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SAMMANFATTNING 
 
Den här uppsatsen handlar om strategi under osäkerhet. Med detta menas en osäkerhet som 
härrör från både den yttre omgivningen och inre faktorer inom företaget. Syftet är att 
beskriva och jämföra hur strategiarbetet ser ut i småföretag med hög- respektive låg tillväxt 
som agerar under en osäkerhet i omgivningen. I undersökningen har det därför identifierats 
skillnader och likheter mellan högtillväxtföretag och lågtillväxtföretag.  
 
Studien har genomförts med hjälp av telefonintervjuer på fem högtillväxtföretag och fem 
lågtillväxtföretag i datakonsultbranschen. Vi ställde öppna frågor till de intervjuade på 
grund av ämnets komplexitet, detta eftersom inga tidigare studier har behandlat den här 
typen av företag, som agerar under både inre- och yttre osäkerhet.  
 
Resultaten visar att strategiarbetet främst bör fokuseras på att hitta en smal nisch samt att ha 
en flexibel och rörlig organisation. Ytterligare viktiga faktorer är att ha en kompetent och 
engagerad personal för att uppnå hög tillväxt. 



  

  

ABSTRACT 
 
This paper is about strategy in an uncertain environment. Both the internal and external 
factors that have an effect in the company environment are studied in this paper. The 
purpose of the study is to describe and compare the difference in strategic work for small 
enterprises that have achieved fast growth and slow growth, in an uncertain environment. 
The similarities and differences between fast and slow growing enterprises have been 
identified.  
 
The study was conducted through interviews by phone at five enterprises with fast growth 
and five enterprises with slow growth. The questions were openly formulated, because of 
the complexity of the subject and that no other studies have been conducted in enterprises 
that act during both internal and external uncertainty in the environment.  
 
The results show that enterprises which act in an uncertain environment should focus on a 
narrow niche, but it is also important to have flexibility and mobility in the organisation. 
Other important factors are that employees are skilled and take an active interest in their 
work in order to achieve a fast growth.   
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1 INLEDNING 
 
Här kommer vi först att ge en kort bakgrund till vårt problemområde då läsaren blir 
introducerad i ämnet. Därefter problematiserar vi ämnet genom att belysa de områden vi 
ämnar studera vidare. Nyckelorden för vår studie är strategi, tillväxt och osäkerhet, till sist 
avslutas kapitlet med vårt syfte samt definitioner.  
 
1.1 Bakgrund 
 
Vi lever idag i ett samhälle med en snabb teknologisk utveckling. Många branscher 
kännetecknas därför av ett allt hårdare företagsklimat med snabba omgivningsförändringar. 
Alla företag klarar inte av att anpassa sin verksamhet i dessa föränderliga branscher utan 
endast de starkaste överlever. De företag som kan fortsätta bedriva sin verksamhet har 
oftast någon extra bra konkurrensfördel som inte konkurrenterna har. Dessa 
konkurrensfördelar kan vara en mängd olika saker, till exempel att de har väl fungerande 
informationskanaler, bra säljkanaler, en stark VD med god branschkännedom, en bra 
produktutveckling eller kanske en allians med andra företag inom branschen (Lee et al, 
2002). Det kan även vara företagets geografiska position som är av betydelse för hur pass 
bra de presterar (Deeds et al, 1999). 
 
I takt med att omgivningen förändras allt snabbare inom många branscher så blir det 
svårare för företagen att ta rätt strategiska beslut. Strategisk forskning har kritiserats för att 
den inte lyckats förklara hur företag skall klara av snabba omgivningsförändringar. Den har 
med främst Porter i spetsen handlat om hur industriella organisationer bör agera för att 
skapa en defensiv position som skyddar företaget från extern konkurrens. Det har därför 
funnits ett gap inom strategisk forskning om hur företagen ska agera för att lyckas skapa 
tillväxt i föränderliga branscher. Detta har gjort det väsentligt att bidra med ny forskning 
inom det här området. (Teece et al., 1997) 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Företagstillväxt är en faktor som är viktig för samhällsekonomin. En högre tillväxt leder till 
att samhället har en bättre utvecklingstakt, vilket ökar nyttan för samhället. Detta har inte 
alltid varit en självklarhet i Sverige. Många företag strävar efter en hög tillväxttakt, men 
alla företag lyckas inte med att uppnå detta. Orsaken till att alla inte klarar av detta kan vara 
en mängd olika tillväxthinder (Flamholtz, 1990). Davidsson (1989), beskriver tre punkter 
som måste uppfyllas för att skapa tillväxt, företaget måste ha förmågan att växa, de måste 
ha möjligheten att växa och viljan att växa. En stabil tillväxt ses ofta som ett mått av 
framgång för företag, men alla företag strävar inte efter tillväxt. Att ha en stabil tillväxt i 
dagens alltmer föränderliga samhälle kan anses vara svårt och många branscher 
kännetecknas av turbulens. 
 
Turbulensen kan vara en osäkerhet både i företagets omgivning och i dess inre organisation. 
Denna osäkerhet härrör enligt Thompson (1980), från både yttre och inre källor. De yttre 
källorna är den oförutsägbarhet som kan finnas i omgivningen och en allmän brist på 
kunskap om orsak verkan samband i omgivningen. Den interna källan är den osäkerhet runt 
de interna processerna inom företaget. För att ett företag skall kunna vara så effektivt som 
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möjligt samt uppnå tillväxt krävs det en medvetenhet om den osäkerhet företaget befinner 
sig i för att utveckla sin strategi. Westerberg (1997), drar slutsatsen att överleva i en 
föränderlig bransch kräver att nya marknader måste identifieras och bearbetas för att ersätta 
de gamla som försvinner.  
 
