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Förord 
Vi vill inleda denna uppsats med att tacka våra handledare Malin Malmström och Anna Karin 
Horney för alla värdefulla synpunkter och tips under arbetets gång. Tack för att ni stöttat och 
väglett oss genom med- och motgångar. 
 
Vi vill också rikta ett stort tack till respondenterna som tagit sig tid att delta i vår 
undersökning och som låtit oss ta del av de värdefulla erfarenheter de fått som småföretagare.  
 
Slutligen är vår seminariegrupp värd ett stort tack för att ni på ett konstruktivt sätt bidragit 
med synpunkter och även ett gott skratt emellanåt. 
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Ingela Hansson     Mia Asplund 



Sammanfattning 
Småföretagens möjligheter till tillväxt kan hindras av en rad olika faktorer. Trots att 
företagarna ofta skyller dålig tillväxt på externa faktorer kan tillväxthindren många gånger 
hänföras till företagets interna resurser. Syftet med denna uppsats är därför att beskriva 
interna tillväxthinder av immateriell karaktär som småföretag kan möta i form av 
kompetensbrist, samt att skapa förståelse för hur småföretagare kan försöka hantera sådana 
interna tillväxthinder. Utifrån det resursbaserade perspektivet samt teorier om bland annat 
kompetenstyper, kompetensanskaffning och sätt att möta förändring har vi försökt besvara 
detta syfte. Undersökningen genomfördes i form av en fallstudie på fem företag inom 
fönstertillverkningsbranschen. Vår primära datainsamlingsmetod har varit telefonintervjuer 
med de fem företagens verkställande direktörer. En slutsats vi kom fram till är att den 
operationella kompetensen tenderar att vara avgörande i företag där produktionsprocessen är i 
fokus. Även den finansiella kompetensen tenderar i många fall vara avgörande för 
småföretagens fortsatta tillväxt, särskilt i företag som eftersträvar snabb tillväxt. En annan 
viktig slutsats vi kom fram till är att småföretag har en benägenhet att hantera kritiska 
kompetenser genom marknadsanskaffning.   



 
 

 

Abstract 
The possibilities for growth of small businesses can be hindered by a number of factors. Even 
though company owners often blame external factors as the reason for the poor growth, the 
barriers to growth can often be related to the company’s internal resources. Considering this, 
the purpose of this essay is to describe internal barriers to growth of immaterial character that 
small business can meet in the form of lack of competence, as well as to create an 
understanding of how small businesses can try to handle these kinds of internal barriers to 
growth. We have tried to answer this purpose on the basis of the resource-based perspective 
as well as theories concerning, among other things, types of competence, competence 
acquisition and ways of meeting changes. The research was carried out as a case study on five 
companies in the trade of manufacturing of windows. Our primary method of data collection 
was through interviews over the telephone with the CEOs at the five companies. One 
conclusion that we have drawn is that the operational competence tends to be of decisive 
importance in companies where the process of production is focused. In many cases also the 
financial competence tends to play a decisive role for the continuous growth in the small 
business, especially in companies that strive for rapid growth. Another important conclusion 
we reached is that small businesses have a tendency to handle critical competences through 
market acquisition.  
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1 Inledning 
apitel ett inleds med en problematisering kring ämnet tillväxthinder i småföretag vilket 
sedan utmynnar i syftet med denna uppsats. Därefter presenteras de avgränsningar vi 

gjort och avslutningsvis definierar vi de begrepp som är av central betydelse. 
 

1.1 Problemdiskussion 
Det går knappast att öppna en dagstidning eller en ekonomisk tidsskrift utan att hitta 
honnörsordet ”tillväxt”. Tillväxt anses vara någon slags universalmedicin för att utveckla 
välfärdssamhället, råda bot på sjukdomstillstånd i samhällsekonomin och lösa problem på 
regional och lokal nivå påpekar Gandemo (1996). Den oerhört starka fixeringen vid detta 
begrepp gäller både på samhälls- och företagsnivå. 
 
I samband med tillväxt talas det ofta om småföretag och deras betydelse vid skapandet av 
tillväxt (Storey, 1994; Wiklund, Davidsson & Delmar 2001). Enligt NUTEK (2003) är det 
småföretagen som står för merparten av sysselsättningens nettotillskott inom näringslivet. 
Dessa företag har också en nyckelroll i skapandet av arbetstillfällen, innovationer, konkurrens 
och ekonomisk välfärd. Av den orsaken menar Sjöberg (1998) att det är av stort intresse för 
samhällsekonomin att småföretagens expansionsbeteende undersöks. Tillväxt, när det gäller 
företag, är dock inte något som uppkommer automatiskt. Empirisk forskning visar att unga 
företag som växer har dubbelt så stor sannolikhet att överleva jämfört med liknande företag 
som inte växer (Davidsson & Delmar, 2002) 
 
När ett litet företag utvecklas till ett stort sker en kritisk sållning. Steen (1996) menar att det är 
här som det bland annat avgörs vilka företag som, trots att de egentligen har förutsättningar, 
inte kommer att klara av att växa sig så stora som de har potential till. Många företag lyckas 
alltså inte att hålla en hög tillväxttakt trots att de strävar efter det. Orsaken till detta kan enligt 
Flamholz (1990) bero på en rad olika tillväxthinder. Hay (1994) menar att de största 
långsiktiga hindren är av intern natur. Av denna orsak anser han att företagarna bör ägna mer 
energi åt att lösa de underliggande inre hindren i stället för att skylla dålig tillväxt på externa 
faktorer. Wiklund (2001) stödjer detta resonemang då han framhåller att tillväxt inte orsakas 
av krafter utanför företaget utan att den i stället till stor del påverkas av småföretagarens 
medvetna beslut. Det är därför av stor vikt att studera tillväxthinder och hur dessa relaterar till 
det mindre företagets specifika situation (Barth, 2001). 
 
Lemar (1982) anser att de interna tillväxthindren består av två grundläggande delar, dessa är 
av immateriell och materiell karaktär. En begränsning av materiell karaktär kan innefatta 
begränsning av produktion och lokaler, medan en begränsning av immateriell karaktär ofta 
innebär begränsning av kompetens hos företagets personal och ledning. Lemar (1982) menar 
dock att det är den immateriella komponenten som är av störst betydelse. Även Wiklund 
(1998) stödjer detta resonemang och menar vidare att det är viktigt att företagsledaren kan 
utnyttja företagets resurser på bästa möjliga sätt eftersom det är resurserna som sätter ramarna 
för utvecklingen. Detta lyckas dock inte alla företag leva upp till anser Björk, Fridolf & 
Olsson (1999) och påpekar att det i en del företag finns identifierade utvecklingsmöjligheter 
som tyvärr inte förverkligas på grund av att resurser och kompetens saknas. Davidsson, 
Delmar & Wiklund (2001) stödjer detta resonemang och framhåller dessutom betydelsen av 
att det inom företaget bör finnas en vilja att agera självständigt innan det är tvunget. Även 
förmågan att ta kalkylerade risker och en ständig vakenhet för nya möjligheter är något som 
bör vara ett kännetecken för företagen men helst också de anställda i företaget anser de. 
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Green & Ashton (1992), refererad i Barth (1999), beskriver hur det i ett företag kan uppstå 
kompetensgap då den existerande arbetsstyrkan har mindre kunskaper än vad som krävs för 
optimal effektivitet. En annan typ av kompetensgap som Adizes (1988) tar upp kan hänföras 
till småföretagaren och dennes bristande kompetens. I ett växande företag ökar ofta behovet 
av administration menar han, vilket ställer högre krav på ledarens förmåga till samverkan och 
planering. Detta hävdar han att småföretagaren ofta kan sakna. 
 
När kompetens saknas i ett företag kan den enligt Malmström (2002) anskaffas från ett antal 
olika källor. Dessa källor kan vara av intern natur, såsom rekrytering av personal som redan 
finns inom företaget, eller av extern natur då anskaffningen sker genom företagets sociala 
nätverk eller via marknaden. De olika källorna kan nyttjas och kombineras med utgångspunkt 
ifrån vilket kompetensbehov som finns i företaget och vilka kompetensområden som bristen 
ligger inom (ibid). Ylinenpää (1997) menar att i takt med att mänskliga resurser och 
kompetens anses ha en allt större betydelse för konkurrenskraften hos företagen, borde det bli 
mer angeläget att kartlägga hur småföretag faktiskt utvecklar eller anskaffar kompetens. 
Ylinenpää (1997) pekar på att forskning inom detta område som specifikt fokuserar på 
småföretag är relativt sällsynt. 
 
Utifrån ovanstående resonemang finner vi det intressant att ur ett företags perspektiv, sett 
genom företagsledaren, studera hur småföretags interna kompetens kan vara ett hinder för 
tillväxt samt hur småföretag väljer att hantera dessa hinder för att möjliggöra fortsatt tillväxt.   
 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är: 
 
Att beskriva interna tillväxthinder av immateriell karaktär som småföretag kan möta i form av 
kompetensbrist, samt att skapa förståelse för hur småföretagare kan försöka hantera sådana 
interna tillväxthinder. 
 

1.3 Avgränsningar 
Eftersom vi är intresserade av att se på hur småföretag kan hantera tillväxthinder som kan 
uppstå har vi avgränsat oss till att enbart granska företag som vi ser har haft tillväxt avseende 
omsättning och antal anställda.  
 

1.4 Definitioner 
Eftersom våra problemformuleringar och vårt syfte innefattar begrepp som inte alltid har en 
entydig innebörd har vi nedan valt att förtydliga viktiga nyckelbegrepp. 
 
Tillväxt 
Vi har valt att se på tillväxt som en övergripande ökning uttryckt i ett kvantitativt mått. För att 
ytterligare specificera begreppet har vi valt att se tillväxt som en ökning i småföretagets 
omsättning och antal anställda. 
 
Småföretag 
I enighet med EU-kommissionens indelning har vi valt att definiera småföretag som företag 
med 10-99 anställda. 
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Kompetens 
Med utgångspunkt från Berglund & Blomqvist (1999) har vi valt att definiera kompetens som 
en individs potentiella handlingsförmåga i relation till en viss uppgift, situation eller kontext 
som ligger inom ramen för företagets affärsidé. 
 
Kritisk kompetens 
Med kritisk kompetens avser vi den kompetens som kan vara avgörande för ett företags 
fortsatta tillväxt. 
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2. Teoretisk referensram  
 detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram som har sin grund i tidigare forskning 
kring resurser, tillväxthinder, typer av kompetens, kompetensanskaffning, path dependence 

och sätt att möta förändring. Sist i detta kapitel presenteras vår analysmodell. 
 

2.1 Det resursbaserade perspektivet 
Penrose (1959) lade grunden för det resursbaserade perspektivet då hon började studera det 
enskilda företagets tillväxtprocess. Det resursbaserade perspektivet utvecklades som en teori 
om intern tillväxt, det vill säga tillväxt som sker på organisk väg utan samgående eller 
uppköp. Fokus i det resursbaserade perspektivet ligger alltså på ett företags interna resurser 
(ibid). 
 
Med utgångspunkt från Penrose resonerar Barth (2001) att det resursbaserade perspektivet i 
huvudsak fokuserar på hur företagets interna resurser kan utvecklas och kombineras för att 
skapa konkurrenskraft. Barth (2001) menar vidare att från ett resursbaserat perspektiv kan 
hindrande faktorer för tillväxt utgöras av brist på planering, samordning och utveckling av de 
interna resurserna då företaget expanderar. Ett företag kan med andra ord hamna i svårigheter 
då personalens och ledningens kompetens inte överrensstämmer med de krav som en utvidgad 
organisation ställer (ibid). Sanchez, Heene & Thomas (1996) hävdar att även i företag som för 
närvarande går bra kanske inte kunskapen finns om exakt varför det går bra för dem. Som ett 
resultat av detta är det troligtvis relativt få företag där ledningen klart och tydligt förstår vilka 
aspekter av företagets kompetenser som bidrar på exakt vilka sätt till dess framgång. 
 
För att kunna öka ett företags storlek menar Barth (1999) att företaget kontinuerligt måste 
hålla uppsikt över de interna resurserna för att matcha dem med de behov som en expansion 
kräver. Detta påstående grundar sig i antagandet att det finns ett begränsat antal aktiviteter 
som en individ eller grupp kan hantera vid samordning och kontroll innan strukturen i ett 
företag måste förändras. Om småföretagsledaren misslyckas med att ta itu med dessa 
begränsningar i företagsledningen kan företaget uppleva stagnation som ett resultat av att 
företaget inte anpassats till fortsatt tillväxt. Vidare anser Penrose (1959) att 
småföretagsledaren inte kan tillföra de erfordrade färdigheterna bara genom att utvidga 
ledningsteamet när för många aktiviteter har identifierats i företaget. Med andra ord, om 
tillväxt inte är planerad i förväg med hänsyn till erfordrade färdigheter och kunskaper, 
kommer företaget att uppleva stagnation eller växtvärk (Flamholz, 1990). 
 
Specialisering av företagsledarens kunskap och kompetens är, enligt Penrose (1959), i sig inte 
ett allvarligt hinder mot att ett företag skall kunna utvidga sig till nya verksamhetsområden. 
Hon framhåller dock att den befintliga företagsledaren måste vara tillräckligt intresserad och 
insiktsfull nog att tillföra företaget personer som innehar relevant kunskap och kompetens. 
Wiklund (2001) stödjer detta resonemang och menar att företagsledare som förstår att 
utveckla och nyttja företagets unika resurser når framgång, liksom de företagsledare som 
ständigt söker nya möjligheter med hänsyn till de resurser de för tillfället förfogar över. 
Penrose (1959) anser dock att det inte enbart går att se på företagsledningen då detta inte ger 
en helhetsbild, utan att det är företaget som helhet som måste studeras för att upptäcka 
orsakerna till dess tillväxt eller till varför tillväxt hindras.  

I 
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2.2 Interna immateriella hinder 
Det kan finnas många orsaker till varför tillväxt hindras eller till och med omöjliggörs i ett 
företag menar Barth (2001) och påpekar att det är viktigt att klargöra vad ett tillväxthinder 
egentligen är. Den beskrivning han ger av ett tillväxthinder är att det kan uppfattas som ett 
fenomen, som förhindrar eller bromsar uppkomsten av ett förväntat resultat. Lemar (1982) 
identifierar två komponenter som kan hindra tillväxt, den materiella och immateriella 
komponenten där han menar att den immateriella är av störst betydelse. Detta resonemang 
stöds av Hay (1994) som menar att de största långsiktiga hindren för ett företags tillväxt kan 
hänföras till interna faktorer. Även Barth (1999) framhåller att interna faktorer såsom 
lednings- och resurshinder skall ses som ett av de mer dominerande hindren till småföretagens 
tillväxt snarare än externa faktorer såsom finansiering, lagar och regleringar. De 
begränsningar som huvudsakligen baseras på just lednings- och resursfaktorer klassificerar 
Barth (1999) som interna immateriella hinder. 
 
