknadstillväxten för företagets produkter eller tjänster har väldigt starka inflytanden. 
Faktorladdningen mellan antalet potentiella kunder för företagets produkter eller tjänster 
och den externa tillväxtmöjligheten är godtagbar, medan förändringarna i 
konkurrenstrycket och andelen nytillkomna kunder uppvisar väldigt svaga inflytande på 
den externa tillväxtmöjligheten. Vidare kan det urskiljas att den samlade faktorn (ETM) 
uppvisar en godtagbar påverkan på tillväxt.  
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4.3 Revidering av modell och slutgiltig testning 
 
Avsikten med detta avsnitt är att avlägsna sådana variabler som inte är signifikanta för 
modellen. Målsättningen är att förbättra tillförlitligheten på modellen och att på så sätt 
generera en slutgiltig version. Detta genomförs genom att avlägsna extrema indikatorer 
som inte fyller något syfte. I bilaga 4 redovisas respektive indikators signifikans. 
 

De indikatorer som inte är signifikanta (överstiger p>0,05) är förändringar i konkurrens-
tryck och andelen nytillkomna kunder. Dessa avlägsnas därför från modellen och en 
reviderad modell testas slutligen. Det som kan konstateras är att modellens tillförlitlig-
het har förbättrats på samtliga reliabilitetsmått ”Parsimony Adjusted Goodness of fit” 
0,528 och ”normed chi-square” 1,756. Faktorladdningarna och pathkoefficienterna upp-
visar överlag på förbättrade värden (se figur 6).  
 
Resultaten för den reviderade modellen visar att modellen har en förbättrad precision, 
gällande förklaringsförmågan på tillväxtfenomenet. Modellen förklarar 57% (R2 = 0.57) 
av variationerna i tillväxt. 

Figur 6: Reviderad tillväxtmodell  
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4.4 Kvalitativ beskrivning över modellens funktion 
 
För att utreda kausalitet mellan de olika tillväxtfaktorerna och deras påverkan på tillväxt 
används insamlad kvalitativ data. Detta är nödvändigt för att visa på att delarna går att 
använda i en helhet, vilket är just syftet med modellbyggen. Resultaten av den kvalitati-
va datainsamlingen presenteras nedan, där varje påverkande samband utreds. Fokus 
ligger på att fastställa modellens kausalitet, dvs. att fastställa riktningarna i modellens 
samband. Därför illustreras modellens separata samband med bilder, uttalanden och 
citat för att tydliggöra detta.  
 
 

 
 
Den påverkan som viljan att växa har på uthålliga omsättningsökningar betonades av 
flera företagsledare. Pär Eriksson, P Eriksson & M Andersson Arbetskraft AB, 
förklarade att det är väldigt avgörande att företaget innehar en tillväxtvilja. Viktiga 
komponenter utpekas som ledningens och personalens vilja att växa.  
 

”Företagsledningen och personalen måste vilja växa. Finns 
inte viljan kommer tillväxten att utebli, vilket är naturligt. 
Företaget måste handla och eftersträva tillväxt för att 
lyckas.”  
Pär Eriksson 

 
Att även andra inslag av vilja att växa är viktiga för ett företags expansion berättar flera 
respondenter. Lillian Lindqvist, G.L. Miljöimpregnering AB, uttrycker det som att 
företagets målsättningar och strategiska planering är viktiga delar för de 
omsättningsökningar som de har fått erfara. 
 
Klara samband mellan avsaknad av vilja att växa och uthålliga omsättningsökningar 
finns också. Bo Holger Engström, Alda AB, påpekade att företaget saknat medvetet 
strategiskt tänkande, vilket har lett till att företaget inte har kunnat uppnå tillväxt. Även 
Håkan Elfström, Ingenjörsbyrån Andersson & Hultmark AB, berättade att frånvaron av 
vilja att växa i företaget medfört frånvaro av uthålliga omsättningsökningar. 
 