Då branschen kännetecknas av en yttre osäkerhet ställs större krav på företagen för att de 
ska kunna anpassa sig efter omgivningen och bibehålla en stabil tillväxt. Enligt Wiklund 
(1998), är mindre företag mer framgångsrika i föränderliga miljöer eftersom de är mer 
flexibla och kan anpassa sig efter omgivningen. Småföretag tenderar även att växa mer än 
större företag vilket främst sker på grund av att de agerar i mer tillväxtbenägna marknader. 
Detta innebär att småföretag tycks skapa nya marknadsnischer snarare än att kämpa om 
marknadsandelar på befintliga marknader. (Wiklund, 1998; Chen & Hambrick, 1995) 
 
Ytterligare en faktor som har betydelse för styrningen i småföretag är vilken förståelse och 
variation som finns i arbetsuppgifterna inom företaget (Macintosh, 1994). Med detta syftar 
vi till den osäkerhet som kan råda inför arbetsuppgifterna vilket kan förklaras som en inre 
osäkerhet. Enligt Häckner (1993) bör företagens inre stabilitet tas med i beaktande vid 
strategiska studier av företag. En inre osäkerhet kan uppstå när det blir svårt att se 
kausaliteten i uppgifterna inom företaget och hur målen skall uppnås (Macintosh, 1994). 
Detta bidrar till att det ställs ökade krav på företagen för att kunna hantera den inre 
osäkerheten. 
  
För företag som agerar i dessa föränderliga miljöer med en osäkerhet inom företaget är det 
därför viktigt att kunna se nya möjligheter och att resurserna som företaget förfogar över 
används på rätt sätt. Att kunna nyttja både de interna och externa resurserna på ett bra sätt 
leder ofta till en svårimiterbar konkurrensfördel. (Teece et al., 1997) Dessa ökade krav på 
företagen ställer därför ett ökat krav på ledarskapet inom företaget. Ledare som känner av 
dessa ökade krav och som samtidigt har stora ambitioner om effektivitet behöver utveckla 
samarbetet med sina närmaste medarbetare. Deras agerande är det som ligger till grund för 
de flesta strategiska besluten inom företagen. (Mattsson, 1992) 
 
Med bakgrund till detta finns det enligt Wiklund (1998), fortfarande för lite vetskap om vad 
det är som gör att vissa småföretag presterar väl och växer samtidigt som andra inte gör det. 
Behovet är därför stort från företagsledare och från samhället om att få vetskap kring 
begreppen tillväxt och prestationer i småföretag. Att tillväxten kan bli bättre om ledarens 
personlighet skulle vara annorlunda är till liten hjälp i småföretagen. Det är viktigare att 
hitta de faktorer som kan hjälpa till att skapa en bestående påverkan på tillväxten och 
prestationerna.  
 
Detta har väckt ett intresse hos oss om vad vikten och innebörden av att ta rätt strategiska 
beslut har för påverkan på tillväxten i småföretag. Detta blir extra intressant att studera hos 
företag som både kännetecknas av en yttre osäkerhet i branschen och en inre osäkerhet 
inom företaget. Det som gör den här studien unik är att den undersöker småföretag som 
agerar under dessa båda typer av osäkerhet. Frågor om vad som skiljer och karaktäriserar 
företag med hög tillväxt från företag med låg tillväxt blir då intressanta att belysa. Det finns 
dessutom lite teori som grundas på de förutsättningar vi ställer upp, vilket gör det extra 
intressant att få bidra med ny forskning inom ett viktigt område. 
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Med bakgrund till ovanstående resonemang ställer vi upp följande forskningsfrågor:  
 

 Hur ser strategiarbetet ut i småföretag som har haft hög- respektive låg tillväxt, som 
agerar under inre- såväl som yttre osäkerhet? 

 
 Vilka skillnader och likheter finns mellan dessa företag?  

 
  

1.3 Syfte  
 
Att ur ett ledningsperspektiv beskriva och jämföra hur strategiarbetet kan se ut i småföretag 
som verkar inom en inre- såväl som en yttre osäkerhet med fokus på om de har uppnått 
hög- eller låg tillväxt. 
 
1.4 Definitioner 
 
Tillväxt 
Tillväxt kan mätas med en mängd olika mått, så därför är det ett kritiskt val vid denna 
undersökning. Tillväxt kan bland annat mätas i antal anställda, omsättningsökning eller 
lönsamhetsökning. Vissa mått lämpar sig bättre på olika typer av företag. Då vi studerar 
småföretag har vi valt att se på omsättning som vårt kriterium för tillväxt och enligt 
Davidsson (1989), är omsättning ett bättre mått än lönsamhet på tillväxt i småföretag. 
 
Tillväxtsföretag 
Företag som vi anser har hög tillväxt är enligt Davidssons et. al. (2001) studie, de tio 
procent av företag i branschen som uppvisar den högsta genomsnittliga 
omsättningsökningen under de tre senaste åren. Omvänt gäller för de företag som vi anser 
har låg tillväxt. 
 