Berglund & Blomquist (1999) för ett liknande resonemang kring tillväxthinder och pekar på 
att brist på kompetens kan fungera som ett hinder i samband med till exempel tillväxt och 
teknisk utveckling i ett företag. Det författarna menar med kompetenshinder är de nya 
egenskaper som måste utvecklas hos företagsledningen för att hantera en ny 
utvecklingssituation i samband med förändringar i företaget. Utvecklas inte dessa, menar 
Berglund & Blomquist (1999) att företagsledningen kan möta på hinder. Dessa hinder kan 
enligt Barth (2001) exempelvis syfta på bristande kunskaper i företagsledningen om hur 
företaget på ett lämpligt sätt kan utvecklas för att stämma överens med den strategi och de 
förutsättningar som finns i och utanför företaget. Barth (2001) menar vidare att de interna och 
immateriella tillväxthindren kan betraktas som ett resultat av hur framgångsrikt företaget är 
ifråga om att utveckla sina immateriella resurser. Anttila (1999) för också ett resonemang 
kring detta och menar att det är viktigt att följa och förstå konsekvenser av förändringar men 
att det avgörande är att kunna översätta omvärldsförändringar och verksamhetsplaner i 
begripliga och praktiskt användbara kompetenskrav, detta för att knyta samman strategierna 
med kompetensutveckling.  
 

2.3 Typer av kompetens 
Inom de immateriella resurserna återfinns enligt Sanchez et al (1996) kompetens som en av de 
resurser som föreslås som viktig för att uppnå konkurrensfördelar. Kompetens kan i sin tur 
delas upp i olika typologier som är viktiga för tillväxt. Bridge, O´Neill & Cromie (1998) 
menar att företag som vill utvecklas behöver tillgång till en rad olika kompetenser och 
förmågor inom olika områden. Marknadskompetens och teknisk kompetens är två av de typer 
som litteraturen ofta tar upp (Se Berglund & Blomquist, 1999; Malmström, 2002). En tredje 
typ av kompetens är den operationella (Malmström, 2002) som Sanchez et al kallar 
produktionskompetens. 
 
Vi har valt att ansluta oss till Malmströms (2002) indelning av kompetenstyper vilka utgörs av 
marknadskompetens, teknisk kompetens och operationell kompetens. Teknisk kompetens 
handlar enligt Berglund & Blomquist (1999) om förmågan att producera kunderbjudanden i 
form av produkter eller tjänster som efterfrågas på marknaden. Förutom kunskap i sig krävs 
även förmågan att tillämpa kunskapen på de uppgifter som ligger inom ramen för företagets 
producerade produkter eller tjänster. Enligt Mascarenhas, Baveja & Jamil (1998) innefattas 
teknisk kompetens av en djupare förståelse av ett specifikt ämnesområde och inkluderar bland 
annat kunskap om den senaste utvecklingen. När det gäller mindre företag menar Hult & 



 
KAPITEL 2 TEORETISK REFERENSRAM 

-6- 

Odéen (1981) att produktutvecklingsarbetet ofta är mer inriktat på produkter som kräver mera 
av mekaniskt handlag och praktiskt ingenjörskunnande och mindre av vetenskaplig 
teoribakgrund. Enligt Murray & Worren (2001) är småföretag bättre på att sköta sin 
produktutvecklingsprocess på ett flexibelt sätt och att de har ett bättre klimat för innovationer. 
Detta menar författarna skulle kompensera företagets smala kompetensbas på detta område. 
 
Operationell kompetens är enligt Deeds & Hill (1996), refererad i Malmström (2002), 
nödvändigt för att driva utvecklingen av produktionsprocessen i ett företag för att på så sätt 
kunna reducera kostnader, förbättra kvalitet och begränsa fel och brister i produktionen. 
Berglund & Blomquist (1999) menar att utvecklingen av produktionsprocessen påverkar 
företagets förmåga att producera och att anpassa verksamheten till krav på förändringar. 
Denna process är, menar de, avgörande för den tekniska kompetensen i företaget.  
 
Marknadskompetens handlar enligt Berglund & Blomquist (1999) om förmågan att tolka 
omgivningen, se behov av förändringar och sedan agera utifrån givna förhållanden. Det är inte 
bara viktigt att kunna tolka signaler i företagets omgivning utan även signaler inom ett företag 
för att få en helhetsbild av situationen, anser författarna. Carson & Gilmore (2000) definierar 
marknadskompetens som kunskap om marknadsföring och marknaden som företaget verkar 
inom, kunskap om konkurrenter och det hot de representerar, kunskap om nyckelkällor och 
nätverk inom marknaden, samt kunskaper om företagets styrkor och möjligheter. 
 
Sammanfattningsvis menar Malmström (2002) att teknisk kompetens och 
marknadskompetens är nödvändiga i ett företag för att kunna utveckla och distribuera 
produkter som kunder efterfrågar medan operationell kompetens krävs för att kunna förbättra 
produktionsprocessen och därigenom kunna producera till en lägre kostnad.  
 

2.3.1 Vikten av ett helhetsperspektiv  
En viktig del i en genuin utvecklingsprocess som avser kvalitativ tillväxt handlar enligt 
Normann (1975) om att kompetens måste utvecklas kring en helhet: Kunskapsutvecklingen 
får inte bara gälla exempelvis teknologiska förhållanden utan måste hela tiden ske mot 
bakgrund av att den skall leda till en affärsidé. Normann (1975) menar därför att kompetens 
om marknad, teknologi, organisation, resursuppbyggnad och så vidare måste integreras för att 
inte riskera att tillväxtidéerna blir outvecklade. Även Anttila (1999) anser att 
kompetensförsörjningen måste stödjas av samtliga funktioner inom ett företag för att utfallet 
av den ska bli framgångsrik. Det vanligaste problemet han ser med åtgärder för 
kompetensförsörjning är att många företag lägger ned stora resurser på genomförande av 
utvecklingsinsatser utan att de har ett tillräckligt omfattande beslutsunderlag. Därigenom sätts 
många gånger rätt åtgärder in men på fel problem. Det är alltså viktigt att verkligen gå till 
kärnan av problemet för att kunna sätta in rätt sorts åtgärd och hantering.  
 

2.4 Kompetensanskaffning 
Likväl som ett företag kan inneha olika typer av kompetenser så kan det också ha bristande 
kompetens inom olika områden. Ett sätt att hantera detta problem är genom 
kompetensanskaffning. Kompetens kan anskaffas till ett företag från ett antal olika källor. 
Enligt Ylinenpää (1997) kan dessa kompetenskällor sträcka sig från intern 
kompetensutveckling till extern kompetensanskaffning. Ylinenpää (1997) anser alltså att all 
kompetensanskaffning sker externt och exempel på detta kan vara rekrytering av ny personal, 
anskaffning av konsulttjänster och samverkan med andra företag. Malmström (2002) anser 
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dock att det är nödvändigt att separera det Ylinenpää (1997) kallar extern anskaffning till mer 
specifika grupper, detta för att göra det möjligt att se skillnader mellan ledningen och deras 
agerande vid kompetensanskaffning. Orsaken till detta grundar hon i att det som betraktas 
som extern anskaffning både kan vara gratis och även ganska omfattande. De externa källorna 
kan också vara sammankopplade till ledningen genom personliga band, såsom nätverk, men 
kan samtidigt inte alls ha någon koppling till ledningen och företaget. Därför föreslår 
Malmström (2002) att extern anskaffning bör indelas i marknadsanskaffning och anskaffning 
genom sociala nätverk men hon påpekar att det även kan förekomma kombinationer av de 
externa källorna.  
 
Malmström (2002) påpekar att ingen företagsledning använder sig av endast en sorts källa vid 
kompetensanskaffning. Däremot tror hon att en åtgärd som genomförts och fått ett lyckat 
utfall uppmuntrar ledningen att upprepa denna åtgärd vid ett annat tillfälle. Tallman & 
Atchison (1996), refererad i Sanchez et al (1996), stödjer detta resonemang då de menar att 
likheter i ledningens uppfattning av och preferenser för hantering av en viss typ av 
teknologiska osäkerheter och osäkerheter i styrningen resulterar i mönster av liknande 
beslutsfattande gällande hur kompetensanskaffningen sker. Herriot (1989) framhåller dock 
vikten av att ett företag måste kunna både ”odla sina egna” och ”köpa in” personal för att 
kunna vara tillräckligt flexibla. Vidare framhåller Malmström (2002) att företagarens 
ambitioner med företaget kan påverka anskaffningen av kompetens vilket kan ha sitt ursprung 
i dennes självupplevda förmåga att expandera företaget. Davidsson, Delmar & Wiklund 
(2001) hävdar att om företagaren förväntar sig att tillväxt skulle innebära en förbättring i ett 
visst avseende blir han eller hon något mer positivt inställd till tillväxt. Davidsson (1989) fann 
att företagarens självupplevda förmåga skapar en tillväxtvilja och är den mest avgörande 
faktorn som förklarar varför endast ett fåtal småföretag expanderar.  
 
Intern kompetensanskaffning 
Choen & Levinthal (1990) hävdar att information som har sitt ursprung i andra interna enheter 
inom företaget är viktiga för en innovativ prestation och föreslår att intern 
kompetensanskaffning har betydelse för ett företags konkurrenskraft. Det handlar enligt 
författarna om hur kompetens kan överföras mellan olika avdelningar inom ett företag för att 
på så sätt tillvarata befintlig kompetens som redan finns internt och nyttja den på bästa 
möjliga sätt. Malmström (2002) menar att en konsekvens av intern anskaffning är en ökad 
förmåga att utnyttja extern kompetens, ofta genererad som en biprodukt av företagets interna 
forskning och utveckling. Hon menar vidare att intern kompetensanskaffning är en lång, 
kostsam och slumpmässig process men om företaget blir framgångsrikt kommer kompetensen 
att kunna kontrolleras till fullo vilket styrker företagets konkurrensfördelar. 
 
Anskaffning genom sociala nätverk 
Att anskaffa resurser genom sociala nätverk handlar enligt Prahalad & Ramaswamy (2000) 
om att anskaffa kompetens till företaget genom nätverkskontakter såsom familj, vänner, 
kunder, leverantörer, investerare och konkurrenter. Berglund & Blomquist (1999) anser att det 
sociala nätverket kan bidra till företagets förmåga att läsa av förändringar i omgivningen. 
Johannisson & Lindmark (1996) menar att förmåga att upprätta och upprätthålla 
förtroenderelationer för bland annat långsiktigt affärssamarbete och utbyte av 
erfarenhetskunskap genom sociala nätverk kan bidra till information, affärs- och 
kunskapsutbyte och påverka och förhöja företagets rykte. Vidare menar han att det sociala 
nätverket är en särskilt viktig resurs för småföretaget på grund av dess begränsade storlek och 
brist på meriter gör andra resurser än de inbäddade i det sociala nätverket svåra att anskaffa. 
Anskaffning genom sociala nätverk är dessutom gratis vilket kan vara av betydande vikt 
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eftersom småföretag ofta kan ha begränsade ekonomiska resurser framhåller Malmström 
(2002). Vidare är anskaffning genom sociala nätverk kopplat till ledningen genom personliga 
band.  
 
Marknadsanskaffning 
Marknadsanskaffning är enligt Malmström (2002) en källa som kostar företaget pengar och 
inte är kopplat till ledningen genom personliga band. Att anskaffa kompetens via marknaden 
anser hon kan vara en lämplig lösning när kompetensbehovet är av specifik art och den tid 
som finns till förfogande är begränsad. Ett exempel på marknadsanskaffning är enligt 
Malmström (2002) att anlita en konsult. Andra exempel kan enligt Julien (1998) vara 
annonsering i press och rekrytering genom förmedlingar. Han framhåller dock att olika typer 
av förmedlingar, såsom exempelvis statliga och privata arbetsförmedlingar, fungerar som en 
sekundär och mindre frekvent använd metod då det rör sig om rekrytering till småföretag. 
 

2.4.1 Kompetensanskaffning i småföretag 
Ramström (1975), refererad i Berglund & Blomquist (1999), påpekar att småföretagen 
vanligen har begränsade resurser för till exempel planering och marknadsföring och att de har 
svårt att överblicka marknadsutvecklingen. Dock har de mindre företagen ofta en god 
kännedom om närmarknaden. Småföretagen uppvisar även vissa särdrag i jämförelse med 
större företag när det gäller interna förutsättningar för kompetensutveckling menar han. 
Ylinenpää (1997) håller med om detta och framhåller att nivån och omfattningen av redan 
befintliga kompetenser inom olika specialiserade områden generellt är lägre och mer 
begränsade i ett litet företag än i ett stort. Trots detta är småföretagare enligt Berglund & 
Blomquist (1999) ofta motvilliga att ta in kompetens genom rekryteringar eller konsulter. 
Vidare hänvisar de till en undersökning som visar att det i småföretag med färre än 50 
anställda ofta föreligger ett motstånd mot att anställa akademiker (Bergkvist & Groschopp 
1994). Orsaker som anges är bland annat att de flesta företagarna själva inte anser att de 
behöver högre kompetens och att det inte finns någon akademisk tradition inom många av 
småföretagen. Berglund & Blomquist (1999) hänvisar också till en annan undersökning utförd 
av NUTEK (1994) där flera experter menar att det finns ett uppdämt behov av 
kompetenshöjning i småföretag. Att kompetenshöjande insatser inte kommer till stånd i de 
mindre företagen beror enligt studien ofta på att småföretagen är riskovilliga, har knappa 
resurser, planerar kortsiktigt och är ovilliga att investera i utbildning och konsulttjänster. 
 
Flera internationella studier pekar enligt Atherton & Hannon (1995), refererad i Berglund & 
Blomquist (1996), på ett motstånd från småföretagens sida att utnyttja experthjälp. Ahrens & 
Partners (1993) framhåller dock att de i en undersökning av småföretag visat att de företag 
som tidigt tar in extern kompetens tenderar att vara mer framgångsrika än övriga. De menar 
därför att kompetenstillskott bör föregå kapitaltillskott för att skapa goda förutsättningar för 
utveckling. 
 

2.5 Path dependence  
Anskaffning av ett företags resurser kan enligt Barney (1991) bero på företagets unika 
historiska position. Han menar vidare att förmågan att utveckla och anskaffa resurser i ett 
företag är beroende av dess placering i tid och rum. Ett företags prestationer beror alltså inte 
bara på den branschstruktur den verkar inom vid en speciell tidpunkt utan också på den väg 
företaget följt genom historien för att nå dit det befinner sig idag.  
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Innebörden av uttrycket path dependence är enligt Margolis & Liebowitz (1998) att historien 
har betydelse för den dagliga situationen. Ett företags dagliga tillstånd skulle med andra ord 
vara ett resultat av det som hänt tidigare, i företagets historia. Artur (1989) myntade ett 
uttryck som har blivit något av ett nyckelbegrepp inom path dependence; ”lock-in by 
historical events”. Med det menas exempelvis att ett företag blir inlåst i något dåligt, till 
exempel ett ogynnsamt beteende, eller åtminstone utelåst från något bättre än det företaget för 
tillfället har. Företaget har alltså valt en väg från vilken det är nästan omöjligt att avvika trots 
att bättre alternativ dyker upp under resans gång. Resultatet blir då att företaget frambringar 
ett lägre ekonomiskt resultat, såsom en lägre standard eller produkt, trots att bättre och mer 
överlägsna alternativ finns och är kända och där kostnaden för övergången inte är hög.  
Johannisson & Lindmark (1996) håller dock inte med om att enskilda företags utveckling är 
utstakad en gång för alla utan menar att företagare, inte minst när de ställs inför avgörande val 
i affärslivet, ofta är villiga att pröva nya lösningar.  
 