”Eftersom våra målsättningar inte är att växa är det inte 
intressant att uppnå tillväxt. Företaget har andra mål, då 
bland annat lönsamhet är viktigt.”  
Håkan Elfström 

 
Lillian Lindqvist, G.L. Miljöimpregnering AB, berättar att ledningens vilja hela tiden 
har varit hög och trots en stor omsättningshastighet på personalen så har det funnits en 
lojalitet och en vilja att föra företaget framåt mot tillväxt. Denna ”kultur” har lotsat 
företaget mot tillväxt. 
 
 
 

Vilja att växa Tillväxt 
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Flera respondenter berättade hur de hade lyckats att uppnå tillväxt genom den interna 
tillväxtkapaciteten. Lars Håkan Carnmark, Derome Träteknik AB, berättade att en sats-
ning på nya delar i produktsortimentet hade lyckats och att detta utgjorde en stor del i 
den omsättningsökning som de har fått erfara under de senaste åren. Vidare anser Kjell 
Roberth Carsten Sparr, Market Service Group i Malmö AB, att hastigheten i produktut-
vecklingen har gjort att de har kunnat nå en stark tillväxt. 
 

”Utan en inre styrka är det svårt att växa. Har företaget inte 
något att överträffa konkurrenter med och något att erbjuda 
marknaden växer man inte.”  
Kjell Roberth Carsten Sparr 

 
Respondenterna betonade även fördelen av produkternas eller tjänsternas unikhet. Enligt 
Lillan Lindqvist, G.L. Miljöimpregnering AB, så leder många gånger unika produkter 
till tillväxten. 
 
 

 
 
Erik Roland Nordin, Montagelego i Fristad AB, berättar att deras tillväxt i stort har på-
verkats av de möjligheter som existerar i omgivningen. Eftersom företaget är en kon-
traktstillverkare så finns det ett starkt beroende efter vad kunderna efterfrågar och där-
med så har omgivningsfaktorerna varit en viktig byggsten för att uppnå tillväxt. Lars 
Göran Wennerberg, Kablageproduktion i Västerås AB, berättar vidare hur viktiga om-
givningsfaktorerna är för att uppnå tillväxt. Genom produktion av högteknologiska pro-
dukter till bil och flygindustrin så har företaget ett beroende till dessa kunder när de 
siktar mot att uppnå tillväxt. Ett vidare bevis av detta får vi från Kurt Olof Allan Svens-
son, Belesia Lokalvård AB, som berättar att företagets omgivning har slagit hårt mot 
företaget.  
 

”En kund som stod för 80% av omsättningen hoppade av 
och då fick vi erfara att antalet kunder var viktigt för att 
uppnå beständiga omsättningsökningar. Antalet kunder ger 
en riskdiversifiering och det har lett till att vi numera arbe-
tar mot privatkonsumtion.” 
Kurt Olof Allan Svensson 
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”Jag ser G.L. Miljöimpregnering som ett litet företag med stora resurser”, säger Lillian 
Lindqvist och påpekar att kreativiteten i den strategiska planeringen och förmågan att 
driva igenom idéer ligger bakom den interna tillväxtkapaciteten. Genom detta så kan 
företaget hålla en flexibilitet och kontinuerligt genomföra interna förändringar för att 
anpassa verksamheten. Förändringarna i företagets interna verksamhet skapas av viljan, 
det handlar om att förändra och bygga nya rutiner. Dessa resonemang stämmer väl 
överens med många andra respondenternas uttalanden. 
 

”Det är egentligen så enkelt som att utifrån målsättningar-
na skapa en bra affärsidé som leder till det produktutbud 
som företaget kommer att ha.” 
Lillian Lindqvist   

 
Vidare förklarar Pär Eriksson, P Eriksson & M Andersson Arbetskraft AB, hur företa-
gets expansionsvilja har påverkat företagets interna tillväxtkapacitet. Genom att både 
ledningen och personalen har utvecklat målsättningar som består av en tillväxtssträvan 
så har de också en inneboende förändringskraft vilket påverkar produktutbud, interna 
förändringar och förmågan att internt upptäcka nya affärsmöjligheter. 
 