Småföretag 
Vi har definierat småföretag som företag med 10-20 anställda.  
 
Strategi 
Det finns en mängd olika definitioner av strategi. Vi har valt en lite bredare definition av 
begreppet enligt Barney (2002). Han definierar strategi som en teori om hur företag 
konkurrerar framgångsrikt med hänsyn till den information och kunskap som ständigt 
påverkar vilket tankesätt företagen har kring deras agerande.  
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2 METOD 
 
I det här kapitlet beskriver vi hur undersökningen har gått tillväga, vilket synsätt och vilka 
metoder som har använts för att få fram resultaten, samt vilka brister som finns med de 
valda metoderna.   
 
2.1 Metodsynsätt 
 
Teorier kring ekonomistyrning och redovisning kan ses ur olika perspektiv eller paradigm 
beroende på vilken syn forskaren har på organisationer och den sociala världen (Macintosh, 
1994). Dessa paradigm finns i olika former (Ibid.), men det kan urskiljas fyra vanliga 
vetenskapsperspektiv (Burell & Morgan, 1979). Vår undersökning kan placeras hos det 
strukturell funktionalistiska synsättet. Detta är det vanligaste synsättet och kännetecknas 
bland annat av att forskaren beskriver sina variabler, samlar in kvalitativ data vilken senare 
analyseras (Macintosh, 1994). Synsättet förutsätter en objektivitet och neutralitet utan egna 
värderingar i resultaten (Ibid.), vilket vi har strävat efter i vår undersökning. Strukturala 
funktionalister kan sägas vara pragmatiker (Macintosh, 1994), vilket innebär att de är ute 
efter ett kunskapsvärde som kan vara till praktisk nytta (Arbnor & Bjerke, 1994). Förutom 
detta skall även våra resultat vara uppslag för fortsatt forskning inom ämnet då vi ämnar att 
ge olika indikationer och se trender. 
 
Inom forskningen talas det ofta om två olika sätt för att erhålla kunskap, det deduktiva och 
induktiva metodsynsätten (Arbnor & Bjerke, 1977). Vår uppsats är till största delen 
deduktiv, vilket innebär att vi utifrån befintlig teori genomfört en undersökning, där vi 
beskriver och drar slutsatser. Eftersom ingen av undersökningens teori tar hänsyn till både 
en inre- och yttre osäkerhet, innebär de förutsättningar som vi ställt upp att vi försöker få 
fram ytterligare resultat utöver detta. Vi kommer därför att ha inslag av induktiv karaktär. 
Med en induktiv undersökning utgår forskaren från den insamlade information, empirin, för 
att sedan formulera teori (Patel & Davidsson, 1991).  
 
Det finns två olika angreppssätt om hur information undersöks, kvalitativa och kvantitativa 
metoder (Lundahl & Skärvad, 1999). Vår uppsats är till största delen kvalitativ, då vill få en 
djupare förståelse om hur strategiarbetet fungerar hos småföretag som agerar i en bransch 
vilken kännetecknas av en osäkerhet i omgivningen. Syftet med detta är att skapa en insikt 
och förståelse genom att exemplifiera men även kunna ge indikationer och se trender. 
Därför finns det även inslag av det som kännetecknar kvantitativa metoder, det vill säga att 
vi vill även kunna söka vissa empiriska regelbundenheter i populationen.   
 
En empirisk studie är ofta utformad som en survey eller fallstudie. En surveyundersökning 
syftar till att skaffa information från en större population för att sedan kunna göra en 
generaliserbarhet av materialet. Fallstudier genomförs ofta på ett eller en mindre grupp 
företag. Orsaken till detta är att kunna undersöka dessa mycket grundligt och få en 
detaljerad och heltäckande information. (Patel & Davidsson, 1991) Vår studie är till 
karaktären mer lik en survey då vi undersöker tio företag under en begränsad tidsperiod.  
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2.2 Litteratursökning 
 
En omfattade litteratursökning har genomförts för att hitta relevant litteratur till det valda 
ämnesområdet. För att bygga upp kunskapsnivån om det valda ämnet användes de 
databaser som finns tillgängliga på biblioteket vid Luleå tekniska universitet. De mest 
frekvent använda sökmotorerna var: Libris, Lucia, Emerald Fulltext och Buisness Source 
Elite. De sökord som användes var: tillväxt, småföretag, turbulens, dynamik, strategi, 
osäkerhet och ”Dynamic capabilities” i olika kombinationer. De svenska orden har även 
översatts till motsvarande engelska begrepp och använts i sökningen. Ur den litteratur som 
togs fram genom databassökningen har referensförteckningarna använts som en källa för 
ytterligare uppslag. Handledaren Joakim Wincent har även bidragit med en del intressanta 
uppslag angående litteratur inom det undersökta området. 
 
2.3 Val av företag 
 
Valet av företag har varit direkt avgörande för att uppsatsen skulle uppnå sitt syfte. Vi var 
tvungna att finna en bransch vilken kännetecknas av de förutsättningar som ställts upp i 
problemdiskussionen. För att finna företagen gjordes ett urval med hjälp av Affärsdata där 
datakonsultbranschen (SNI-kod 72201) valdes. Denna antogs initialt som en bransch med 
både en hög yttre- och inre osäkerhet. I våra frågor och i analysen av företagen har vi valt 
att ta upp denna osäkerhet som kan finnas i företagens omgivning. Detta för att påvisa om 
de förutsättningar som har ställts upp för studien är korrekta.  
 