Hamel & Prahalad (1995) menar att det ligger ett stort värde i att inte begränsa sig till det som 
redan varit utan vidga sin horisont för att möta morgondagens efterfrågan. Detta resonemang 
stöds av Collis & Montgomery (1995) som också talar om vikten av att blicka framåt. Bland 
annat anser de att företag kontinuerligt bör uppgradera befintliga resurser, investera i nya samt 
se till möjliga alternativa marknader där deras resurser kan nyttjas. Detta bör enligt Rumelt 
(1995) bland annat ske för att motverka ”inertia” det vill säga en trögrörlighet där företaget 
låser sig vid ett gammalt tankesätt och inte utvecklas vilket kan få oförutsedda konsekvenser i 
en miljö som präglas av förändring. 
 

2.6 Två sätt att möta förändring i ett företag 
Buckley (1967), refererad i Normann (1975), framhåller att det finns två sätt att möta 
förändring i ett företag: Det homeostatiska sättet, vilket syftar till att försvara och bibehålla 
företagets befintliga struktur, samt det morfogenetiska sättet som innebär en strukturell 
förändring av företaget där avvikelser från det rådande tillståndet leder till en förstärkning av 
det nya tillståndet genom medåtgärder. Dessa sätt att möta förändring kan även ha betydelse 
för hur ett företag väljer vilken typ av kompetens som anskaffas och på vilket sätt detta sker. 
 
Om ett företag möter en förändring, till exempel i form av försämrad omsättning, kan 
företaget enligt Buckley (1967), refererad i Normann (1975), alltså välja en av följande två 
vägar – den homeostatiska; om företaget haft en etablerad föreställningsram att nå framgång 
genom ”åtgärd X” kommer den minskande omsättningen att leda till att företaget väljer att 
satsa på ännu intensivare åtgärder av typ X – det vill säga det redan etablerade förstärks och 
avvikelser leder till motåtgärder. Om däremot ett morfogenetiskt tillvägagångssätt tillämpas, 
vidgas perspektivet till att innefatta alternativa lösningar. Företaget har kanske funnit tecken 
eller bevis på att ”åtgärd Y” kan vara en alternativ väg för att lösa företagets problem. 
Företaget kommer alltså att förstärka det avvikande; det tidigare resonemanget om åtgärd X är 
felaktigt, och andra lösningar bör sökas.  
 
Den avgörande skillnaden mellan en homeostatisk lösning och en morfogenetisk lösning på ett 
problem är således huruvida problemet uttolkas i termer av den rådande föreställningen eller 
som ett symptom på behov av förändring av denna föreställningsram. 
 
För att principen om morfogenetisk förändring skall kunna tillämpas, det vill säga att 
alternativa lösningar till ett problem blir aktuella, krävs det enligt Buckley (1967) refererad i 
Normann (1975), en förmåga att avgöra huruvida något tillstånd av spänning mellan det 
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befintliga tillståndet och dess miljö har uppstått. Det krävs också att det finns uppslag och 
idéer till alternativ som är annorlunda än de etablerade funktionssätten. För att kunna bedöma 
vilka händelser som bör förstärkas genom åtgärder och vilka som behöver bemötas genom 
motåtgärder krävs att det inom företaget finns en förmåga att på ett effektivt sätt ”sålla ut” de 
förändringar som är av vikt för företaget och att inte reagera blint på allt. 
 

2.7 Analysmodell 
Nedanstående analysmodell (se fig.1) skall fungera som ett hjälpmedel för att åskådliggöra 
hur de olika delarna i vår referensram hänger ihop. De teorier som ingår i vår referensram 
men inte tas upp i analysmodellen finns med för att öka förståelsen för vårt problemområde. 
 
Ett företags tillväxt kan hindras av att det inom företaget råder brist på kompetenser. Dessa 
kompetenser kan ses som en kritisk faktor för företagets fortsatta tillväxt. Brist på denna 
kritiska kompetens kan ligga inom tre olika områden: Marknads-, operationell- och teknisk 
kompetens. För att försöka överkomma dessa kompetensbrister kan företaget anskaffa 
kompetensen genom tre olika tillvägagångssätt: Anskaffa kompetens internt, via marknaden 
eller genom sociala nätverk. Dessa kompetenser kan anskaffas antingen på ett morfogenetiskt 
eller homeostatiskt sätt, beroende på hur företaget väljer att möta en förändring. Hur företaget 
valt att hantera kompetensbristen kan sedan påverka företagets möjligheter till tillväxt. Hur 
företaget möter förändring och vilken grad av tillväxt detta kan leda till har i vår undersökning 
inte en lika framträdande funktion som de övriga faktorerna men finns ändå med för att kunna 
besvara huvudsyftet. Detta åskådliggörs genom att de centrala delarna i modellen är 
gråtonade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 1.  Analysmodell 
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3. Metod 
 kapitel tre presenterar vi de vetenskapsteoretiska idéer som ligger till grund för vår 
undersökning varefter vi redogör för vårt val av fallstudie som undersökningsansats och 

tillvägagångssätt vid genomförandet av denna studie. Kapitlet behandlar även vår 
analysmetod och avslutas med en diskussion om de metodproblem vi stött på.  
 

3.1 Angreppssätt 
Tillvägagångssättet i vår undersökning kan karaktäriseras som deduktivt. Detta påstående har 
sin grund i att vi har utgått från redan befintlig teori som vi sedan prövat mot den verklighet 
våra fallstudieföretag befinner sig i. Utgångspunkten för vår analys var alltså den referensram 
vi själva byggt upp utifrån befintlig teori och detta stämmer överens med Holme & Solvangs 
(1991) beskrivning av det deduktiva angreppssättet. 
 
Vi vill tolka och förstå hur småföretag kan hantera hinder som kan uppkomma vid tillväxt. 
Därmed blir varje enskild intervju av vikt för vår undersökning, då vi vill skapa en djupare 
förståelse för de tillväxthinder som småföretagare kan stöta på. Då vår avsikt inte är att dra 
generella slutsatser om detta problemområde utan snarare att fånga egenarten hos de enskilda 
undersökningsenheterna kan vår undersökning betraktas som kvalitativ i linje med Holme & 
Solvangs (1997) resonemang. Vi är medvetna om att de intervjuade företagsledarna har sina 
egna personliga tolkningar av saker och ting och att det därför inte finns en korrekt verklighet 
utan att samma verklighet kan tolkas olika av olika personer. Detta synsätt kallas enligt 
Lundahl & Skärvad (1999) för aktörssynsättet och de menar vidare att en undersökning 
baserad på detta synsätt utgår från den enskilde individens värderingar.  
 
Efter att vi nu har redogjort för våra angreppssätt går vi vidare till att beskriva hur vår 
litteraturstudie genomförts. 
 

3.2 Litteraturstudie 
Arbetet med denna uppsats inleddes med en omfattande litteraturstudie för att vi på så sätt 
skulle sätta oss in i det problemområde vi valt att studera. För att finna relevant litteratur 
använde vi oss av Luleå Tekniska Universitets databas Lucia samt artikeldatabaserna Ebsco 
och Emerald. Vi har även använt oss av olika sökmotorer på Internet som Alta Vista, Eniro 
och Google. De sökord vi använde oss av var tillväxt, tillväxthinder, tillväxtbarriärer, 
småföretag, kompetens, kompetensgap, immateriella resurser, resursbaserat perspektiv, path 
dependence. Vi sökte även på kombinationer av dessa ord samt på de engelska 
motsvarigheterna till de svenska orden. Relevant litteratur hittades även genom att läsa 
tidigare skrivna avhandlingar och uppsatser som hade anknytning till vårt valda 
problemområde. Vi fick också tips från vår handledare på litteratur som hon ansåg användbar. 
Utifrån den insamlade litteraturen byggde vi upp den teoretiska referensramen. Nedan 
presenteras vårt val av fallstudie som undersökningsansats. 
 

3.3 Undersökningsansats 
Vår uppsats empiriska del baseras på en fallstudie utförd i fem småföretag där vi undersökt 
hanteringen av de tillväxthinder som uppkommit. Att valet av undersökningsansats föll på 
fallstudie kändes för oss naturligt eftersom vi anser att det problem vi studerar kan betraktas 
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som komplext. Med utgångspunkt från vårt syfte var vår uppfattning att det krävdes att vi gick 
in på djupet i problemet vilket vi inte ansåg att exempelvis en enkätundersökning skulle göra. 
Detta ligger i linje med Merriams (1994) beskrivning av fallstudien som innebär att en 
specifik företeelse undersöks för att få detaljerad och djupare förståelse. För att besvara vårt 
syfte krävdes det även att vi ställde frågor av förklarande natur såsom hur och varför 
företagen hanterat uppkomna tillväxthinder på det sätt de gjorde och när det handlar om 
sådana frågor anser Yin (1994) att en fallstudie är att föredra.  
 

3.4 Val av fallstudieföretag 
Det första steget i vår urvalsprocess av undersökningsobjekt var att bestämma vilken bransch 
företagen skulle vara verksamma inom. Vi ville se på de interna tillväxthindren i företag och 
därför ville vi att de externa faktorerna, såsom omgivning och bransch, skulle vara homogena. 
Genom att undersöka företag inom samma bransch anser vi att vi i större utsträckning kan 
bortse från tillväxthinder som kan uppkomma på grund av en viss branschtillhörighet. Vi 
ställde till att börja med upp ett antal kriterier som branschen skulle uppfylla (se Fig.2). Det 
första kriteriet var att branschen skulle vara inriktad mot tillverkning av en specifik produkt. 
Orsaken till detta är dels att vi anser att en tillverkad produkt är lättare att särskilja än en 
producerad tjänst eftersom tjänsten inte har en början och ett slut som är lika påtaglig, dels på 
grund av att produktion och produktutveckling i denna bransch är kompetenskrävande.  
 
Vi kom fram till att fönstertillverkningsbranschen kunde vara intressant att undersöka 
eftersom det är en bransch som i sin produktionsprocess kräver högkvalificerad kompetens. 
Vår ambition med urvalet var inledningsvis att vi ville undersöka minst fyra företag där två av 
dem hade hög tillväxt och två låg tillväxt. För att hitta lämpliga företag gick vi in på söksidor 
på Internet för att få tillgång till företagsnamn på fönstertillverkare. Vi använde oss även av 
Affärsdatas register Företagsfakta1 som innefattar samtliga aktiebolag i Sverige. Sökningen 
utfördes med hjälp av SNI-koder som vi fått tillgång till via Statistiska centralbyrån. SNI-
koden 203022 var vår utgångspunkt vid urvalet. För att innefattas i urvalet skulle företagen 
dessutom ha mellan 10 och 49 anställda, i enlighet med Europeiska unionens definition av 
småföretag, eftersom vi inte ville att antalet anställda skulle skilja sig åt alltför mycket 
företagen emellan. Antalet sökträffar visade sig dock vara färre än vi hade förväntat oss då 
flertalet företag inte bedrev renodlad fönstertillverkning utan även hade annan verksamhet på 
sidan om. Detta innebar att vi fick rubba på de urvalskriterier vi från början ställt upp och 
utöka antalet anställda till att omfatta 10 till 99 anställda i enlighet med EU-kommissionens 
definition av småföretag. Då vår avsikt var att undersöka hur företag hanterat tillväxthinder 
ville vi dessutom att företagen skulle ha varit verksamma under en längre period, minst fem 
år, vilket också begränsade vårt urval. Detta visade sig bli en alltför snäv begränsning så vi 
valde att korta ner verksamhetsperioden till ett minimum på tre år. Dessutom blev vi efter 
närmare undersökning varse om att det var svårt att se tillräckligt tydliga mönster i företagens 
tillväxt för att kunna urskilja hög- respektive lågtillväxtföretag. Eftersom detta inte heller var 
ett avgörande kriterium för vår undersökning valde vi att stryka detta urvalskriterium.   
 
I samråd med vår handledare kom vi fram till att minst fyra företag krävdes för att studien 
skulle bära tyngd. När vi hade ett tillräckligt omfattande urvalsunderlag kontaktade vi 
företagens VD via telefon för att berätta vad vi hade som avsikt att undersöka och för att fråga 
                                                 
1 Se www.ad.se 
 
2 20302: ”Tillverkning av byggnads- och inredningssnickerier” i vilket fönstertillverkning ingår (se 
www.foretagsregistret.scb.se) 
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om det fanns möjlighet att få göra en intervju. Totalt 12 företag tillfrågades varav sex av dem 
av olika anledningar tackade nej till att medverka i vår undersökning. Ett av dem angav ovilja 
att växa som skäl medan några andra hade tidsbrist som skäl för att inte ställa upp i vår 
undersökning. Ett av de sex utvalda företagen som tackat ja till att medverka i vår 
undersökning sköt av okända orsaker upp intervjun vid flertalet tillfällen varför vi till slut var 
tvungna att utesluta detta företag. Det slutliga urvalet hamnade därmed på totalt fem företag 
belägna runt om i Sverige.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2. Urvalskriterier         
 
Efter vår redogörelse av hur fallstudieföretagen valts ut går vi nu vidare till att presentera hur 
datainsamlingen har genomförts. 
 

3.5 Datainsamlingsmetod 
Vi startade vår datainsamling som en explorativ förstudie där vi tog del av sekundärdata i 
form av bokslutssammanfattningar där siffror på tidigare års omsättning och antal anställda 
fanns att tillgå. Vi sökte också efter relevant information om företagen på deras hemsidor. 
Den primära källan för vår datainsamling har dock varit telefonintervjuer med de undersökta 
företagens VD. I ett av fallen har det rört sig om företagets vice VD. Att genomföra 
personliga intervjuer hade givetvis varit önskvärt men tyvärr inte ett alternativ eftersom de 
undersökta företagen fanns utspridda runt om i Sverige. Fördelarna med telefonintervjuer 
jämfört med personliga intervjuer är dock att respondenterna har lättare att ta sig tid för 
intervjun och att den inte tar lika mycket tid i anspråk (Lundahl & Skärvad, 1999). Nackdelen 
kan enligt Holme & Solvang (1997) vara att det inte går att notera icke-verbala reaktioner hos 
den som utfrågas. 
 
Med stöd av vår referensram utformades en intervjuguide som skulle ligga till grund för våra 
telefonintervjuer (se bilaga 1). Eftersom vi ville genomföra intervjuer där vi inte begränsade 
och styrde respondenterna i alltför hög grad valde vi att ställa relativt öppna frågor. Orsaken 
till detta grundade sig i att vi inte ville att respondenterna själva skulle sålla ut alltför mycket 
information som kunde vara av vikt för oss i tron om att det låg utanför det problemområde vi 
undersökte. En konsekvens av våra öppet ställda frågor blev att vårt empiriska material också 
presenteras ur ett vidare perspektiv. 
 
För att respondenterna skulle lämna oss mer genomtänkt information valde vi att i förväg 
skicka intervjuguiden via e-post. Innan detta hade vi även låtit vår handledare granska vår 
intervjuguide för att få respons på dess innehåll och struktur. 