 
 

 
Lars Johan Ohlson, Xdin Simulations AB, anser att det är företagets förmåga att 
utveckla teknik och använda sig av denna i produktutbudet som medför förbättrade 
externa möjligheter. Ulf Torbjörn Svensson, Daikichi Corporation AB, resonerar på 
samma sätt och berättar att hastigheten i företagets produktutveckling har förmått 
företaget att nå den marknad som kännetecknas av snabba accelerationer inom den 
tekniska utvecklingen. Genom att företaget utvecklar produkter i den hastigheten som 
de gör förbättras de externa möjligheterna för tillväxt.  
 
Lars Patrik Smedmark, AB Smedmark & Co, betonar, i likhet med många andra re-
spondenter, vikten av flexibla kundlösningar för att öka omgivningsförutsättningarna. 
Genom att använda sig av informationssystem och genom att hålla en god flexibilitet i 
organisationen så har Smedmark & Co:s marknadssituation förbättras. 
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5. DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
 
Efter presentationen av studiens resultat, där modellen och de hypoteser den är 
uppbyggd på i huvudsak bekräftats fortsätter ett kapitel där resultaten diskuteras och 
sedan slutligen sammanfattas i slutsatser. 
 
 
5.1 Diskussion 
 
I huvudsak kan studien till stor del upplevas framgångsrik. Detta är egentligen inte 
speciellt överraskande. Tidigare forskning har ofta bekräftat många av de underliggande 
variabler, som våra helhetsbegrepp innefattat. Att sedan företagets vilja att växa, dess 
interna tillväxtkapacitet och externa tillväxtmöjligheter påverkar tillväxt och varandra är 
inte heller speciellt oväntat. Förutom ett antal intressanta aspekter som framkommit i 
undersökningen är det intressantaste resultatet att helheten framträder ur ett tidigare 
antal fristående begrepp. Studien har alltså genererat väldigt intressanta resultat för att 
förklara hur tillväxt uppstår som ett samspel mellan flera faktorer. Det ena leder alltså  
många gånger till det andra – komplexiteten i att uppnå tillväxt har därmed 
framkommit.  
 
Till att börja med har det framkommit hur viktigt det är att ett företag vill växa. Utan 
denna vilja minskar förutsättningarna till att uppnå tillväxt. Har företagsledningen och 
personalen inte viljan att växa kommer inte företaget att växa i lika hög utsträckning. 
Att planera strategiskt och att sätta upp tillväxtmål uttrycker även företagets vilja att 
växa. Saknar företagen dessa inslag är det svårt att uppnå uthålliga 
omsättningsökningar. Sambandet mellan företagets vilja att växa och dess interna 
tillväxtkapacitet uppstår här. Företagen som vill uppnå tillväxt planerar och anpassar 
den interna tillväxtkapaciteten för att klara av uthållighet i omsättningsökningar. Detta 
är alltså väldigt viktigt för att klara av att expandera. Utan nyhetsinslag i produkter, 
förändringar i verksamheten osv. minskar helt enkelt tillväxten. 
 
Ett expanderande företag har en intern tillväxtkapacitet som gör att det upplever goda 
externa tillväxtmöjligheter. Detta är väldigt logiskt, men har sällan testats empiriskt. Att 
bland annat inneha aktiva informationssystem, förmågor till att ta tillväxtmöjligheter, 
nyhetsinslag i produkter och att ständigt förändra verksamheten medför att upplevelsen 
av potentiella kunder och bättre tillväxtmöjligheter i omgivningen förbättras. Med goda 
externa tillväxtmöjligheter uppkommer, inte helt oväntat även högre möjligheter att 
uppnå tillväxt. 
 