I Affärsdata fanns aktuella siffror från företagen till och med år 2001. Ändringar som skett i 
företagen under år 2002 kunde vi inte uppfatta vid vårt urval. En begränsning av 
småföretag gjordes till intervallet 10-20 anställda. Orsaken till det valda intervallet var att 
det har identifierats av Johannisson (1990) att vara ett kritiskt skede i tillväxten och vi 
ansåg att ett smalare intervall skulle ge oss en större möjlighet att generalisera resultaten.  
 
Efter en avgränsning på företag med 10-20 anställda, visade det sig att det fanns 427 aktiva 
företag inom SNI-kod 72201 i Sverige. Då studien ämnade undersöka företag med hög- 
respektive låg tillväxt, sorterades dessa företag in i två extremgrupper enligt vår definition 
på högtillväxtföretag respektive lågtillväxtföretag. Båda grupperna innehöll drygt 40 
företag och ur varje grupp valdes fem företag slumpmässigt ut för intervjuer. 
 
2.4 Datainsamling 
 
Vid utformningen av intervjuguiden användes referensramen som ett stöd för att skapa 
frågorna, detta för att de skulle täcka upp det undersökta området samt stöd tagits av vad 
Andersson (1994), säger angående utformning av intervjuer. Frågorna har placerats i en 
logisk följd, med en inledning av relativt enkla frågor för att sedan behandla de tre 
områdena osäkerhet, strategi och tillväxt för att avslutningsvis knyta ihop intervjun med en 
övergripande fråga. Under hela intervjun används öppna frågor för att inte begränsa den 
intervjuade till i förväg bestämda svar, utan för att få en nyanserad beskrivning av 
företagets position. Nackdelen med detta är att svaren blir svårare att tolka och jämföra 
mellan företagen än vad stängda svarsalternativ hade varit (Lundahl & Skärvad, 1999). 
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De utvalda företagen intervjuades via telefon. Det hade varit önskvärt att genomföra 
personliga besök med samtliga företag, men detta var ej genomförbart när de efterfrågade 
företagen visade sig vara utspridda i hela Sverige. Fördelarna med telefonintervjuer jämfört 
med personliga intervjuer är att de går snabbare att genomföra och respondenten har lättare 
att ta sig tid för intervjun (Lundahl & Skärvad, 1999). En nackdel med att använda sig av 
telefonintervjuer är att den personliga kontakten minskar (Ibid.). 
 
Uppsatsen undersöker företagens strategiarbete utifrån ett ledningsperspektiv. Detta innebär 
att förutom att den intervjuade skall ha kunskap och inblick i företagets strategiprocess, 
skall de även ha en beslutsfattande ställning i företaget. Vid intervjuerna har VD:n i först 
hand efterfrågats och i de företag där det inte fanns utrymme för VD:n att ge intervjuer, har 
dessa skett med andra personer i ledande position på företaget. För att säkerställa att inte 
någon information gick förlorad togs anteckningar löpande under intervjuerna, dessutom 
spelades alla samtal in på bandspelare med hjälp av en högtalartelefon. Dessa intervjuer 
granskades noggrant och den information som är väsentlig för undersökningen presenteras i 
empirikapitlet.  
 
2.5 Analysmetod 
 
Analysdelen är uppdelad i tre olika avsnitt. Först tolkas de öppna svaren bland företagen 
var för sig i de två grupperna, högtillväxtföretag respektive lågtillväxtsföretag. Dessa 
resultat tolkas mot referensramen. Därefter jämförs dessa två grupper med varandra. I 
analysen är målsättningen att se vilka likheter och skillnader det finns både inom och 
mellan de två grupperna. Analysmetoden illustreras i figur 1.  
 

 
 
Figur 1. Illustration av analysen 
 
2.6 Metodproblem 
 
I undersökningen har vi stött på problem som kan vara av betydelse för uppsatsens resultat. 
Många av problemen är vanligt förekommande och svåra att undvika. Vi har tidigare 
beskrivit de tillvägagångssätt vi använt och vilken betydande påverkan de har på resultaten. 
Nedan presenteras ytterligare ett antal problem med studien. 
 
Under intervjuerna och den efterföljande analysen är det lätt att påverka respondenten 
genom att ställa ledande frågor eller missuppfatta de givna svaren. Detta är ett problem som 
vi har varit medvetna om och vi har därför varit så objektiva som möjligt under intervjuerna 
samt tolkat svaren var för sig för att sedan diskutera eventuella avvikande uppfattningar. 
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Ytterligare en svårighet med analysen av de öppna frågorna är att det kan bli många olika 
typer av svar på samma frågor vilket har försvårat jämförbarheten mellan företagen.  
 
Information som rör företags strategiska beslut och deras syn på marknaden kan ses som 
känslig information. Detta kan innebära att företagen inte vill lämna ut korrekt information 
eller för detaljerad information om verksamheten. Ytterligare ett problem vid våra 
intervjuer kan vara att våra respondenter är nyckelpersoner i sina företag, det kan tyckas 
naturligt att de vill ge en mer positiv bild av sitt företag. Vi har försökt förebygga dessa 
problem genom att upplysa företagen att de inte kommer att nämnas vid namn eller att 
direkta uppgifter som kan kopplas till företaget inte kommer att presenteras i uppsatsen. 
 