Ursprungliga 
Urvalskriterier 

 
� Småföretag 10-49 anställda 
 
� Verksamma minst 5 år 
 
� Fönstertillverkning 

 
 

� Hög tillväxt 
� Låg tillväxt 
 

Reviderade 
Urvalskriterier 

 
� Småföretag 10-99 anställda 
 
� Verksamma minst 3 år 
 
� Fönstertillverkning med viss 

sidoverksamhet 
 

� - 
� - 
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En av oss genomförde intervjun med respondenten medan den andra förde anteckningar och 
inflikade med följdfrågor. För att inte gå miste om relevant information spelades alla samtal in 
med hjälp av en högtalartelefon och diktafon. Intervjuerna varade mellan 15 och 20 minuter 
och den totala intervjutiden uppgick till en och en halv timme. Efter intervjuerna bad vi 
respondenterna om lov att få återkomma med kompletterande frågor via telefon om det var 
något vi uppfattat som oklart. Denna förfrågan accepterades av samtliga respondenter. 
Kompletterande frågor har i efterhand ställts till tre av företagen, huvudsakligen via telefon 
men i ett fall också via e-post.   
 

3.6 Analysmetod 
Efter sammanställningen av det empiriska materialet från telefonintervjuerna påbörjades 
analysarbetet. Då vi under analysens gång upptäckte att information saknades eller var 
bristfällig kontaktade vi företagen för en kompletterande intervju varefter analysarbetet 
fortsatte. Insamlingen och analys av information har alltså skett växelvis.  
 
Uppsatsens analysdel är uppdelad i två olika moment. I det första momentet tolkas de fem 
företagens öppna svar var för sig där varje företags kritiska kompetenser, hantering och grad 
av tillväxt behandlas och sedan sammanfattas i en modell som bygger på vår analysmodell. 
De kritiska kompetenserna tas upp och rangordnas efter hur betydelsefulla de varit för 
företaget. Det andra momentet består av en jämförande analys där respektive företags kritiska 
kompetenser, hantering och grad av tillväxt tolkas tillsammans för att se vilka likheter och 
skillnader som finns mellan företagen.  
 
Under arbetes gång har metodproblem kopplade till vår fallstudie uppstått och dessa redogör 
vi för nedan. 
 
 
3.7 Metodproblem 
Yin (1994) menar att det för trovärdigheten är viktigt att försäkra sig om att datainsamling och 
analys är reliabel och valid. Till att börja med ska vi diskutera reliabiliteten i vår uppsats, det 
vill säga trovärdigheten i respondenternas svar och vilken påverkan denna kan ha på vår 
undersökning (Arbnor & Bjerke, 1994). För att efterstäva reliabilitet har vi valt att använda 
oss av samma intervjuguide och ett likartat tillvägagångssätt vid samtliga intervjuer. 
Intervjuguiden förhandsgranskades av vår handledare för att därigenom i möjligaste mån 
undvika ledande eller otydliga frågor. Därefter sände vi ut intervjuguiden till respondenterna 
så att de i lugn och ro skulle kunna läsa igenom frågorna och förbereda sig inför intervjun. För 
att inte begränsa och styra riktningen på respondenternas svar valde vi att ställa öppna frågor. 
I de fall vi inte ansåg oss få tillräckligt uttömmande svar försökte vi ställa följdfrågor och 
respondenterna hade också möjlighet att få ett förtydligande av de frågor de uppfattade som 
otydliga. Intervjuerna har i samtliga fall genomförts med företagets VD, i ett fall vice VD: n, 
eftersom dessa varit med sedan starten och därför kan antas inneha den största kunskapen om 
företaget, dess utvecklingsprocess och tillväxt. Om respondenterna inte kan sitt ämne 
tillräckligt bra kan detta enligt Eriksson & Wiedersheim-Paul (1999) leda till bristande 
reliabilitet vilket vi därmed försökt undvika. Stress och trötthet är andra faktorer som kan 
påverka reliabiliteten i en undersökning, hävdar författarna, och i försök att motverka detta 
problem har vi i möjligaste mån förlagt intervjuerna efter de önskemål som respondenterna 
haft.   
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Vid intervjuer finns alltid en risk för intervjuareffekt då intervjuare och respondenter, 
medvetet eller omedvetet, kan påverka varandra. Detta kan i sin tur ha inverkan på en 
undersöknings validitet hävdar Arbnor & Bjerke (1994). Vi har varit medvetna om detta 
problem och därför försökt ställa objektiva frågor och undvika ledande frågor. Att helt 
undanröja detta problem anser vi dock vara väldigt svårt. Vid samtliga intervjutillfällen deltog 
vi båda, den ene i egenskap av huvudintervjuare och den andre i egenskap av backup för att 
täcka upp med eventuella följdfrågor, allt för att inte gå miste om relevant information. 
Intervjuerna spelades in med hjälp av högtalartelefon och diktafon vilket gjordes i syfte att 
minska risken för missförstånd och för att kunna sammanställa intervjuerna på ett korrekt sätt. 
För att försäkra oss om att vi inte misstolkat informationen och för att därmed försöka stärka 
validiteten skickades de skriftliga sammanfattningarna av intervjuerna till respektive 
respondent för återkoppling. Samtliga respondenter svarade på denna och bekräftade att 
informationen uppfattats på ett korrekt sätt.   
 
Information som rör företags tillväxt och utveckling kan vara känslig information vilket kan 
innebära att företagsledarna inte vill lämna ut korrekta uppgifter eller att de ger en 
förskönande bild av verkligheten. På grund av detta upplyste vi respondenterna om att de och 
deras företag skulle vara anonyma i undersökningen och hoppas därmed att de gett oss en så 
rättvisande och trovärdig bild som möjligt. 
 
Något vi upptäckte först när vi påbörjat intervjuerna var att ett av de utvalda företagen inte 
längre har någon egen fönstertillverkning utan endast monteringsverksamhet samt viss 
specialiserad tillverkning. Eftersom detta varit ett sätt för dem att hantera ett tillväxthinder 
fann vi ändå företaget intressant för oss att undersöka trots att de föll något utanför våra 
urvalskriterier.  
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4. Empiri 
 detta kapitel presenteras det empiriska materialet från de fem fallstudierna. I anslutning 
till varje företag åskådliggörs företagets tillväxt visuellt genom två grafer över 

utvecklingen av omsättning och antal anställda. Presentationen bygger på de intervjuer som 
genomförts i respektive företag samt de årsredovisningssiffror vi hämtat från  företagsfakta. 
 

4.1 Företaget Alfa  
Företaget Alfa startades upp 1982 av VD: n och vice VD: n i företaget. 1986 började de 
tillverka en egen fönsterprodukt och innan dess var de legotillverkare för andra 
fönsterfabriker. Företagets verksamhetsområde är tillverkning av underhållsfria fönster. Alfa 
arbetar bara med objekt och går direkt på byggnation, vilket innebär att de inte har någon 
lagerhållning. Antal anställda i företaget har ökat med mellan tre till fem personer per år de 
senaste åren (se fig. 4). Även omsättningen har ökat i en långsam och jämn takt (se fig. 3). 
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Figur 3.  Alfas omsättningsutveckling                     Figur 4.  Alfas utveckling av antal anställda 
   

4.1.1 Företagsledarens syn på tillväxt 
Vice VD: n i Alfa ser tillväxt som ”långsiktiga förbättringar i effektivitet, kvalitet och 
volymanpassning till marknaden”. Han framhåller att det är ett mål inför varje verksamhetsår 
att ha gjort förbättringar i företaget. Deras policy är att ”inte vara störst på något sätt i landet 
men att vara bäst”.  
 

4.1.2 Kritiska kompetenser 
Under verksamhetsåret 1999/2000 såg Alfa att det fanns ett ökat behov av volym på den 
svenska marknaden i och med den högkonjunktur som då rådde i byggbranschen. Detta ledde 
till att produktionen gick på högvarv och den maximala produktionskapaciteten nyttjades. 
Vice VD: n upplever främst att det är konjunkturerna som haft inverkan på företagets tillväxt. 
Dock menar han att de kunde ha en viss expansion även under lågkonjunkturen, 1992 till 
slutet av 90-talet, eftersom de då tog marknadsandelar från de vanliga träfönstertillverkarna.  
 

4.1.3 Hantering 
Alfa valde att ta tillvara expansionsmöjligheten 1999/2000 genom att införa skiftgång i 
företaget. Till att börja med tillämpades detta enbart på de så kallade flaskhalsarna som fanns 
i produktionen, närmare bestämt vissa maskingrupper som inte klarade av volymökning på 

I 
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ordinarie dagtid. Därigenom kunde de enligt vice VD: n accelerera i volym relativt kraftfullt. 
För att fylla personalbehovet som uppstod valde de att placera befintlig personal som frivilligt 
ville arbeta skift på nattpassen. Orsaken till detta var att de enligt vice VD: n  redan var 
självgående. Nyanställningar gjordes i motsvarande antal för att fylla de platser som därmed 
blev lediga under dagtid. På så sätt kunde de öka omsättningen i verksamheten volymmässigt 
med cirka tio procent och därigenom ta tillvara på en expansionsmöjlighet.  
 
Nyrekryteringar skedde, vid expansionstillfället 1999/2000, enbart inom produktion eftersom 
de bedömde att den organisation som fanns på tjänstemannasidan, både inom försäljning och 
inom administration i övrigt, klarade det tryck som uppkom i och med volymökningen. 
Eftersom det var ett flertal tjänster som skulle tillsättas vid ett och samma tillfälle ansåg de att 
det den bäst lämpade rekryteringsvägen var att använda sig av en annonskampanj i 
lokalpressen. De gick även ut med tjänsterna via arbetsförmedlingen. Den normala 
anställningsvägen, via rekrytering av enstaka personer, är att de går via arbetsförmedlingen 
men även andra rekryteringsvägar används. Vice VD: n framhåller att ”eftersom vi finns på en 
liten ort är det även vanligt att vi går via bekantas bekanta och genom rekommendationer 
från den befintliga personalen, detta är ett väldigt bra sätt för då får man in personal som 
andra människor i produktionen gärna ser som arbetskamrater - man får en kemi från 
början”. 
 
Fortsatt expansion under lågkonjunkturen från 1992 till slutet av 90-talet möjliggjordes på 
grund av att Alfa tillhandahåller underhållsfria fönster. Det fanns redan från början en gedigen 
teknisk kompetens inom företaget i och med att VD: n och vice VD: n har mångårig 
erfarenhet och tidigare utbildningar inom branschen. Detta har kompletterats med personal 
som har universitets- eller högskoleutbildning, exempelvis byggnadsingenjörer. I och med att 
de exporterar ungefär 25 procent av den tillverkade volymen till Danmark, Norge och 
England har de även kompletterat personalstyrkan med språkkunniga medarbetare. Alfa har 
enligt vice VD: n alltså lyckats täcka upp de olika kompetensbehoven under årens lopp på ett 
tillfredsställande sätt. 
 
I samband med införandet av skiftgång anställdes endast personal på produktionssidan. Under 
90-talet och framåt har de även anställt tjänstemän. Anställningen av personal på 
tjänstemannasidan har följt företagets utveckling och expansion. Personal som det då har varit 
fråga om är tekniker, konstruktörer, ekonomipersonal, säljpersonal och även arbetsledare. 
Idag är totalt 16 personer, av de 90 anställda, tjänstemän. Rekryteringarna av personal på 
tjänstemannasidan har från början främst skett genom att de, som vice VD: n framhåller, 
”raggat upp personal som vi känner till sedan tidigare”. Eftersom VD: n och vice VD: n i 
Alfa är avhoppare från en stor fönsterindustri har de värvat in medarbetare som de tidigare 
arbetat tillsammans med. När det gäller annan specialinriktning annonserar de efter lämplig 
personal genom press och arbetsförmedling. 
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4.2 Företaget Beta 
Beta bildades 1996 och VD: n har varit med i företaget sedan starten. Företaget har 
expanderat i flera olika skeden och på olika nivåer sedan företaget startades 1996. De 
områden Beta är verksam inom är tillverkning och försäljning av fönster samt limmade 
träprodukter. Under den senaste fyraårsperioden har företaget mer än fördubblat antalet 
anställda (se fig. 6). Även omsättningen har ökat i liknande proportion (se fig. 5).  
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Figur 5. Betas omsättningsutveckling          Figur 6. Betas utveckling av antal anställda  

 
4.2.1 Företagsledarens syn på tillväxt 
Tillväxt är enligt VD: n för Beta en ”nödvändighet både för företagets utveckling och för 
lönsamheten”. Utvecklingen mäts i både omsättning och antal anställda. VD: n framhåller att 
företaget hade en gasellutveckling3 mellan 1999 och 2001 och placerade sig på 25:e plats i 
Dagens Industris lista på snabbväxande företag i länet. 
  

4.2.2 Kritiska kompetenser 
Sedan starten 1996 har Beta ökat sin verksamhet successivt inom båda sina 
verksamhetsområden. Det största resursbehovet för företaget fanns inom verksamhetsområdet 
limmade träprodukter, vilket ledde till att företaget började se över möjligheterna att lösa detta 
problem.  
 
VD: n framhåller att den bristande tillgången på riskkapital har begränsat företagets 
möjligheter till expansion i form av ytterligare investeringar. Ett tillfälle som han särskilt 
nämner är vintern 2002 då företaget ökade som mest och var i behov av mer kapital. Detta 
ledde till att de fick en brist i de likvida medlen. VD: n märkte då att det var problematiskt att 
få banken att ställa upp och satsa på företaget trots dess mycket positiva utveckling. Detta 
anser han ”är den stora bromsen för all tillväxt här uppe i norra Sverige” och även det 
största hindret för Betas tillväxt. VD: n upplever också att det är problematiskt att få banken 
att satsa på dem på grund av den risk de kan ställas inför. Hans dilemma är, som han uttrycker 
det, att ”hitta de som är lika tuffa på att satsa som vi”. 
 
Ett annat hinder VD: n upplevt är att det kan vara svårt att få tillgång till den kompetens som 
krävs i företagets produktionsprocess i och med att de är verksamma i en glesbygd. 
 

                                                 
3 Ett företag som haft en årlig tillväxt på minst 20 procent under de fem senaste åren benämns gasellföretag. 
(Bridge et al, 1998) 
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4.2.3. Hantering  
Problemet med resursbehovet inom limmade träprodukter fann sin lösning då en fabrik i 
närheten med liknande verksamhet gick i konkurs. Detta medförde att Beta kunde köpa upp 
konkursboet till ett bra pris. Det finns enligt VD: n alltid ett alternativ att själv bygga upp en 
verksamhet men detta är en mycket dyrare lösning. Eftersom de hade brist på riskkapital var 
det nödvändigt att välja det mest kostnadseffektiva alternativet. Att ta över ett befintligt 
konkursbo visade sig vara ett bra val. De fick enligt VD: n ”en bra fabrik för en billig 
penning” och därför skulle han, med facit i hand, inte valt en annan lösning i dag. Det tycker 
han att de har lyckats visa rent resultatmässigt också. 
 
En väg som företaget valt för att själv kunna ta itu med likviditetsproblemet och bristen på 
riskkapital är att använda sig av factoring för att snabbt kunna stärka sin kassa. Detta anser 
han varit ett lyckat drag för företaget och genom detta har de tagit sig förbi problemet och 
visat banken att de har tjänat bra med pengar de sista åren så att de har kunnat upprätthålla 
den tillverkningsvolym de satsat på. Beta jobbar på ett konventionellt sätt med dessa 
tillväxtproblem, dels med bankerna och factoring, men även genom ett nära samarbete med 
Norrlandsfonden och ALMI.  
 