Intressant är även de två delar som har exkluderats i den slutgiltiga modellen – 
förändringar i konkurrenstryck och andelen nytillkomna kunder. Wiklund (1998) m. fl. 
har visat på hur viktigt förändringar i konkurrenstryck är ur ett tillväxtdrivande 
perspektiv. Lite intressant är dock, så här i efterhand, att inte komponenten gick igenom. 
Förändringar i konkurrenstryck är alltså inte viktigt för uthålliga omsättningsökningar, 
dvs. om man mäter tillväxt efter uthållighet. Ingen har använt variabeln i kombination 
med ett uthållighetsmått, vilket troligen kan förklara varför måttet var irrelevant i 
studien. Det är kanske inte så konstigt att förändringar i konkurrenstryck inte är viktigt 
för att förklara uthålliga omsättningsökningar. Företag som klarar av uthållighet arbetar 
troligen med mer uthålliga framgångsfaktorer, vilket studien indikerar i övriga fall. 
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Figur 1: Sammanfattande modell över tillväxtdeterminanter 

Att inte andelen nytillkomna kunder uppvisade signifikans och därför exkluderades ur 
modellen får kanske inte anses vara så överraskande. I eftertankens vishet kan många 
företag expandera med sina kunder, vilket även studien indikerar på genom att tillväxt 
drivs av marknadstillväxten för företagets produkter eller tjänster. Andelen nytillkomna 
kunder kan dock vara ett viktigt tillväxtdrivande mått om man studerar uthålliga 
omsättningsökningar på ett längre perspektiv än på ett tre års perspektiv. 
 
5.2 Slutsatser 
 
Sammanfattningsvis har studien genererat ett antal intressanta resultat. En modell som 
kan förklara tillväxt i små företag har utvecklats och testats med acceptabla resultat. 
Den slutgiltiga modellen illustreras i figur 1. Här framkommer det hur tillväxt kan delas 
upp i tre övergripande faktorer – vilja att växa, intern tillväxtkapacitet och externa 
tillväxtmöjligheter. Respektive helhetsbegrepp har underliggande variabler (ett innehåll) 
som påverkar, eller driver tillväxt för småföretag. 
 
Två underliggande variabler har uteslutits ur modellen. Variablerna är andelen 
nytillkomna kunder och förändringar i konkurrenstryck. 
 
Generalisering av modellen är inte bekräftad, men det finns klara indikationer på att 
modellen är relevant för att förklara tillväxt i småföretag - både från studiens resultat 
och från tidigare forskning. Modellen har alltså uppvisat acceptabel reliabilitet och dess 
beståndsdelar har bekräftats av många tidigare tillväxtstudier. 
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6. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 
 
Den modell som har utvecklats kan förklara tillväxt i småföretag. Det är viktigt att inse 
att studien har begränsningar för generalisering, då endast ett begränsat småföretag har 
deltagit i undersökningen. Modellen bör därför testas ytterliggare i större urval och i 
andra branscher. Mer testning på modellen kan således vara nödvändig för 
generalisering. 
 
Prövningar skulle med fördel kunna genomföras med longitudinella studier för att få 
dynamik i modellen. Genom detta tillvägagångssätt förbättras förutsättningarna för att 
utreda kausalitetens riktning i modellen, dvs. vad som är orsak och vad som är verkan 
mellan de olika faktorerna. Även risken för eventuella intervjuareffekter som studiens 
datainsamling kan ha medfört skulle minska något om longitudinella studier 
genomfördes. Företagsledarna kanske inte har svarat sanningsenligt när de uppskattats 
företagets vilja att växa etc. för att inte verka ”misslyckade” ur ett tillväxtperspektiv. 
Företagsledarna skulle således ”hålla nere” nivån på tillväxtviljan om företaget inte 
uppnått tillväxt. I longitudinella studier kan inte respondenterna veta om de kommer att 
uppnå tillväxt eller inte om frågorna ställs före tillväxten uppmäts, vilket leder till 
tillförlitligare kausalitetsuppskattningar än de kvalitativa intervjuer vi genomfört. Våra 
kvalitativa beskrivningar har indikerat att det finns en kausalitet i den riktning som 
modellen uppvisar, dvs. att viljan att växa påverkar den interna tillväxtkapaciteten etc., 
men longitudinella studier skulle styrka modellens ytterliggare. 
 