Ett problem med vår studie kan vara att vi har klassificerat företagen i två tillväxtgrupper. 
Om företagen som intervjuas får veta att de är klassade som lågtillväxtföretag kan det lätt 
skapa en negativ spänning eller att de helt enkelt inte vill ställa upp på intervjun. För att 
undvika detta problem har det för företagen inte framgått under intervjun att de är utvalda 
på grund av att de har speciellt hög- eller låg tillväxt. 
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
 
Här presenterar vi de olika begrepp som uppsatsen behandlar. Detta för att läsaren skall få 
en ökad kunskap om nyckelorden strategi, tillväxt och osäkerhet. Vi kommer även att 
behandla vad liknande studier har kommit fram till för resultat. 
 
3.1 Osäkerhet 
 
Omgivningen är en nyckelfaktor för företag som skall implementera en ny strategi. 
Företagare är ofta subjektiva i deras bedömningar om hur omgivningen är konstruerad, de 
uppfattar endast det som kan tänkas påverka deras enskilda strategier. I litteraturen tas det 
upp några olika faktorer som kännetecknar en specifik bransch, enligt Wiklund (1998) är 
dessa: konkurrensstruktur, inträdesbarriärer, livscykelutveckling, turbulens, och osäkerhet i 
omgivningen. När det diskuteras om osäkerhet i omgivningen härrör det ofta från både 
yttre- och inre källor. De yttre källorna är den oförutsägbarhet och en allmän brist på 
kunskap om orsak verkan samband i omgivningen. Den inre källan är den osäkerhet runt de 
interna processerna inom företaget. (Thompson, 1980) Därför har vi valt att definiera 
osäkerhet som en kombination av dessa faktorer.  
 
3.1.1 Yttre osäkerhet 
 
Företagens externa miljö kan bestå av en sammansättning av ett flertal olika variabler som 
tillsammans bestämmer vilken osäkerhet som råder i omgivningen. (Westerberg, 1998) 
Osäkerheten i den yttre miljön kan definieras som oförutsägbara förändringar av element i 
omvärlden (Priem, 1990). Vår definition av en yttre osäkerhet innebär att det är en bransch 
i stora förändringar. Då syftar vi främst till de yttre faktorerna i branschen som 
konkurrenssituationen, teknologisk förändring och variation i efterfrågan.  
  
3.1.2 Inre osäkerhet 
 
En inre osäkerhet är enligt Thompson (1980), då det råder en osäkerhet kring de interna 
processerna inom företaget. Det kan ta sig uttryck i förändringar av ägarförhållanden, 
organisationsförändringar, personförändringar samt förändringar som rör inriktning, 
marknad, produkter och så vidare (Priem, 1990). Vi likställer det med Macintosh (1994) 
uppfattning att en inre osäkerhet uppstår när kausaliteten för uppgifterna inom företaget blir 
svår att se. Då syftar vi främst till de inre faktorerna variation, rutin och svårighetsgraden i 
arbetsuppgifterna.  
 
3.2 Strategi 
 
Strategi kan och har definieras på en mängd olika sätt. Det går att använda antingen en bred 
definition av begreppet eller en smal specifik definition, detta beror på hur undersökningen 
är utformad. Barney (2002), definierar strategi som en teori om hur företag konkurrerar 
framgångsrikt med hänsyn till den information och kunskap som ständigt påverkar vilket 
tankesätt företagen har kring deras agerande. När ett företag agerar i en specifik bransch har 
de ett eget tankesätt om hur de ska kunna konkurrera framgångsrikt, vilket baseras på hur 
de uppfattar de branschkaraktäristika egenskaperna (Ibid.). 
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Vid en förändring i omgivningen så är det viktigt att snabbt hitta en ny strategisk position 
genom att till exempel använda den traditionella SWOT-analysen. Det gäller att kunna 
identifiera vilka olika faktorer i form av teknologiska, ekonomiska och politiska 
förändringar men även strategiska förändringar hos konkurrenter som kan utgöra nya 
möjligheter eller hot för förteget. Det gäller även att identifiera de interna resurserna inom 
företaget för att veta vilka styrkor och svagheter som finns. Att hela tiden ta hänsyn till de 
externa och interna faktorerna i omgivningen kan ses som en möjlighet men även en 
nödvändighet till strategisk utveckling. (Larsson et al. 1993)    
 
Det har inom forskningen ofta diskuterats när en strategisk förändring egentligen äger rum. 
En vanlig åsikt är att endast stora förändringar är att ses som strategiska och att det även 
måste skiljas på vad som är att anses som strategiska och taktiska förändringar. Därför har 
det ansetts som nödvändigt att arbeta fram ett ramverk som kan hjälpa till att förstå vad som 
kännetecknar olika typer av strategiska förändringar. Ramverket är uppbyggt på relationer 
mellan fem olika begrepp som tillsammans påverkar företagets strategiska förändring och 
samtidigt möjligheterna att uppnå nya mål. De olika begreppen är: innehåll, process, agent, 
timing och omgivning. Dessa begrepp har alla olika innebörder och är viktiga att tänka på 
vid en strategisk förändring. (Ibid.)  
 