Även inom fönstertillverkningen har företagets beläggning och försäljning varit något de 
satsat enormt på den sista tiden. Marknadsföring och försäljning är enligt VD: n en viktig 
grund att satsa på över tid och inte bara vid vissa tillfällen. Han poängterar att det är en 
kontinuerlig process och en målsättning i företaget som ett led i att öka försäljningsvolymen 
och höja ribban. Marknadsförings- och försäljningskompetensen fanns enligt honom redan 
inom företaget varför de inte var i behov av någon specifik kompetensanskaffning.  
 
Den kompetens de fått in i företaget genom sina nyrekryteringar är främst inom 
produktionsprocessen, endast någon tjänsteman har tillkommit under åren. För att avhjälpa 
problemet med att få tag på kompetent personal har företaget tagit eget initiativ till att lösa 
detta genom att starta ett trägymnasium i samarbete med ortens skola. Under de tre år 
utbildningen varar gör eleverna all teori på skolan medan all praktik utförs hos Beta och ett 
annat företag inom träbranschen. Detta gör att Beta på ett tidigt stadium etablerar kontakter 
med eleverna vilket ger en god möjlighet för både företaget och eleverna att lära känna 
varandra under en längre period. VD: n menar att ”vi får chans att lära känna dem och se vad 
de går för” och försöker sedan fånga upp eleverna direkt efter att de gått ut skolan. 
Samarbetet med skolan är ett led i deras strävan efter att hela tiden anställa utbildad personal. 
”Redan i sjunde till åttonde klass försöker vi övertala eleverna att de ska satsa på oss” 
påpekar VD: n. 
 

4.3 Företaget Gamma 
Gamma kan enligt VD: n räknas som ett väldigt ungt företag i och med att de har en tudelad 
historia. Från 1986 till 1993 har de funnits i Dalarna som ett lokalt företag som ägdes av den 
nuvarande VD: ns far. Företaget gick i konkurs mars 1993 efter att ha varit till försäljning 
under ett års tid. Företaget startade på ny kula 1997 och har därefter haft en väldigt stark 
tillväxt och räknas därför som ett gasellföretag. De har alltså varit ett av de snabbast växande 
företagen i Sverige mellan 1998 och 2002. VD: n har funnits med inom företaget 1986-1992 
och sedan varit med och startat upp företaget 1997 igen. Gamma är inte längre ett tillverkande 
företag i egentlig mening, utan Svenska fönster som är hälftenägare i Gamma sköter numera 
deras produktion och fungerar som leverantör till dem. Gamma har en ”egen” produkt, men 
har alltså lagt ut produktionen utanför företaget. Även företagets montörer är fristående. Den 
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personal som finns idag inom företaget ligger främst inom marknadsföring, 
monteringsledning, kvalitet, order, administration och ekonomi. Företagets 
verksamhetsområden är i huvudsak försäljning och monteringsarbeten av fönster. Gamma har 
även en viss egen produktion av måttanpassade lister där det finns tre anställda. Sedan starten 
1997 har företaget ökat från fyra till 20 anställda (se fig. 8). Företagets omsättning har också 
haft en väldigt stark utveckling (se fig. 7). 
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Figur 7. Gammas omsättningsutveckling        Figur 8. Gammas utveckling av antal anställda  
 

4.3.1 Företagsledarens syn på tillväxt 
Enligt VD: n i Gamma ses tillväxt som ett mål i företaget. ”Vi ser väldigt positivt på tillväxt 
och vi jobbar målinriktat med att etablera fler återförsäljare/agenter runtom i Sverige” 
menar han. Underlaget av återförsäljare är något som kontinuerligt inventeras och för 
närvarande finns det enligt VD: n ännu många ”vita fläckar” runtom i landet som de vill täcka 
upp. De räknar med att expandera verksamheten ytterligare i Sverige men ser även över 
möjligheten att exportera utomlands. 
 
Under den första verksamhetsperioden 1986 till 1993 då Gamma hade egen fönsterproduktion 
menar VD: n att de inte hade någon speciellt stark tillväxt. I dag har de en betydligt mer 
målinriktad tillväxtstrategi. Bland annat har de utvecklat ett agentkoncept, dessa 
handelsagenter är egna fristående företagare, vilket inte fanns under 80-talet. Gammas 
koncept i dag är väldigt olikt det som fanns under 80-talet så när som på att de säljer fönster, 
framhåller VD: n.  
 

4.3.2 Kritiska kompetenser 
VD: n menar att de hela tiden sett möjligheten att expandera. De har egentligen bara upplevt 
ett ”avbrott” i och med att de bytte en underleverantör som inte klarade av att leverera de 
volymer företaget var i behov av. Detta upplever VD: n som Gammas egentligen enda stora 
tillväxthinder. Bytet av underleverantör 2001 skedde på grund av att dennes produktion ”gick 
i taket”, Gammas starka tillväxt krävde mer resurser än underleverantören klarade av.  
Underleverantören vågade inte heller ge större del av sin produktionsvolym till Gamma som 
enskild kund. Detta var en viktig faktor för företaget anser VD: n och förklarar: ”Att man får 
problem med leveranskapacitet skapar även andra problem i organisationen, antalet 
reklamationer ökar och det gör att det blir för långa leveranstider, vilket i sin tur ger en lägre 
orderingång per agent.” 
  
VD: n ser nystarten 1997 som en särskilt betydelsefull period för företaget. De resurser som 
var mest betydelsefulla vid starten var personalen, eftersom de enligt VD: n körde igång 
själva utan hjälp av bank eller annat stöd. I och med att Gamma numera fungerar som ett 
marknadsbolag med monteringsverksamhet, var inte produktionsresurser en kritisk faktor. De 
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kritiska rekryteringarna låg istället enligt VD: n inom montage, utveckling av 
monteringsverksamheten, i och med att företaget tillhandahåller nyckelfärdigt levererade 
fönster.  
 

4.3.3 Hantering 
I samband med underleverantörens otillräckliga produktionskapacitet diskuterades ett 
samgående eller någon form av samägande med underleverantören. ”Vi vågade dock inte 
göra detta med tanke på att vi såg begränsningar i den organisationen” berättar VD: n. 
Alternativet och lösningen blev då att de tog in en hälftenägare i form av Svenska Fönster 
som har en väldigt stor produktionskapacitet.  VD: n menar att de ännu inte sett det slutgiltiga 
resultatet med samarbetet i och med att det ännu är i ett så tidigt skede, men att de känner att 
de har möjlighet att kunna växa i den takt de önskar under överskådlig tid. Förutom tillskottet 
av finansiella resurser och deras funktion som Gammas leverantörer menar VD: n att ”på sikt 
finns det förhoppningar om att samarbetet ska bidra med mycket mer”. 
 
De kritiska rekryteringarna inom montage upplevs av VD: n som lyckade. ”Vi har själva 
jobbat väldigt aktivt med rekrytering och utbildning av personal” berättar VD: n, dels via 
kontakter med människor de kände, men även via annonsering i dagspress. 
 

4.4 Företaget Delta 
Företaget Delta startades ursprungligen upp år 1939. När företaget gick i konkurs 1978 köpte 
den nuvarande VD: n upp konkursboet och drev det som ett fristående företag fram till 1989 
då de blev uppköpta av ett annat företag. VD: n köpte sedan tillbaka företaget till fullo år 
1999. Företagets verksamhetsområde ligger inom tillverkning och försäljning av fönster.  
Deltas omsättningsutveckling har varit ojämn under de senaste åren (se fig. 9). Det bör 
noteras att omsättningsnedgången 1998 berodde på att företaget lade ner en av sina två 
fabriker. Antalet anställda har successivt ökat i försiktig takt från 16 anställda 1996 till dagens 
25 anställda (se fig. 10). 
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Figur 9. Deltas omsättningsutveckling                    Figur 10. Deltas utveckling av antal anställda  
 

4.4.1 Företagsledarens syn på tillväxt 
Tillväxt är inte ett primärt mål inom Delta; ”Vi räknar pengar före vi räknar fönster. Vad som 
är viktigt är att vi har en ordentlig lönsamhet” menar VD: n. Företaget har tidvis växt ganska 
bra men ”det är sånt som har blivit”, inte något de aktivt sökt efter eller har jobbat för. VD: n 
framhåller; ”Jag skulle aldrig öka verksamheten om inte lönsamheten hölls kvar på minst 
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samma nivå”. De har inte som ambition att växa och bli 50 eller 70 anställda utan försöker 
öka litet försiktigt.  
  

4.4.2 Kritiska kompetenser 
Fram till år 1989 jobbade Delta mot mindre byggobjekt ute på marknaden och det var, som 
VD: n betonar, ”otroligt hård konkurrens och dåliga priser”. Då företaget arbetade mot 
objekt hade de gott om arbete på sommaren men för lite under vinterhalvåret, vilket gav en 
ojämn produktionsbeläggning. Eftersom lönsamheten under en lång följd av år innan 1989 
varit svag anser VD: n att det var väldigt viktigt att de fick in en stark ägare. Själv hade de 
aldrig klarat av detta med den ekonomi de då hade anser VD: n.  
 
För sex-sju år sedan, i slutet av 90-talet, fanns en expansionsmöjlighet för företaget då en 
kund ville sluta avtal om att få köpa cirka 10 000 fönster per år. Vid den tidpunkten fanns 
dock inte tillräcklig produktionskapacitet inom företaget för att kunna ta den ordern direkt 
utan det skulle dröja. Delta skulle inte kunna leverera denna order förrän efter åtta-nio 
månader, vilket kunden först accepterade, men efter några månader bestämde sig kunden för 
att bygga en egen fabrik. Om de under det tidigare skedet haft leveranskapacitet hade de 
kunnat ”plocka in ytterligare 10 000 fönster och antagligen varit tio fler anställda i dag”.  
VD: n framhåller dock att detta inte är något han sörjer speciellt mycket över idag. 
 
En annan viktig händelse för företaget inträffade för 5-6 år sedan när de tog fram ett nytt 
tvåglasfönster som riktade sig till stugbyggare då de såg att det fanns en efterfrågan på 
marknaden Detta har slagit väl ut och de säljer ungefär 5000 sådana fönster årligen.  
 

4.4.3 Hantering 
År 1989 köptes Delta upp av ett annat företag och i samband med detta fick Delta möjlighet 
att genomföra investeringar för ungefär 15 miljoner kronor för att effektivisera tillverkningen 
och kunde i och med det fylla ett eftersatt behov. Själv hade de aldrig klarat av detta med den 
ekonomi de då hade anser VD: n. ”Dessutom fick vi en rejäl grundorderstock i och med att vi 
från 1989 och framåt började leverera fönster till dem.” Att Delta i och med uppköpet fick 
tillgång till finansiella resurser upplever VD: n har varit väldigt avgörande för företagets 
fortsatta utveckling och överlevnad. ”Om vi inte funnit detta företag eller någon annan 
liknande lösning åt samma håll tror jag inte att vi hade funnits i dag.” Detta samarbete bidrog 
också till att företaget fick en jämn produktion över hela året. Att de fortfarande är leverantör 
till detta företag i dag beror enligt VD: n definitivt på deras egna meriter och påpekar att de är 
kända för att vara väldigt hårda i upphandlingar med underleverantörer. Förutom det faktum 
att de fick delägaren som kund anser VD: n att samarbetet med det andra företaget enbart 
medfört att finansiella medel tillförts. 
 
Den kompetens som krävdes vid produktutvecklingen av tvåglasfönstret fanns redan inom 
företaget framhåller VD: n, detta i och med att produkten redan fanns på marknaden vilket 
innebar att de tittade på hur andra redan gjort och ”tog det bästa från flera olika håll och 
gjorde en smart lösning av det”.  Den nya lösningen arbetades fram av produktionspersonal 
tillsammans med ledningspersonalen. Eftersom det är ett litet företag är detta det vanliga 
tillvägagångssättet vid produktutvecklingsarbete framhåller VD: n. 
 
VD: n anser att han egentligen inte upplevt några egentliga tillväxthinder de senaste 10-15 
åren. Tidigare hade de dålig ekonomi men i och med uppköpet 1989 har detta klart förbättrats 
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menar VD: n. Han tycker inte att de saknat några resurser i och med att de bestämt sig för att 
öka ganska försiktigt. Däremot menar han att ”om jag i dag skulle bestämma mig för att vi 
nästa år skulle vara dubbelt så stora skulle det vara ett bekymmer att hitta arbetskraft”.  Den 
vanliga rekryteringsvägen vid anställning av personal har tidigare varit att de går genom 
arbetsförmedlingen men numera går de vanligen via den befintliga personalens tips på 
lämpliga medarbetare. Detta tillvägagångssätt har många gånger fungerat bättre anser VD: n. 
De är i dag 25 anställda och räknar med att vara några fler nästa år men den ökningen känner 
de att de klarar av. Det är enligt VD: n ”bättre att öka under ordnade former och att även 
lönsamheten följer med”. 
 

4.5 Företaget Epsilon 
VD: n i Epsilon har varit med sedan företaget startades 1999 och deras verksamhetsområde 
ligger inom tillverkning och försäljning av fönster. Företaget är relativt ungt men har haft en 
påfallande hög tillväxt trots dess korta verksamhetstid. Antalet anställda har sedan 
företagsstarten ökat från sju till i dagsläget 42 anställda (se fig.12). Även omsättningen har 
ökat i en snabb takt (se fig.11).  
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 Figur 11. Epsilons omsättningsutveckling         Figur 12. Epsilons utveckling av antal anställda  
 

4.5.1 Företagsledarens syn på tillväxt 
Inom Epsilon ses tillväxt som ett mål men VD: n poängterar att de inte vill växa sig för stora 
utan hålla sig på en rimlig nivå. De vill undvika att företaget växer sig så stort att brytgränsen 
nås där det administrativa arbetet kräver alltför stort utrymme och där alltför många 
tjänstemän krävs. I och med att företaget inte vill växa sig för stora försöker de hitta nya mål 
och målet i dagsläget är enligt VD: n ”att bli så lönsamma som möjligt och växa så mycket 
som möjligt i den kostym vi har idag och sedan inte bli större”. Han menar dock skämtsamt 
att det inte är säkert att de kan hålla det målet, mycket på grund av att de är så vana vid att 
leva med tillväxt. I sammanhanget framhåller han att målet vid företagsstarten var att de 
aldrig skulle bli fler än 30 anställda och att de inte skulle ha en omsättning på över 50 
miljoner kronor. I dagsläget räknar han dock med att de efter nästa år kommer vara ett tiotal 
fler anställda än de 42 anställda de har idag och att omsättningen kommer att ligga någonstans 
mellan 75 till 80 miljoner kronor.  
 

4.5.2 Kritiska kompetenser 
VD: n i Epsilon anser inte att de upplevt några direkta tillväxthinder under företagets 
verksamhetstid. Expansionsmöjligheter har funnits i företaget hela tiden och han menar att de 
har utvecklats i den takt de har orkat med. Något som hade kunnat bli ett hinder var dock det 
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faktum att de startade upp med relativt stora volymer vilket gjorde att det inte var många 
finansiärer som vågade tro på dem och satsa på dem.  
 
Vid företagsstarten slöt Epsilon ett tvåårskontrakt, som senare förlängdes till tre år, med en 
kund som kom att stå för 55 procent av företagets omsättning. VD: n anser att denna kund 
spelade en avgörande roll till att företagets uppstart blev så lyckad. Vid årsskiftet 2002/2003 
gick detta kontrakt ut och kunden fortsatte att tillverka sina fönster själva.  
 