De mätinstrument (e.g. bilaga 1) som undersökningen är uppbyggd på innehåller Likert 
skalor av typen hög och låg. Skalorna kan eventuellt uppmana respondenterna att 
”överskatta” företagets karaktäristiska för att hög tolkas som ”bättre”. Att undersöka 
mätinstrumentens validitet genom fallstudier etc. skulle därför styrka studiens resultat. I 
studien fick vi några indikationer på att respondenter tolkade skalorna på nyss nämnda 
sätt. Ett fåtal respondenter sade att företaget inte var så bra på vissa av frågorna, 
synonymt med hög och dåligt synonymt med låg på Likert skalorna. 
 
Angående modellens kausalitet och uppbyggnad är det troligt att det är fler samband 
inblandade. Det är troligt att tillväxt drivs av ett ännu mer komplicerat system där olika 
variabler ytterliggare påverkar varandra och driver tillväxten. Därför skulle modellen 
kunna utvecklas i fler riktningar på orsakssambanden (för förslag se Wincent & 
Örtqvist, 2000).  
 
Givetvis bör även modellens faktorer kompletteras med fler underliggande variabler. 
Faktorerna är övergripande, varvid ytterliggare variabler med enkelhet går att infoga. 
Det finns en mängd tillväxtvariabler som uppvisat starka samband med tillväxt som 
säkerligen skulle kunna infogas i modellen med framgång.  
 
Slutligen skulle ett intressant användningsområde för den utvecklade modellen kunna 
vara att använda den till att identifiera skillnader i tillväxtfaktorerna i olika företagsty-
per, eller skillnader beroende på var i livscykeln ett företag befinner sig. Detta skulle 
vara fruktbart för att erhålla ytterliggare kunskap om hur tillväxt uppstår och utvecklas i 
småföretag. 



 
������
�������� 

�

 
Joakim Wincent 
Daniel Örtqvist  

KÄLLFÖRTECKNING 
 
Abrahamson, E., & Low, M. B. (1997) Movements, Bandwagons and clones: Industry 
Evolution and the Entrepreneurial Process. Journal of business venturing, vol. 12.  
 

Acs, J. Z., & Audretsch, B. (1991) Innovation and Small Firms. The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts, London, i Barth, H. (1999) Barriers to Growth in Small 
Firms. Luleå Tekniska Universitet, Luleå 
 

Aldrich, H. & Fiol, M. (1994) Fools rush in? The institutional context of industry 
creation. Academy of Management Review, 19. 
 

Arbnor, I. & Bjerke, B. (1994) Företagsekonomisk metodlära. Studentlitteratur, Lund. 
 

Aronsson, M., Davidsson, P., Delmar, F., & Wiklund, J. (1997) Expedted Consequences 
of Growth willingness in Different Samples of Small Firms. Frontiers of 
Entrepreneurship Research 1997. 
 

Barnes, J. W., Hoy, F., & Luevano, D. (1997) SME Strategic Alliances in Mexico: 
Seeking Growth in A Turbulent Environment. Frontiers of Entrepreneurship Research 
1997. 
 

Barney, J. (1991) Firm Resources and Sustained Competitive Advantage. Journal of 
management, Vol 17.  
 

Barrow, C., Brown, R. & Clarke, L. (1992) Business growth handbook. Kogan Page 
Ltd, London 
 

Barth, H. (1999) Barriers to Growth in Small Firms. Luleå Tekniska Universitet, Luleå 
 

Birnberg, J. (1998) Some Reflections on the Evolution of Organizational Control. 
Behavioural Research in Accounting, Vol. 10 
 

Bjerke, B. (1989) Att skapa nya affärer. Studentlitteratur. Lund. 
 

Burell, G. & Morgan, G. (1979) Sociological Paradigms and Organizational Analysis: 
Elements of the Sociology of Corporate Life. Aldershot: Gower. 
 

Byrnes, B.M. (2001) Structural Equation Modeling With AMOS, Basic Consepts, 
Applications, and Programming, Lawrence Elbaum Associates, Publishers, London  
 

Carland, J., Hoy, F., Boulton, W., & Carland, J. A. (1984) Differenting Entrepreneurs 
from Small Business Owners: A Conceptualization. Academy of Management Review, 
Vol 9, No. 2 
 

Chandler, G., & Hanks, S. (1994) Market Attractiveness, Resource-based Capabilities, 
Venture Strategies and Venture Performance. Journal of Business Venturing, vol. 9. 
 