Begreppet innehåll syftar till vad det är som ska förändras. Företaget kan förändra deras 
förhållande till omgivningen på åtminstone tre olika sätt. Det första sättet är interna 
förändringar inom företaget, till exempel att satsa mer på kompetens- och resurs 
utvecklingen inom företaget. Det andra sättet är en förändring av företagets strategi vilket 
kan anses ske genom tre olika förändringar; att söka en ny konkurrensposition, ändra dess 
beteendemönster eller ändra deras tolkande perspektiv. Det tredje sättet är att ändra 
gränserna till omgivningen, det kan ske genom en expansion eller en bantning av företaget. 
(Ibid.) 
 
Begreppet process handlar om hur förändringen ska ske. Ur forskningen har det 
identifierats åtminstone fyra olika typer av förändringsstrategier. Den första är de rationella 
och planerade förändringarna. Det är nog den allra vanligaste typen av förändring. Den 
andra handlar om en stegvis förändring av strategin, här handlar det om att ingen strategi 
eller ledare kan vara perfekt utan måste ständigt förbättras. Den tredje handlar om den 
radikala förändringen, det innebär en större förändring av strategin med korta intervaller. 
Strategin blir mode och måste ibland bytas ut. Den sista och fjärde förändringsprocessen är 
den tolkande. Det innebär att strategin är en social konstruktion av verkligheten och för att 
kunna förändra strategin måste det gå att förändra verkligheten. (Ibid.) 
 
Begreppet agent handlar om vem det är som förändrar strategin. Här skiljs det vanligen på 
tre olika agenter: entreprenörer, ledningsgrupper och konsulter. Vanligtvis så är det 
entreprenören som genom sin kreativitet, energi och personliga nätverk som driver genom 
en förändring. Det har kritiserats att det inom forskningen riktats för lite uppmärksamhet på 
ledningsgruppernas betydelse för att driva genom en strategisk förändring. Att samla 
ledningens gemensamma kompetens kan vara framgångsrikt vid en förändring. Det händer 
även att utomstående konsulter hyrs in i företagen för att driva genom förändringen, detta 
kan var en fördel då företagen ofta blir för subjektiva i deras agerande. (Ibid.) 
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Begreppet timing handlar om när den strategiska förändringen skall ske. I en bransch där 
det är stora rörelser kan det vara nödvändigt att ständigt ändra strategin för att inte förlora 
konkurrenskraften. Det är viktigt att känna av vad som händer i branschen. En annan aspekt 
är vart i livscykeln företaget befinner sig, detta är viktigt att ta hänsyn till vid en förändring. 
Varje steg i livscykeln representerar alla specifika situationer för företaget. En tredje aspekt 
som kan vara anledningen till att en förändring måste ske är om företaget befinner sig i en 
krissituation. (Larsson et al. 1993)    
 
Det sista begreppet handlar om omgivningen. Här talas det om branschen, ägarskapet och 
nationella faktorer. Alla dessa är faktorer som påverkar vid strategi förändring. Alla 
branscher har sin unika utformning och ställer därför olika krav, likväl är ägarskapet en 
viktig aspekt att ta hänsyn till liksom de nationella faktorerna som lagar, ekonomin, kultur 
och så vidare.  (Ibid.)    
 
För att förstå och lyckas med en strategisk förändring är det därför viktigt att belysa alla 
dessa begrepp. En misslyckad strategisk förändring kan bero på ett fel i något av dessa 
olika begrepp som diskuterats. I figur 1 nedan så sammanställs alla begreppen i de så 
kallade strategiska kronbladen.  (Ibid.) 
 
 

 
 
Figur 2.  De strategiska kronbladen. (Larsson et al. 1993) 
 
3.2.1 Strategi under osäkerhet 
 
Feurer & Chaharbaghi (1996) har i deras studie kommit fram till att oavsett dynamiken i 
branschen kan det fortfarande finnas både hög- och låg prestationsföretag. De menar även 
att företag med en dynamisk inställning till strategiutveckling kan visa sig prestera bättre i 
alla konkurrensutsatta omgivningar oavsett dess dynamik. Företag som agerar i en bransch 
med en starkt ökad konkurrens kan inte bara förlita sig på en ökad försäljningstillväxt. 
Detta då deras produkter och marknader har en kortare livscykel. I sådana branscher måste 
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företagen investera mer i kunnig personal och en förbättrad teknologi, dessa nyckelfaktorer 
blir extra viktiga för att kunna agera i takt med en ökad föränderlig omgivning. 
 
I takt med att förändringstakten ökar i en konkurrensutsatt bransch blir det viktigare att 
fokusera på sociala omgivningsfaktorer för att kunna vara framgångsrik. De sociala 
faktorerna har blivit alltmer viktiga ur kundernas och aktieägarnas perspektiv. Slutsatsen av 
deras studie blir att i en mer föränderlig omgivning är det viktigt att anta en mer flexibel 
strategi, det vill säga ha en rörligare organisation. I stabil omgivning går det att anta en mer 
statisk strategi, men om omgivningen förändras måste organisationen samtidigt kunna 
förändras. (Feuer & Chaharbaghi, 1996) 
 