4.5.3 Hantering  
För att klara av att börja i den stora skala som de gjorde valde de att etablera sig jämte ett 
annat företag som skulle kunna hjälpa dem. De inledde då ett samarbete med ett företag som 
var verksamma inom träbranschen med tillverkning av möbler. Detta företag hade fungerat 
som leverantör till ett stort svenskt möbelföretag. När detta företag flyttade sin produktion 
utomlands såg Epsilon sin chans att inleda ett samarbete med någon av de leverantörer som då 
förlorade stora delar av sin produktion. Valet föll på ett företag som hade en fin maskinpark 
men dålig beläggning. I och med detta undanröjdes problemet med att få finansiärer att satsa 
på företaget och Epsilon kunde expandera i den takt de ville. Grundtanken vid företagsstarten 
var att de skulle sköta allting själva och inte samarbeta med andra men i och med att 
möjligheten till samarbete uppkom förkastades det alternativet menar VD: n. Att valet föll på 
samarbete är inget han ångrar idag eftersom detta har gjort att de kunnat utvecklas snabbt. 
 
Vid företagsstarten ställde kommunen upp med att bygga en lokal jämte det företag de inlett 
ett samarbete med vilket var en förutsättning för deras verksamhet anser VD: n. Hyran för 
lokalen är marknadsmässig men upplevs av VD: n som lite för hög. I och med den hjälp 
kommunen bistått med och deras egna initiativ till att inleda samarbetet med 
möbeltillverkningsföretaget anser han att de lyckats undvika hinder som skulle ha kunnat 
bromsa deras tillväxt. Som VD: n framhåller ”har vi egentligen haft tur hela tiden”, men han 
vill också poängtera att framgångsnyckeln till att företaget gått så bra är att de varit flexibla. 
 
Initialt menar VD: n att det varit produktionskompetensen som var mest betydelsefull i 
företaget. Denna kompetens fanns redan inom företaget men i och med samarbetet med 
möbeltillverkningsföretaget kunde de ytterligare stärka sin kompetens.  
 
Den kund som föll bort vid årsskiftet 2002/2003 har Epsilon lyckats ersätta med andra kunder 
helt och hållet och även kunnat bibehålla sin omsättning på den nivå de hade innan denna föll 
bort. Detta lyckades eftersom de var förberedda på kundens bortfall och därför aktivt letat 
efter nya kunder. I och med att kontraktet gick ut friställde Epsilon delar av sin personal men 
när de sedan lyckades täcka upp den kundens bortfall återanställdes dessa personer. 
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5. Analys och slutsatser 
 detta kapitel analyserar vi det empiriska materialet med vår teoretiska referensram som 
utgångspunkt. Vi inleder med att analysera varje företags kritiska kompetenser och dess 

hantering var för sig där de kritiska kompetenserna rangordnats efter hur betydande de 
upplevts. Vi kommer även att analysera företagens grad av tillväxt eftersom vi ser detta som 
ett led i att uppnå studiens huvudsyfte.  Avslutningsvis gör vi en jämförande analys mellan de 
undersökta företagen där vi löpande lägger in våra slutsatser. Eftersom det under analysens 
gång visat sig att vår ursprungliga analysmodell behöver utökas med ytterligare faktorer 
kommer detta avsnitt därför att  innefatta ny teori som inte tagits upp i referensramen. 
 

5.1 Analys av Alfa 

5.1.1 Kritiska kompetenser 
I företaget Alfa gick produktionen under verksamhetsåret 1999/2000 på högvarv och VD: n 
upplevde att full produktionskapacitet hade uppnåtts. En ökad produktion skulle i detta läge 
kräva en omstrukturering av produktionsprocessen, vilket i sin tur skulle kräva ytterligare 
produktionspersonal. Alfas behov av produktionspersonal kan i linje med Deeds & Hills 
(1996) resonemang ses som ett behov av operationell kompetens. Författarna menar att 
operationell kompetens krävs för att kunna driva utvecklingen av produktionsprocessen, vilket 
i Alfas fall var avgörande för företagets fortsatta tillväxt. Den operationella kompetensen 
utgjorde således en kritisk kompetens i företaget. 
 
Vid Alfas produktutveckling av underhållsfria fönster krävs kompetens i form av förmåga att 
utveckla en produkt som kunden efterfrågar. I enighet med Mascarenhas et al (1998) innebär 
detta ett behov av teknisk kompetens, det vill säga en djupare förståelse om ett specifikt 
ämnesområde där kunskap om den senaste utvecklingen innefattas. Även Malmström (2002) 
framhåller teknisk kompetens som nödvändig för att kunna utveckla produkter som kunden 
efterfrågar.  
 

5.1.2 Hantering  
Som en lösning på problemet med otillräcklig produktionskapacitet valde VD: n att införa 
skiftgång i företaget. För att klara den ökade produktionen krävdes nyanställningar inom 
produktionsområdet, det vill säga operationell kompetens. Detta kompetensbehov löstes 
genom att de rekryterade redan befintlig personal till nattskiftet, detta på grund av att de 
ansågs vara ”självgående”. I linje med Choen & Levinthal (1990) kan detta kategoriseras som 
intern kompetensanskaffning, vilket enligt författarna handlar om att överföra kompetens 
mellan avdelningar för att på så sätt tillvarata redan befintlig kompetens. De tjänster som blev 
lediga under dagtid tillsattes genom nyanställning av personal, vilket skedde genom en 
annonskampanj och via arbetsförmedlingen. I enighet med Malmström (2002) kan detta ses 
som marknadsanskaffning då detta är en källa som kostar företaget pengar och som inte är 
kopplat till ledningen genom personliga band. Julien (1998) hävdar att nyttjande av 
förmedlingar är en mindre frekvent metod i småföretag men VD: n i Alfa framhöll att detta 
var ett lämpligt tillvägagångssätt eftersom det var ett flertal tjänster som skulle tillsättas vid 
ett och samma tillfälle. Vanligen brukar dock Alfa anskaffa personal via bekanta och 
rekommendationer från befintlig personal, vilket stämmer överens med Prahalad & 
Ramaswamys (2000) definition av anskaffning genom sociala närverk. Därmed kan också 
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sägas att företaget anammar ett morfogenetiskt sätt enligt Buckley (1967) då de kontinuerligt 
anpassar sig till situationen och inte fastnar i invanda mönster.  
 
Den tekniska kompetens som krävdes inom produktutvecklingen fanns redan inom företaget 
men kompletterades med personal med akademisk utbildning. När det gäller personal med 
specialinriktning använder sig Alfa av arbetsförmedlingen och annonser i press vilket 
överensstämmer med Juliens (1996) exempel på marknadsanskaffning. Malmström (2002) 
framhåller att marknadsanskaffning kan vara en lämplig lösning när kompetensbehovet är av 
specifik art, vilket det var i detta fall. Detta resonemang finner dock motstånd hos Bergkvist 
& Groschopp (1994), refererade i Berglund & Blomquist (1999), som menar att det hos 
småföretagare ofta föreligger ett motstånd mot att anställa akademiker. 
 

5.1.3 Grad av tillväxt 
Både omsättningen och antalet anställda har ökat i en jämn och relativt snabb takt i Alfa under 
årens lopp (se 4.1). De kompetenser som varit kritiska i företaget, det vill säga den 
operationella och tekniska kompetensen, har hanterats på ett sätt som enligt vår mening lett 
till att företaget kunnat fortsätta växa. Detta anser vi bland annat kunnat uppnås genom att 
Alfa inte varit främmande för att ta till sig nya lösningar för att kunna överkomma de hinder 
som funnits för företagets fortsatta tillväxt. Vi ser även vissa indikationer på att 
företagsledarens positiva syn på tillväxt och att det är ett mål i företaget inverkat på hur 
tillväxttakten i företaget utvecklats. Detta resonemang stöds av Davidsson, Delmar & 
Wiklund (2001) som hävdar att om företagaren förväntar sig att tillväxt skulle innebära en 
förbättring i ett visst avseende blir han eller hon något mer positivt inställd till tillväxt. 
Ovanstående analys åskådliggör vi i figuren nedan (fig. 13) 
 
 
     
 
 
 
 
 
 
Figur 13.  Sammanfattande analys av Alfa 
 

5.2 Analys av Beta 

5.2.1 Kritiska kompetenser 
VD: n i Beta anser att bristande tillgång på riskkapital är det största hindret för företagets 
tillväxt. Detta hinder är inte något som vi anser kan hänföras till någon av de tre 
kompetenstyper vi tar upp i vår referensram. Vi ser därför ett behov av att revidera vår 
ursprungliga analysmodell till att även innefatta begreppet Finansiell kompetens. 
 
Med finansiell kompetens avser vi förmågan att attrahera, förvalta och nyttja finansiella 
resurser för att klara av företagets drift och utveckling. Detta innefattar förmågan att både 
kunna utveckla och kombinera befintliga resurser och skapa nya. Detta kan kopplas till 
Penrose (1959) resonemang kring det resursbaserade perspektivet där fokus ligger på hur 
företagets interna resurser kan utvecklas och kombineras för att skapa konkurrenskraft.   
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Den finansiella kompetensen kan ses som en kritisk faktor i Beta på grund av att den bristande 
tillgången på riskkapital och annan finansiering begränsade möjligheterna till vidare 
expansion. Detta resonemang finner stöd hos Ahrens (1996) som anser att många småföretag 
har problem med att finansiera sin utveckling i en expansionsfas. Vi anser att detta ställer krav 
på att det inom företaget finns finansiell kompetens för att kunna förvalta de befintliga 
finansiella resurserna men även för att kunna attrahera nya nödvändiga resurser.   
 
Betas VD upplever även att det kan vara svårt att få tillgång till den kompetens som krävs till 
företagets produktionsprocess. I linje med Berglund & Blomquists (1999) resonemang kan 
därmed sägas att den operationella kompetensen är en kritisk faktor för Beta, det vill säga den 
kompetens som har påverkan på företagets produktionsförmåga.  
 

5.2.2 Hantering 
Den finansiella kompetens som Beta var i behov av anser vi redan fanns inom företaget i och 
med att de inte fullständigt förlitade sig till bankernas hjälp utan själva försökte finna 
alternativa lösningar då exempelvis banklån inte beviljades. Denna ståndpunkt delas av Hay 
(1994) som påpekar vikten av ett företags förmåga att lösa tillväxthinder internt, istället för att 
bortförklara problemen som en extern faktor som inte går att påverka. På grund av 
kompletteringen med finansiell kompetens ser vi här ett ytterligare behov av kompletteringar i 
vår ursprungliga referensram. Vi ser att den nuvarande beskrivningen av 
marknadsanskaffning är allt för snäv och bör utvidgas till att, förutom marknadsanskaffning 
av kompetens, även innefatta anskaffning av finansiella resurser i form av exempelvis 
banklån, venture capital4, bootstrapping eller annat företags uppköp av eller delägarskap i 
verksamheten.  Motiveringen till detta är att då en extern finansiär satsar pengar i ett företag 
medför detta ofta någon slags inblandning i företaget, utöver kapital, och på så sätt tillförs 
enligt Horney (2001/2003) företaget kompetens. Exempelvis kan ett delägarskap enligt 
Kedner & Svenberg (2000) medföra att delägaren får ett visst inflytande över verksamheten 
även i de fall de är minoritetsägare. Även Johannisson & Lindmark (1996) menar att 
delägarskap kan innebära att ett annat företag får inflytande över verksamheten men 
poängterar att de också kan bidra med kompetens och resurser. Vid bootstrapping sker 
anskaffning av finansiella resurser med hjälp av företagarnas egen kreativitet där företagaren 
försöker klara finansieringen på egen hand med hjälp av alternativa finansieringskällor, 
exempelvis factoring (Malmström & Ersson, 1999). 
 
VD: n i Beta använde sig av sin finansiella kompetens vid anskaffning av finansiella resurser. 
Detta skedde dels genom uppköp av ett konkursbo, vilket tillförde företaget resurser på ett 
kostnadseffektivt sätt, dels genom att factoring infördes som ett sätt att stärka de likvida 
medlen. Utifrån Ersson & Malmströms (1998) resonemang om bootstrapping, där factoring 
inkluderas, anser vi att Beta genom sin finansiella kompetens anskaffat finansiella resurser 
genom marknadsanskaffning. De valda lösningarna gäller anskaffning av finansiella resurser 
varför de inryms under marknadsanskaffning enligt vår utökade definition av begreppet.  
 
Lösningen till att kontinuerligt kunna täcka upp företagets behov av operationell kompetens 
var att Beta i samarbete med ortens skola startade ett trägymnasium. På så sätt har Beta på ett 
tidigt stadium kunnat knyta kontakter med eleverna inför framtida anställningar och 
därigenom har de skapat bättre möjligheter för anskaffning av operationell kompetens. Detta 

                                                 
4 Banklån och venture capital kommer inte att behandlas i vår undersökning och förklaras därför inte närmare 
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kan i linje med Johannisson & Lindmarks (1996) resonemang ses som ett exempel på 
anskaffning genom företagets sociala nätverk. Han menar att förmåga att upprätta och 
upprätthålla förtroenderelationer för bland annat långsiktigt affärssamarbete genom sociala 
nätverk kan bidra till kunskapsutbyte. Detta anser vi att Beta i och med samarbetet med 
gymnasieskolan åstadkommit. Betas sätt att anskaffa kompetens tyder på ett morfogenetiskt 
tillvägagångssätt eftersom nya lösningar tas fram då ett behov uppstår, i detta fall samarbetet 
med gymnasieskolan. Detta kan jämföras med Johannisson & Lindmarks (1996) resonemang 
om att företag som ställs inför avgörande val i affärslivet, ofta är villiga att pröva nya 
lösningar.  
 

5.2.3 Grad av tillväxt 
Betas tillväxt i antal anställda och omsättning har följt varandra proportionerligt under de 
senaste åren i en snabb och jämn takt (se 4.2). Företagets kritiska kompetenser har, enligt vår 
mening, hanterats på ett framgångsrikt sätt då de själva har kommit upp med nya och 
innovativa hanteringsvägar för att överkomma tillväxthinder. VD: n i Beta har en mycket 
positiv syn på tillväxt och menar att det är en nödvändighet för både företagets utveckling och 
lönsamhet. Detta kan kopplas samman med Davidssons (1989) resonemang om att 
företagarens självupplevda förmåga skapar en tillväxtvilja eftersom vi här kan se indikationer 
på att företagsledarens inställning till tillväxt bidragit till att företaget haft en så positiv 
utveckling. Davidsson (1989) framhåller att detta är den mest avgörande faktorn som förklarar 
varför endast ett fåtal småföretag expanderar. Analysen av Beta åskådliggörs i den 
nedanstående figuren (fig.14). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 14.  Sammanfattande analys av Beta 
 

5.3 Analys av Gamma 

5.3.1 Kritiska kompetenser 
Den kompetens som var kritisk i Gamma var den operationella kompetensen då företaget i 
och med leverantörens otillräckliga produktionskapacitet inte kunde utföra sin 
monteringsverksamhet i den omfattning de önskade. Detta är en ståndpunkt som delas av 
Berglund & Blomquist (1999) som menar att utvecklingen av produktionsprocessen påverkar 
företagets förmåga att producera och anpassa verksamheten till krav på förändringar. Inom 
Gamma krävdes främst kompetens inom monteringsverksamheten vilket också kan klassas 
som operationell kompetens. 
 