Colleran, J. F. (1985) Strategic marketing conciderations for the small firm. European 
Journal of Marketing, 19. 
 

Cooper, R. G. (1999) From Experience: The Invisible Success Factors in Product 
innovation. Journal of Product Innovation Management, vol. 16.  
 



 
������
�������� 

�

 
Joakim Wincent 
Daniel Örtqvist  

Covin, J. G., & Covin, T. (1990) Competetive aggresiviness, enviromental context, and 
small firm performance. Entrepreneurship: Theory and Practice, 14. 
 

Covin, J. G., & Slevin, D. P. (1991) A conceptual model of entrepreneurship as firm 
behavior. Entrepreneurship: Theory and Practice, 16. 
 

Covin, J.G., & Slevin, D.P. (1995) New ventures and total competitiveness: A 
conceptual model, empirical results, and case study examples. Frontiers of 
Entrepreneurship Research 1995. 
 

Craig, A., & Hart, S. (1992) Where to now in new product development research. 
European Journal of Marketing, 26.  
 

Davidsson, P. (1986) Tillväxt i små företag: en pilotstudie om tillväxtvilja och 
tillväxtförutsättningar i små företag. Stockholm School of Economics, Stockholm. 
 

Davidsson, P. (1990) Continued Entrepreneurship: Ability, Need, and Oppurtunity as 
Determinants of Small Firm Growth. FE-publikationer: Nr 120, Umeå 
 

Davidsson, P. (1992) Entrepreneurship and Small Business Research: How Do We Get 
Further? BA-Publications No 126, Umeå Business School, Umeå 
 

Davidsson, P., & Delmar, F. (1997) High-growth firms and their to employment: The 
case of Sweden 1987-96. Paris, OECD Working Party on SME:s. 
 

Davidsson, P., Lindmark, L., & Olofsson, L. (1996) Näringslivsdynamik under 90-talet. 
Nutek. Stockholm.  
 

Day, G. S. (1981) The product life cycle:analysis and applications issues, Journal of 
Marketing, 60-7. 
 

Delmar, F. (1996) Entrepreneurial Behavior & Business Performance. Stockholm 
Scholl of Economics EFI, Stockholm. 
 

Delmar, F., & Davidsson, P. (1998) A Taxonomy of High growth Firms, i Landström, 
H. (1999) Entreprenörskapets rötter. Studentlitteratur, Lund. 
 

Dowling, M. J., & Wisnieski, J. M. (1997) Strategic Allianses in New Ventures: Does 
Governance Structure Affect New Venture Performance? Frontiers of Entrepreneurship 
Research 1997. 
 

Eriksson, S. (1978) Statistisk undersökningsmetodik. Studentlitteratur. Lund. 
 

Falk, R. F., & Miller, N. B. (1992) A Primer for Soft Modelling. Akron, Ohio: 
University of Akron, i Wiklund, J. (1998) Small firm growth and performance: 
entrepreneurship and beyond. Jönköping, Jönköping business school. 
 

Finley, L. (1984) Can your small company aquire resourses as favouably as the large 
company? Journal of Small Business, 7, 19-25 
 

Flamholtz, E. (1990) Growing pains. Jossey-Bass, California. 
 

Gaskill, L., Van Auken. H.E, & Kim (1993) Assessing the impact of operational 
planning on small business retail performance. Working Paper, Iowa State University. 
 



 
������
�������� 

�

 
Joakim Wincent 
Daniel Örtqvist  

Greiner, L. E. (1972) Evolution and Revolution as Organizations Grow. Harvard 
Business Review, July-Aug s. 37 
 

Gummesson, E. (1988) Qualitative Methods in Management Research. Studentlitteratur, 
Lund. 
 

Hair, J.F., Anderson, R.E., Tatham, R.L., & Black, W.C. (1987) Multivariate Data 
Analaysis with Readings. Macmillan Publishing Company, Ontario. 
 