Detta innebär att företag som agerar under en yttre osäkerhet inte bör basera deras strategi 
på historiska erfarenheter, utan istället på antaganden om framtida karaktäristika. Det är 
dock svårt att göra omgivningsprognoser med avseende på framtiden. Med tanke på de 
långsiktiga låsningarna som kapacitetsuppbyggnad ofta innebär kan det vara svårt för 
företag att anpassa sig i en föränderlig miljö. Företag kan då försöka kontrollera 
omgivningen genom en marknadsdominans eller anpassa organisationen i takt med 
omgivningsförändringarna. (Häckner, 1985)  
  
Zook & Allen (2001) beskriver hur företag skall anpassa sina strategier under föränderliga 
miljöer för att vara så framgångsrika som möjligt. För att lyckas med detta måste 
företagsledarna kontinuerligt få information om hur deras branschtillhörighet ser ut, hur 
hög osäkerheten är i branschen, hur deras strategiska position eller marknadsandel inom 
sektorn ser ut och hur stark deras finansiella styrka är. Figuren nedan beskriver hur ett 
företag i en bransch med hög yttre osäkerhet bör anpassa sig beroende på vilken finansiell- 
och strategisk position företaget befinner sig i.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.  Strategi under yttre osäkerhet. (Zook & Allen, 2001) 
 
Förutom modellen om hur ett agerande bör se ut har Zook & Allen (2001) sett fyra 
gemensamma faktorer för de företag som har presterat bra under yttre osäkerhet. Det är 
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viktigt att agera snabbt utan att göra för stora förändringar. De flesta av de framgångsrika 
företagen hade satsat på sin kärnverksamhet istället för att ha en diversifieringsstrategi 
under den föränderliga tiden. Alternativa lösningar kan planeras före det att osäkerheten 
uppstår för att snabbt ha en åtgärdsplan. Det fjärde framgångskriteriet är att fortsätta satsa 
trots att det är dåliga tider, det är viktigt att söka av marknaden för att hitta nya möjligheter.  
 
Detta kan jämföras med Stalk & Evans-Clark (1992), som tar upp fem olika dimensioner 
vilka företag måste klara av att kombinera för att samtidigt kunna vara flexibla och växa 
under hård konkurrens.  
 

 Hastighet – Förmågan att snabbt kunna svara på kundernas och marknadens 
efterfrågan och omvandla de nya idéerna och teknologin till produkter. 

 
 Konsekvens – Förmågan att ständigt kunna producera nya produkter som aldrig 

sviker kundernas förväntan. 
 

 Skärpa/Skarpt sinne – Förmågan att se konkurrensen i omgivningen på ett klart sätt 
för att kunna ta åt sig och svara på kundernas ständiga behov. 

 
 Vara rörlig – Förmågan att samtidigt kunna ta hänsyn till flera olika branschers 

omgivningsförändringar. 
 

 Innovationsförmåga – Förmågan att generera nya idéer och samtidigt kombinera 
existerande element för att skapa nya källor till värde. 

 
Ovanstående resonemang har många likheter med varandra, det gäller att vara medveten 
om hur omgivningen är konstruerad för att kunna agera snabbt vid en förändring och kunna 
anpassa sig efter marknaden. 
 
3.2.2 Strategi under osäkerhet för småföretag 
 
Småföretags organisationsstruktur, flexibilitet och hastighet kan resultera i en bättre 
förmåga att anpassa sig till omgivningens förändringar. En bra flexibilitet i småföretags 
organisationer kan vara en bra fördel vid omgivningsförändringar då stora företags 
organisationer lätt blir stelbenta och alltför byråkratiska. (Bessant et al., 2002; Wiklund, 
1998; Pelham, 1999). Pelhams (1999) studie visar att de interna faktorerna som 
företagskultur och bra kompetens inom företaget kan vara ännu viktigare vid 
strategiimplementering under stora omgivningsförändringar. Vidare är det viktigt att ha en 
god branschkännedom vid omgivningsförändringar för att ha en hög beredskap, detta har 
varit speciellt viktigt hos företag med god tillväxt och en differentieringsstrategi.  
 
Dagens nya teknologi med avancerade informations- och kommunikationssystem kan 
hjälpa många företag att skapa en rörligare organisation. Men för att dessa skall kunna 
användas krävs det att de är väl integrerade med företagets övriga funktioner. Att vara 
rörlig inom företaget är en klar strategisk fördel och det handlar mycket om att snabbt 
kunna anpassa sig till marknadens efterfrågan, både i vinst- men även i förebyggande syfte. 
(Bessant et al., 2002)  
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En rörlig organisation innebär att de interna tillgångarna kan förvaltas på ett bra sätt. 
Genom att vara rörlig så blir det lättare för företaget att se de möjligheterna. (Bessant, et al., 
2002; Stalk & Evans-Clark, 1992) 
 
Pelham & Claysson (1988) menar att många småföretag inte har möjlighet eller är 
intresserade att veta deras strategiska position eller hur hög osäkerheten är i branschen. 
Detta kan jämföras med Zook & Allen (2001) som visar hur viktigt det är i en föränderlig 
bransch att hålla sig ajour om dessa ting. Småföretag har ofta en begränsad planering vilket 
kan innebära att bristen på information och de begränsade resurserna kan vara förklaringen 
på den direkta och indirekta påverkan som branschomgivningen har på prestationerna. 
Framförallt marknadsundersökningar är den aktivitet som småföretag lägger ner minst tid 
på och dessa följs sällan upp. (Pelham & Clayson, 1988)  
 
Småföretag tendar även att ofta försöka dominera en skyddad del av marknaden, en 
marknadsnisch.(Häckner, 1985) O´Gorman (2000), säger att småföretag med begränsade 
resurser bör fokusera all sin kraft på en vald målmarknad. Många undersökningar har visat 
att småföretag som har hittat en smal marknadsnisch har lyckats uppnå en hög tillväxt. 
 