5.3.2 Hantering 
Gammas brister i den operationella kompetensen kunde lösas genom att företaget tog in en 
delägare med stor produktionskapacitet som kunde täcka upp företagets ökande volymbehov. 
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Lösningen med att ta in en hälftenägare i företaget visade sig lyckad i och med att de då 
förutom operationell kompetens även fick ett tillskott av finansiella resurser. Anskaffningen 
av dessa finansiella och operationella resurser kan i enighet med Horneys (2001/2003) 
resonemang om externa finansiärers inblandning i företag klassas som marknadsanskaffning. 
 
De kritiska rekryteringarna inom montering skedde genom kontakter med människor de 
kände, så kallad anskaffning via sociala nätverk, vilket i linje med Prahalad & Ramaswamy 
(2000) handlar om att använda sig av exempelvis vänner, kunder och leverantörer. De 
använde sig även av annonsering i dagspress vilket i enighet med Julien (1998) kan klassas 
som marknadsanskaffning. Att Gamma tog in en delägare tyder på att de inte låser sig vid 
gamla tankesätt vilket i hög grad talar för att de, enligt Buckley (1967), tillämpar ett 
morfogenetiskt handlingssätt. 
 

5.3.3 Grad av tillväxt 
Gamma har periodvis haft en mycket snabb tillväxt både vad gäller omsättning och antal 
anställda (se 4.3). Hanteringen av de kritiska kompetenserna i företaget har skötts genom att 
de tagit in en delägare för att överkomma de tillväxthinder som uppstått, vilket tyder på 
förmåga till nytänkande. Att VD: n i Gamma har en målinriktad tillväxtstrategi och en väldigt 
positiv inställning till tillväxt samtidigt som företaget visar upp en snabb tillväxt kan indikera 
på ett samband däremellan. Detta är en ståndpunkt som delas av Davidsson (1989) som menar 
att företagarens självupplevda förmåga att expandera avgör företagets tillväxtvilja. 
Ovanstående analys av Gamma åskådliggörs i nedanstående figur (fig.15). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 15.  Sammanfattande analys av Gamma 
 

5.4 Analys av Delta 

5.4.1 Kritiska kompetenser 
Delta hade under ett flertal år fram till 1989 haft dålig lönsamhet i sin verksamhet. Detta tyder 
enligt vår mening på att den finansiella kompetensen är en kritisk faktor inom företaget då de 
inte på ett effektivt sätt förvaltat sina befintliga resurser eller kunnat attrahera nya resurser för 
att förbättra lönsamheten. På grund av detta ansåg VD: n att det förelåg ett behov av en 
drastisk förändring för att företaget skulle överleva. 
 
I slutet av 90-talet fick Delta en förfrågan om en stor order, vilket skulle innebära att företaget 
var i behov av att utöka sin produktionskapacitet. Med stöd av Berglund & Blomquist (1999) 
var således den operationella kompetensen kritisk i företaget.  De argumenterar i sin 
diskussion kring operationell kompetens för att utvecklingen av ett företags 
produktionsprocess påverkar företagets förmåga att producera och även dess förmåga att 
anpassa verksamheten till krav på förändringar.   
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Delta såg att det fanns en efterfrågan på ett nytt tvåglasfönster på marknaden och ville arbeta 
fram en förbättrad produkt. Enligt Berglund & Blomquist (1999) krävs teknisk kompetens för 
att producera de produkter eller tjänster som efterfrågas på marknaden och med stöd av detta 
anser vi att den tekniska kompetensen utgör en kritisk faktor i Delta.  

5.4.2  Hantering 
VD: n i Delta fann inga interna lösningar på företagets problem med dålig lönsamhet. I stället 
började han se på andra lösningar som skulle kunna trygga företagets fortsatta överlevnad. 
Det alternativ han såg var att ta in en stark ägare i företaget vilket ledde till att företaget bland 
annat kunde genomföra de eftersatta investeringsbehoven inom produktionsprocessen. Detta 
ser vi som ett exempel på marknadsanskaffning av finansiella resurser. Johannisson & 
Lindmark (1996) menar att delägarskap innebär att ett annat företag kan få inflytande över 
verksamheten samtidigt som det bidrar med kompetens och resurser. I Deltas fall ansåg VD: n 
att företaget huvudsakligen bidrog finansiellt och inte hade något inflytande över 
verksamheten. Däremot framhåller han att de fick en jämn produktion över året tack vare att 
de också fick företaget som kund. 
 
I och med möjligheterna till expansion i samband med att Delta fick en förfrågan om en stor 
order av en kund krävdes ytterligare operationell kompetens inom företaget. Detta hade 
möjliggjorts genom rekrytering av arbetskraft till produktionsprocessen men detta 
genomfördes inte. Således skedde heller ingen anskaffning av den kritiska kompetensen vid 
detta tillfälle. 
 
Vid framtagandet av det tvåglasfönster som efterfrågades på marknaden arbetade 
ledningspersonalen tillsammans med produktionspersonalen fram en lösning. Därigenom 
nyttjade Delta personal som ursprungligen arbetade med andra uppgifter, vilket i linje med 
Choen & Levinthal (1990) klassas som intern kompetensanskaffning då de menar att 
information som har sitt ursprung i andra interna enheter inom företaget är viktiga för en 
innovativ prestation.  
 
Det faktum att Delta såg möjligheter till expansion men valde att inte ta tillvara på detta 
tillfälle ser vi som ett tecken på att företaget tillämpat ett homeostatiskt tillvägagångssätt då 
de inte var beredda att utöka sin produktionskapacitet trots att efterfrågan fanns och kunden 
aktivt sökte upp dem för att teckna kontrakt. Enligt Buckley (1967) syftar det homeostatiska 
tillvägagångssättet just till att försvara och bibehålla företagets befintliga struktur. Vi ser dock 
även att ett morfogenetiskt sätt tillämpats då företaget sökte nya lösningar för företagets 
överlevnad i och med att de under en period tog in en stark ägare i företaget men också på 
grund av att de på ett effektivt sätt svarade på marknadens efterfrågan genom en bra 
produktutveckling. På så sätt har Delta enligt det morfogenetiska sättet genomgått en 
strukturell förändring av verksamheten (ibid).  
 

5.4.3 Grad av tillväxt 
Deltas omsättning har utvecklats i en ojämn takt medan antal anställda har haft en jämn och 
försiktig ökning (se 4.4). Detta har medfört att företagets tillväxttakt kan betecknas som 
relativt försiktig. Företaget har inte fullt ut lyckats överkomma de tillväxthinder som dykt upp 
under årens lopp utan har tidvis valt att fortsätta i invanda mönster trots att 
expansionsmöjligheter funnits. Detta kopplar vi samman med VD: ns inställning till tillväxt. 
Han ser tillväxt som ett sekundärt mål i företaget och menar att det inte är något som de aktivt 
eftersträvar vilket delvis kan förklara den försiktiga tillväxten i företaget. Som Malmström 
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(2002) framhåller kan företagarens ambitioner med företaget påverka anskaffningen av 
kompetens, vilket det i detta fall finns indikationer på. Analysen av Delta sammanfattas i den 
nedanstående figuren (fig.16). 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Figur 16.  Sammanfattande analys av Delta 
 

5.5 Analys av Epsilon 

5.5.1 Kritiska kompetenser 
Epsilon startade upp i stor skala vilket innebar en risk då företagets fortsatta tillväxt 
äventyrades i och med att många finansiärer inte vågade satsa på dem. För att de skulle kunna 
expandera i den omfattning och takt som eftersträvades var det av stor vikt att de själva hade 
förmåga att anskaffa finansiella resurser. Därmed blev den finansiella kompetensen en kritisk 
faktor för företaget.  
 
Det faktum att Epsilon startade upp i så stor skala medförde att produktionskompetensen blev 
en betydelsefull och därmed kritisk faktor som skulle kunna bromsa den önskvärda 
utvecklingen av produktionsprocessen. Detta kan kopplas till den operationella kompetensen 
som enligt Deeds & Hill (1996) är nödvändig för att driva utvecklingen av 
produktionsprocessen i ett företag. Denna utveckling anser vi kunde bromsas upp i Epsilons 
fall såvida de inte fick in den produktionskompetens de var i behov av. 
 

5.5.2 Hantering 
Genom samarbete med och etablering utmed ett annat företag kunde epsilon överkomma 
problemen med de kritiska kompetenserna inom såväl finansiell som operationell kompetens. 
Denna lösning anser vi talar för att det inom företaget redan fanns finansiell kompetens som 
förstärktes ytterligare i och med samarbetet med det andra företaget. Detta kan i linje med 
Johannisson & Lindmarks (1996) resonemang ses som kompetensanskaffning via sociala 
nätverk då det i det här fallet handlar om att bygga upp och upprätthålla en förtroenderelation 
för affärssamarbete. Den operationella kompetensen kunde anskaffas genom samarbetet på 
grund av att de då kunde nyttja varandras yrkeskunskaper. Även detta kan ses som 
anskaffning genom sociala nätverk då Johannisson & Lindmark (1996) menar att detta 
anskaffningssätt främjar utbyte av erfarenhetskunskap.  
 
Att Epsilon valde att starta ett samarbete med ett annat företag pekar på att de inte låser sig 
vid invanda mönster utan vågar välja nya vägar då det är nödvändigt för företagets fortsatta 
tillväxt. En av orsakerna till detta kan vara att företaget är relativt ungt och därför inte ännu 
hunnit låsa sig vid invanda tankesätt (Rumelt, 1995). Detta kan ses som ett morfogenetiskt 
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tillvägagångssätt i linje med Buckleys (1967) resonemang om att avvikande alternativ 
tillämpas (refererad i Normann, 1975). 
 

5.5.3 Grad av tillväxt 
Epsilon har haft en mycket stark och stabil tillväxt sedan företagsstarten 1999, både gällande 
omsättning och antal anställda (se 4.5). Kontinuerligt har de inom företaget lyckats 
överkomma de kritiska faktorer som skulle kunna hindra företagets tillväxt. Av allt att döma 
tyder deras hantering av uppkomna problem på att det inom företaget finns ett innovativt 
nytänkande. VD: n poängterade att de inte vill växa sig för stora men att de inte på något sätt 
försökt bromsa upp företagets tillväxttakt. Han inställning till fortsatt tillväxt är väldigt positiv 
vilket även visar sig i den tillväxt företaget haft under åren. Detta kan kopplas till Davidsson 
(1989) som fann att företagarens självupplevda förmåga skapar en tillväxtvilja och är den 
mest avgörande faktorn som förklarar varför endast ett fåtal småföretag expanderar, vilket vi i 
detta fall kan se indikationer på. Sammanfattningen av Epsilons analys åskådliggörs i figuren 
nedan (fig.17). 
 
 
 
 

 
 
 
Figur 17.  Sammanfattande analys av Epsilon 
 

5.6 Jämförande analys och slutsatser 

5.6.1 Kritiska kompetenser 
Samtliga studerade företag upplever att den operationella kompetensen är en kritisk faktor för 
respektive företags tillväxt. Den främsta orsaken till detta är att företagens befintliga 
produktionskapacitet bromsar eller till och med hindrar fortsatt tillväxt. Två av företagen ser 
även bristande tillgång på kompetent produktionspersonal som ett hinder för deras tillväxt, 
vilket kan förklaras med att företagen är belägna inom ett glesbygdsområde. Orsaken till att 
den operationella kompetensen är så viktig i samtliga företag anser vi kan sammankopplas till 
att det rör sig om tillverkande företag, vilket leder in oss på följande slutsats:  
 
S1 Operationell kompetens förefaller vara den mest kritiska kompetensen i företag där   
     produktionsprocessen är i fokus.  
 
Den finansiella kompetensen är också en kritisk faktor i både Beta, Delta och Epsilon vilket vi 
anser kan kopplas samman med det faktum att många småföretag har ett begränsat tillträde till 
kapitalmarknaden (Julien, 1998). Detta ställer enligt vår mening krav på att det inom företaget 
finns finansiell kompetens för att det kapital som företaget är i behov av ska kunna anskaffas 
även då riskkapitalbolag och andra finansiärer inte ställer upp. I Gamma utgjorde den 
finansiella kompetensen inte en kritisk kompetens i egentlig mening. Däremot tillfördes 
företaget finansiella resurser i och med delägarskapet vilket primärt syftade till att stärka den 
operationella kompetensen. Vår uppfattning är därför att framför allt snabbväxande företag 
(se 4.2, 4.3 och 4.5) kan ha problem att anskaffa finansiella resurser och därför kan den 
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finansiella kompetensen ses som en särskilt viktig resurs i dessa företag. Utifrån detta 
resonemang kan vi formulera följande slutsats: 
 
S2 Den finansiella kompetensen tenderar i många fall att vara avgörande för småföretags  
    fortsatta tillväxt, särskilt i företag som eftersträvar snabb tillväxt. 
 
I endast två av företagen, Alfa och Delta, har den tekniska kompetensen identifierats som en 
kritisk faktor, vilket kan tyckas vara motsägelsefullt i och med att företagen verkar i en 
bransch där produktutvecklingen är så betydande. Enligt Murray & Worren (2001) kan detta 
dock förklaras med att småföretag är bättre på att sköta sin produktutvecklingsprocess på ett 
flexibelt sätt och att de har ett bättre klimat för innovationer. Detta skulle enligt författarna 
kompensera företagets smala kompetensbas på detta område. 
 
Inget av de undersökta företagen har upplevt marknadskompetensen som en kritisk kompetens 
i företaget utan behoven inom detta område har, enligt vår mening, kunnat täckas upp 
kontinuerligt. Detta kan vara något förvånande eftersom kompetens enligt Normann (1975) 
måste utvecklas kring en helhet och får inte bara utvecklas inom vissa verksamhetsområden 
då detta kan riskera att tillväxtidéerna förblir outvecklade. Samtliga företag har dock haft 
tillväxt om än i varierande omfattning och därför förefaller det som att de haft den kompetens 
som varit nödvändig.  
 

5.6.2 Hantering 
Det vanligaste sättet5 för småföretagen att hantera brister i de kritiska kompetenserna tenderar 
vara genom marknadsanskaffning av kompetens där även marknadsanskaffning av finansiella 
resurser innefattas. Detta resonemang motsägs dock av Julien (1998) som menar att 
marknadsanskaffning är en mindre frekvent använd metod i småföretag. Orsaken till att det i 
vår undersökning förefaller vara den vanligaste metoden anser vi dock kan förklaras med att 
vi har en vidare definition av begreppet marknadsanskaffning (se 5.2.2), detta på grund av att 
vi även anser att vissa typer av anskaffning av finansiella resurser kan innefattas här. En 
annan orsak till att marknadsanskaffning förefallit vara en så frekvent använd metod var att de 
kritiska kompetenserna i ett fall handlade om specialiserad teknisk kompetens och i ett annat 
fall om tillsättandet av ett flertal tjänster. I dessa två fall anser vi att det rör sig om 
kompetensbehov av en specifik natur och då kan det enligt Malmström (2002) vara ett 
lämpligt anskaffningssätt. Utifrån detta resonemang drar vi följande slutsats: 
 
S3 Småföretag har en benägenhet att hantera kritiska kompetensbrister i företaget genom  
    marknadsanskaffning av såväl kompetens som finansiella resurser. 
 