Hedberg, B., and S. Jönsson. (1978) Designing semi-confusing information systems for 
organizations in changing environments. Accounting, Organizations and Society 3 (1):  
 

Hellmer, S., Klefsjö, B. (1991) Räkna med slumpen. Studentlitteratur, Lund. 
 

Johnson, G. & Scholes, K. (1999) Exploring corporate strategy. Prentice Hall Europe 
 

Kaplan, R. & Norton, D. (1992) The Balanced Scorecard: Measures that drives 
performance. Harvard Business Review, vol 70. 
 

Kim,  M. S., Hunter, J. E. (1993) Attitude-behavios relation: A meta-analysis of 
attitutional relevance and topic. Journal of Communication, 43. 
 

Kolvereid, L., & Bullvag, E. (1996) Growth intentions and actual growth: The impact of 
entrepreneurial choise. Journal of Enterprising Culture, 4(1).  
 

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J. & Wong, V. (1996) Principles of marketing. 
Prentice Hall Europé, Hertfordshire. 
 

Lane, C., & Quack, S. (1999) The Social Dimensions of Risk: Bank Financing of SMEs 
in Britain and Germany, Organization Studies  
 

Lemar, B. (1982) Tillväxtvallar i små och medelstora företag. Umeå Universitet, Umeå 
 

Lumkin, G. T., & Dess, G. (1997) Proactiveness versus Compatitive Aggressiveness: 
Teasing Apart Key Dimensions of an Entrepreneurial Orientation. Frontiers of 
Entrepreneurship Research 1997. 
 

Lundahl, U. & Skärvad, P-H. (1992) Utredningsmetodik för samhällsvetare och 
ekonomer. Studentlitteratur, Lund. 
 

Macintosh, N. B. (1994) Management Accounting and Control Systems: An 
Organizational and Behavioral Approach. John Wiley & Sons, Chichester. 
 

Man, T., Chan, T. (2001) The competiveness of small and medium enterprises: A 
conceptualization with focus om entrepreneurial competencies. Journal of Business 
Venturing, 17.  
 

McKiernan, P., & Morris, C. (1994) Strategic planning in the UK SMEs: does 
faormality matter? Journal of Management, vol 5. 
 

Meyer, D. G., Alvarez, S. A., & Blasick, J. (1997) Benefits of Technology Based 
Strategic Alliances: An Entrepreneurial Perspective. Frontiers of Entrepreneurship 
Research 1997. 
 



 
������
�������� 

�

 
Joakim Wincent 
Daniel Örtqvist  

Miles, R. & Snow, C. (1978) Organizational Strategy, Structure and Process. McGraw-
Hill, New York. 
 

Miller, D. (1983) The correlates of entrepreneurship in three types of firms. 
Management Science, 29 
 

Miller, D., & Friesen, P. (1978) Archetypes of strategy formulation. Management 
Science, 24. 
 

Normann, R. (1975) Skapande företagsledning. Aldus, Stockholm 
 

Penrose, E. T. (1959) The theory of the growth of the firm. Oxford University Press, 
Oxford 
 

Porter, M. E. (1980) Competetive Strategy, Free Press. 
 

Rhyne, L. C. (1986) The relationship of strategic planning to financial performance. 
Strategic Management Journal, vol 7. 
 

Ruist, E. (1990) Modellbygge för empirisk analys. Studentlitteratur, Lund. 
 

Stevenson, H. H., & Jarillo, J. C. (1990) A Paradigm of Entrepreneurship: 
Entrepreneurial Management. Strategic Management Journal, vol 11.   
 

Storey, D.J. (1994) Understanding the Small Business Sector. London, Routledge. 
 

Tyebjee, T. T., Bruno, A. V. & McIntyre, S. H. (1983) Growing ventures can anticipate 
marketing stages. Harvard Business Review, Jan-Feb 
 

Westerberg, M. (1996) Does the CEO Matter?: An Empirical Study of Small Firms 
Operating in a Turbulent Environment. Luleå tekniska högskola, Luleå. 
 

Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L.T. (1991) Att utreda, forska och rapportera. Liber, 
Malmö. 
 

Wiedersheim-Paul, F. & Eriksson, L.T. (1997) Att utreda, forska och rapportera. Liber, 
Malmö. 
 