Kompetensanskaffning via sociala nätverk förefaller vara en relativt vanlig metod6, särskilt 
när det gäller anskaffning av operationell kompetens. Både Johannisson & Lindmark (1996) 
och Malmström (2002) framhåller det sociala nätverket som en särskilt viktig resurs för 
småföretag på grund av att de ofta har begränsade resurser, vilket även begränsar deras 
möjligheter till kompetensanskaffning. Att anskaffningen genom sociala nätverk inte visat sig 
vara en mer frekvent använd metod hos våra fallstudieföretag tror vi beror på att vi undersökt 
hur företagen anskaffat kritisk kompetens. Flertalet företag poängterade dock att de vanligtvis 
använde sig av vänner, bekanta och befintlig personals rekommendationer vid rekryteringar 

                                                 
5 Fyra av de fem undersökta företagen använde sig av marknadsanskaffning. 
6 Tre av de fem undersökta företagen använde sig av anskaffning via sociala nätverk. 
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vilket enligt Prahalad & Ramaswamy (2000) kan klassas som anskaffning via sociala nätverk.  
Detta leder oss in på följande slutsats: 
 
S4 Vid anskaffning av operationell kompetens förefaller anskaffning genom sociala nätverk  
    vara den mest frekventa hanteringsmetoden. 
 
Vid anskaffning av de kritiska kompetenserna tillämpades intern kompetensanskaffning i två 
av företagen. I Alfas fall rörde det sig om en omflyttning av personal till nattskift och i Deltas 
fall om att produktionspersonal under begränsad tid arbetade med produktutveckling. Choen 
& Levinthal (1990) hävdar att intern kompetensanskaffning är lämpligt för att ta tillvara 
befintlig kompetens som redan finns internt och nyttja den på bästa möjliga sätt vilket vi anser 
att företagen gjort i dessa fall. När det gäller Deltas interna kompetensanskaffning i samband 
med produktutvecklingen menade VD: n att detta var det vanliga sättet vid utveckling av nya 
lösningar i och med att företaget var så litet.  Detta resonemang stöds av Ylinenpää (1997) 
som menar att de interna förutsättningarna och resurserna är mer begränsade i ett litet företag 
än i ett stort. Eftersom varje enskild anställd i ett småföretag ofta har en så betydande position 
kan det därför bli svårt att endast internanskaffa kompetens genom att flytta om personal, 
detta eftersom omfattningen av deras samlade kompetens är så begränsad. Med utgångspunkt 
från detta formulerar vi följande slutsats:  
 
S5 Intern kompetensanskaffning förefaller vara ett mindre vanligt sätt att anskaffa kritisk   
    kompetens  i småföretag. 
  

5.6.3 Grad av tillväxt 
Alfa, Beta, Gamma och Epsilon har alla haft en snabb tillväxt, medan Delta jämförelsevis haft 
en något långsammare tillväxttakt. Vi kan se vissa antydningar på att detta kan kopplas 
samman med hur de kritiska kompetenserna hanterats inom företagen. Delta har inte fullt ut 
lyckats hantera de kritiska kompetenser som funnits i företaget medan de andra enligt vår 
mening lyckats med hanteringen på ett, i flertalet fall, tillfredsställande sätt. Detta anser vi kan 
bero på att Delta inte i lika stor utsträckning haft ett morfogenetiskt sätt att hantera 
kompetensbrister som de andra fyra företagen. Deltas VD har heller inte en lika positiv syn på 
tillväxt som de andra företagsledarna då han framhåller att tillväxt inte är ett primärt mål i 
företaget och därför inte något de aktivt eftersträvar. Enligt Malmström (2002) kan just 
företagarens ambitioner med sitt företag påverka anskaffningen av kompetens. I Deltas fall 
kan detta resonemang eventuellt förklara varför anskaffning av kritisk kompetens i vissa fall 
inte skett trots att det kunnat leda till ökad tillväxt för företaget. Den slutsats vi kan dra av 
detta är följande: 
 
S6 Företagsledarens syn på tillväxt tenderar påverka graden av tillväxt i ett företag 
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6. Avslutande diskussion  
 detta kapitel för vi en avslutande diskussion i vilken vi presenterar särskilt intressanta 
aspekter som framkommit vid analysen. Vidare presenteras studiens teoretiska bidrag, 

samt dess styrkor och svagheter, varefter kapitlet avslutas med våra förslag på fortsatta 
studier. 
 

6.1 Slutdiskussion 
Som vi ser det är en av företagets viktigaste resurser dess kompetenser. Framförallt när ett 
företag befinner sig i ett tillväxtskede blir kompetenserna av en allt mer avgörande vikt. På 
samma sätt som tillväxtidéer kan förverkligas genom att rätt kompetens finns så kan de också 
gå i stöpet om den kompetens som krävs inte finns inom företaget. För att ett företag ska 
kunna växa anser vi att det krävs att de kan hantera situationen på rätt sätt. I detta ingår såväl 
att kunna identifiera de kompetenser som är kritiska i företaget men också att kunna hantera 
dessa på ett sätt som möjliggör tillväxt. Det är denna infallsvinkel som varit central i vår 
studie.  
 
Från ett resursbaserat perspektiv kan faktorer som hindrar tillväxt utgöras av brist på 
kompetenser och det är dessa vi benämnt kritiska kompetenser i vår uppsats. En viktig slutsats 
vi kom fram till var att den operationella kompetensen förefaller vara den mest kritiska 
kompetensen i företag där produktionsprocessen är i fokus. Att det är just denna kompetens 
som identifierats som mest kritisk anser vi vara rimligt med tanke på den bransch vi 
undersökt. Företag i fönstertillverkningsbranschen måste visserligen ha en genomtänkt och 
säljande produkt, men i jämförelse med företag i en högteknologisk bransch krävs inte en lika 
kontinuerlig produktutveckling för att stå sig i konkurrensen.  I dessa företag ligger istället 
fokus på hur produktionsprocessen kan utvecklas och förbättras och då blir den operationella 
kompetensen en särskilt kritisk faktor. En annan viktig upptäckt vi gjorde var att småföretag, 
särskilt de snabbväxande, ofta kan ha problem med att anskaffa finansiella resurser eftersom 
banker och andra externa finansiärer ofta kräver säkerheter och garantier som småföretag kan 
ha svårt att uppfylla. Att flera av de undersökta företagen inte lät sin tillväxt hämmas på grund 
av detta visade på en förmåga och vilja att tillämpa alternativa lösningar, med andra ord anser 
vi att de uppvisar finansiell kompetens.   
 
Med utgångspunkt i det resursbaserade perspektivet är det inte bara resurserna i sig som är 
viktiga utan även hur hanteringen av dessa sker. Vi anser att det är viktigt att företagsledaren 
på ett effektivt sätt kan utveckla och nyttja de resurser som redan finns inom företaget för att 
på så sätt möjliggöra tillväxt. Ibland kanske de befintliga resurserna inte är tillräckliga vilket 
kräver att ytterligare möjligheter ses över. I detta skede anser vi att det kan bli aktuellt att 
anskaffa den kritiska kompetensen genom att attrahera nya resurser till företaget. Då ett 
företag innehar finansiell kompetens såg vi att marknadsanskaffning, förutom anskaffningen 
av kompetens, även kunde innefatta anskaffning av finansiella resurser. Även detta kan enligt 
vår mening ses som ett sätt att tillföra företaget kompetens, till exempel genom att företaget 
vid delägarskap kan nyttja det andra företagets kompetens i sin verksamhet. Under våra 
intervjuer framkom att ett av företagen ansåg att delägarskapet de ingått inte hade tillfört 
företaget någon kompetens, utan att det endast var finansiella medel som de bidragit med. 
Detta förvånade oss något då vi anser att ett företag som satsar stora pengar i ett annat företag 
rimligtvis vill kunna påverka det företaget och ha god insyn i dess verksamhet.  
 
 

I 



 
KAPITEL 6 AVSLUTANDE DISKUSSION 

-36- 

 
En ”ögonbrynshöjare” i vår undersökning var att de intervjuade företagsledarna i så stor 
utsträckning tillämpat ett morfogenetiskt tillvägagångssätt vid hanteringen av företagets 
kritiska resurser. Ofta kan ett företag fastna i gamla invanda mönster och ha svårt att ta till sig 
nya lösningar även om bättre alternativ finns att tillgå. Vi tror att orsaken till att företagen inte 
fastnat i gamla hjulspår är att de i egenskap av småföretag måste kunna vara flexibla och 
anpassa sig till omgivningens förändringar. På grund av sin ringa storlek tror vi att det är svårt 
för småföretag att själva påverka omgivningen i någon större utsträckning, vilket gör att de 
ofta är illa tvungna att anpassa sig för att överleva och kunna växa. Många faktorer kan 
påverka företagets tillväxttakt och i detta sammanhang anser vi att företagsledarens attityd till 
tillväxt är relevant att lyfta fram. Vi kunde se tydliga indikationer på att det fanns ett samband 
mellan företagsledarens attityd till tillväxt och företagets grad av tillväxt. De företag vi 
studerat har i stor utsträckning haft en god tillväxt och företagsledarna i dessa företag har 
också haft en positiv syn på tillväxt samtidigt som de tillämpat innovativa lösningar för att 
möta förändringar. Sedan kan det alltid diskuteras vilket som kom först, hönan eller ägget: Är 
det företagsledarens attityd till tillväxt som påverkat företagets grad av tillväxt eller har en 
gynnsam grad av tillväxt påverkat företagsledarens attityd? 
 
Vi vill avslutningsvis poängtera att om en företagsledare har en mindre positiv syn på tillväxt 
behöver detta nödvändigtvis inte vara något ”dåligt”. Vi tror att det är en vanlig inställning 
bland småföretagsledare att förhålla sig något försiktig till tillväxt eftersom en stabil 
lönsamhet prioriteras framför snabb tillväxt.  
 

6.1.1 Studiens teoretiska bidrag 
Studien har påvisat intressanta upptäckter om såväl de tillväxthinder småföretag kan uppleva 
som hur dessa kan hanteras. Det största bidraget har denna studie givit till den teoretiskt 
befintliga kompetensbasen som tidigare innefattade operationell-, teknisk och 
marknadskompetens. Denna kompetensbas har genom vår studie nu utvidgats till att även 
innefatta begreppet finansiell kompetens. I och med detta bidrag har vi även sett behov av att 
begreppet marknadsanskaffning måste ses ur ett vidare perspektiv eftersom vi anser att detta 
anskaffningssätt innefattar mer än bara anskaffning av kompetens. 
 

6.2 Studiens styrkor och svagheter 
Det faktum att vi begränsat oss till att undersöka interna faktorer som kan påverka tillväxt kan 
ses som en svaghet i vår studie med tanke på att det alltid finns externa faktorer, såsom 
exempelvis geografisk lokalisering och branschens konkurrenssituation, som spelar in. Vi 
anser dock att studien skulle ha blivit alltför omfattande om även externa faktorer inkluderats 
eftersom vi endast hade tio veckor till vårt förfogande. Denna tidsbegränsning innebar också 
att vi var tvungna att begränsa oss till ett fåtal studieobjekt, trots att ett större antal 
respondenter hade kunnat ge studien mer tyngd. Urvalet av fallstudieföretag är även något 
som vi skulle ha genomfört annorlunda om vi gjort om studien. Så här i efterhand ser vi att det 
hade varit en bra idé om vi, vid det inledande samtalet med företagen, verkligen hade checkat 
av att alla urvalskriterier uppfylldes av dem. På grund av att vi kanske inte uttryckte oss 
tydligt nog följde även ett icke-tillverkande företag med i vårt urval. 
 
Något vi tycker är viktigt att poängtera är att de kritiska kompetenserna med största 
sannolikhet skiljer sig åt mellan olika branscher vilket skulle kunna medföra att vi troligtvis 
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skulle få ett helt annat utfall om vi väljer att till exempel undersöka en bransch där försäljning 
eller produktutveckling är företagens kärnverksamhet.  
 
Trots vissa brister anser vi dock att valet av fallstudie var ett lämpligt metodval. Vi tror inte 
att vi kunnat få lika utförlig eller relevant information genom exempelvis en 
enkätundersökning. I och med att vi inte hade några tidigare kopplingar eller personliga band 
till varken respondenterna eller branschen upplever vi också att vi kunnat förhålla oss 
objektiva, vilket vi ser som en av studiens styrkor. Vi anser att personliga kopplingar ibland 
kan påverka en studie negativt eftersom detta kan leda till att undersökarna redan har en 
uppfattning, som kan vara positiv eller negativ, om vad de vill skall framkomma i studien.  
 
Vid studiens inledning bestämde vi oss för att respondenterna och företagen i undersökningen 
skulle hållas anonyma. Detta anser vi var ett bra val då vi tror att detta kan ha bidragit till att 
de inte dragit sig för att lämna ut information som kan ge en negativ bild av företagen.  
 

6.3 Förslag till fortsatta studier 
Den finansiella kompetensen har i vår undersökning identifierats som ytterst betydelsefull för 
småföretag då dessa ofta har problem med att anskaffa externt kapital i form av till exempel 
banklån. Vi anser därför att det vore intressant att göra en studie som fokuserar på hur 
småföretag, som haft en mycket snabb tillväxt, nyttjat sin finansiella kompetens för att tillföra 
företaget finansiella resurser. Det skulle även vara intressant att studera hur den finansiella 
kompetensen skiljer sig åt mellan småföretag med hög tillväxt respektive med låg tillväxt. 
 
Vid intervjuerna med de fem fallstudieföretagen framkom det att många av dem vanligtvis 
använde sig av det sociala nätverket vid rekryteringar. Därför kan det vara av intresse att 
undersöka i hur stor utsträckning småföretag använder sig av sitt sociala nätverk för att 
anskaffa kompetens, rimligtvis genom en enkätundersökning i kombination med personliga 
intervjuer. Motivet till att inrikta undersökningen mot småföretag är att de ofta har begränsade 
finansiella resurser och att det sociala nätverket därför får en betydande roll vid anskaffning 
av kompetens. Avslutningsvis kan det även vara intressant att se på vilka aktörer inom det 
sociala nätverket som används mest.  
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Telefonintervjuer  Datum  Tid 
Intervju med Alfas vice VD 03-12-09 10.30-10.50 
Intervju med Betas VD 03-12-04 12.00-12.20 
Intervju med Gammas VD 03-12-08 11.30-11.50 
Intervju med Deltas VD 03-12-11 10.00-10.15 
Intervju med Epsilons VD 03-12-05 14.00-14.15



 

 

Bilaga 1 Intervjuguide 
 
 

1. Hur ser Du på tillväxt? 
-är det ett mål i företaget?  

 
2. Kan Du berätta om ett tillfälle när det fanns expansionsmöjligheter och hur Ni gjorde 

då för att kunna expandera? 
 
3. Kan Du berätta om tillfällen under de senaste tio åren som varit betydelsefulla för 

företagets tillväxt? 
- vilka resurser var betydelsefulla just då? 
- varför var just de betydelsefulla? 
- kom det här resursbehovet plötsligt eller kände Ni på er att det skulle komma? 
- om ja, hur förberedde Ni er? 
- vad har det inneburit för företaget? 

 
4. Vad har Du upplevt för tillväxthinder för företaget? 
 
5. Hur har Ni valt att hantera dessa hinder? 
      - på vilket sätt?  
      - varför på det sättet? 
      - fanns det flera alternativa hanteringsförslag? Om ja, varför valde Ni just detta     
        alternativ? 
      - skulle Ni ha gjort annorlunda idag? Om ja, varför? 

 
 
 