Wiklund, J. (1998) Small firm growth and performance: entrepreneurship and beyond. 
Jönköping, Jönköping business school. 
 

Yin, R. K. (1994) Case study research: design and methods. Thousand Oaks, CA. 
 

Ylinenpää, H. (1988) Företagstillväxt. Högskolan i Luleå, Luleå 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
������������������	�
������ 

�

 
Joakim Wincent 
Daniel Örtqvist  

BILAGA 2 – ENKÄTUNDERSÖKNING 
 

 

ALLMÄNT

Företag

Vilken befattning har du i företaget?

Hur många anställda har företaget?

Vilket år startade företaget? 

Vilken omsättningsförändring har företaget upplevt                                              1998 %

1999 %

2000 %

Vilken bransch tillhör företaget?

Har uppköp gjorts under de tre senaste åren?

Har företaget bytt ledning under de tre senaste åren?

VAV                                                                                                                  låg hög

Under de tre senaste åren (1997-2000)  bedömer jag att… 1 2 3 4 5 6 7

viljan att uppnå >25%:s omsättningsökning hos personer i ledande befattning har varit

den övriga personalens vilja att uppnå >25%:s omsättningsökning har varit

betydelsen av tillväxt (i omsättning) för att uppnå företagets mål har varit

inslagen av tillväxt (i omsättning) i företagets strategiska planering har varit

ITK låg hög

Under de tre senaste åren (1997-2000)  bedömer jag att… 1 2 3 4 5 6 7

inslagen av nyheter i företagets produkt-/tjänste utbud har varit

förändringarna i företagets interna verksamhet har varit

produkterna/tjänsternas unikhet för kunderna har varit

företagets tillgång och användning av informationssystem för insamling och 

bearbetning av information från anställda, leverantörer och kunder har varit

förmågan att internt upptäcka och tillvarata nya affärsmöjligheter har varit

företagets tillgång och förtroende för samarbetspartnernas kompetens har varit

ETM          låg hög

Under de tre senaste åren (1997-2000)  bedömer jag att… 1 2 3 4 5 6 7

förändringar i konkurrenstryck har varit

andelen nytillkomna kunder har varit

antalet potentiella kunder för företagets produkter eller tjänster har varit

marknadstillväxten för företagets produkter eller tjänster har varit

tillväxtmöjligheten i omgivningen har varit
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BILAGA 1 – PRESENTATION AV UNDERSÖKNINGSOBJEKT 
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BILAGA 3 – INTERVJUGUIDE FÖR KVALITATIV DATA 
 
Hur anser du att tillväxt har uppstått i företaget? 
Vilka faktorer har varit viktigast för att uppnå tillväxt? 
Hur har dessa faktorer påverkat varandra? 
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BILAGA 4 – INDIKATORERNAS SIGNIFIKANS 
 
 

Vilja att växa Intern tillväxtkapacitet Extern tillväxtmöjlighet 
Indikator p Indikator p Indikator p 

Ledningens vilja att 
växa 

 
0,001 

Inslag av nyheter i pro-
dukt/tjänster 

 
0,001 

Förändringar i konkur-
renstryck 

 
0,507 

Personalens vilja att 
växa 

 
0,001 

Förändringar i intern 
verksamhet 

 
0,002 

Andel nytillkomna kun-
der 

 
0,084 

Inslag av tillväxt i mål-
sättningar 

 
0,001 

Produkt/tjänste unikhet 
för kunder 

 
0,001 

Antal potentiella kunder 
för produkter eller tjäns-
ter 

 
 
0,001 

Inslag av tillväxt i stra-
tegisk planering 

 
0,001 

Tillgång och användning 
av informationssystem 

 
0,013 

Marknadstillväxt för 
produkter eller tjänster 

 
0,001 

  Förmåga att upptäcka 
och tillvarata affärsmöj-
ligheter 

 
 
0,001 

Tillväxtmöjlighet i om-
givningen 

 
0,001 

  Tillgång och förtroende 
för samarbetspartners 
kompetens 

 
 
0,003 

  

 