Det finns dock vissa faror med att välja en smal nisch, om företaget inte lyckats hitta en 
passande nisch som kan skapa en stark konkurrenssituation kan det istället vara en fördel att 
välja en diversifieringsstrategi, det vill säga en bredare och mer öppen strategi. Ytterligare 
en fara med att fokusera på en smal nisch är att den kan bli för liten för företagets 
verksamhet och överlevnad, då måste företaget försöka hitta nya marknader utomlands, 
vilket kräver stora resursinsatser. (O´Gorman, 2000) 
 
3.3 Tillväxt 
 
Penrose (1995), beskriver att de främsta faktorerna för att lyckas hålla en god tillväxtstakt 
är att ha kontroll och kunna samordna sina resurser. För att sedan kunna bibehålla en hög 
tillväxttakt måste organisationen kontinuerligt följas upp när resurserna ökar för att undvika 
en stagnering av utvecklingen (Flamholtz, 1990). Vad är det då som är speciellt med 
småföretag med en hög tillväxt? Enligt Wiklund (1998) finns det sju karaktärsdrag som 
dessa har: 
 

 Kapitaltillgänglighet ökar prestationen. Framgångsrika småföretag känner att de har 
lättare tillgång till det kapital som behövs för en expansion. 

 
 De framgångsrika företagen uppfattar dem själva som större än sina konkurrenter, 

det ses därför som viktigt att vara stora jämfört med konkurrenterna inom sin nisch. 
 

 Ledningens storlek har betydelse för prestation. Ett framgångsrikt företag har oftast 
en större ledning. 

 
 De företag som valt entreprenörskap som strategival har lyckats bäst. 
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 För att nå tillväxt anses det vara viktigare att hitta en ny marknadsnisch än att 
försöka ta marknadsandelar från konkurrenter. Det gäller att hitta den rätta 
marknaden där kundernas efterfrågan finns. 

 
 Företagens uppfattade omgivning är av betydelse för dess framgång. Då marknaden 

blir mer dynamisk så klarar oftast småföretag av förändringen bäst. 
 

 Entreprenörer på tillväxtföretag strävar oftast efter en ökad omsättningsökning, de 
gillar att vara kreativa på jobbet och arbeta med strategiskt operationella uppgifter.  

 
Keck (2001) visar att företag med hög tillväxt i föränderliga miljöer tenderar att ha 
ledningsgrupper med en bredare kompetens vilket leder till att de är mer handlingsbenägna 
vid omgivningsförändringar. Beroende på om osäkerheten varar under en längre tid eller 
om den återkommer i cykler har ledningsgruppen dessutom ett annat utseende. Westerberg 
(1997) beskriver vikten av företagsledarens roll i ett småföretag under turbulenta 
förhållanden. I en bransch med stora omgivningsförändringar är ledarens förmåga att skapa 
möjligheter för företaget en nyckelfaktor till framgång. Stokes (2000), beskriver att 
bristande kompetens och erfarenhet hos ledningsgruppen är en av de tre vanligaste 
orsakerna för småföretag som upplever en dålig tillväxt. De andra är bristfällig 
marknadsföring samt felaktiga finansiella prognoser.  
 
3.3.1 Resurser 
 
Forskare har inom teorin definierat att resurser inom företaget är de värdefulla, sällsynta, 
svårimiterbara och oersättliga faktorerna som skapar nytt strategiskt värde och resulterar i 
hållbara konkurrensfördelar (Eisenhardt & Martin, 2000). Resurserna kan vara gripbara och 
ogripbara tillgångar som företaget kan kontrollera. Till exempel ett företags kunder kan inte 
ses som en resurs då dessa inte kan kontrolleras av företaget. En indelning av företagens 
resurser kan ske i fem olika grupper: fysiska-, personliga-, informations-, struktur- och 
handlingsresurser. Alla dessa grupper kan verka både enskilt och gemensamt. (Gross & 
Raymond, 1993) 
 
Genom att använda den resursbaserade synen på hur konkurrensfördelar skapas för tillväxt i 
konkurrensutsatta branscher används begreppet dynamic capabilities (DC). DC kan 
användas för att förbättra nyttjandet av de redan befintliga resurserna inom företagen för att 
skapa en långsiktig konkurrenskraft. I den traditionella resursbaserade synen på hur 
konkurrenskraft skapas är det resurserna som är hjärtat i företaget. Det vill säga de fysiska, 
mänskliga och organisatoriska tillgångarna som kan användas vid implementeringen av 
värdeskapande processer i företaget. (Eisenhardt & Martin, 2000; Teece et al.1997) 
 
DC kan ses som identifierbara och specifika rutiner inom företagen. Till exempel kan det 
vara produktutvecklings rutiner som att kombinera ledares olika kunskaper och funktionella 
bakgrunder för att skapa värdeskapande produkter och tjänster. Det kan även vara då 
ledarna sluter samman och med deras gemensamma kunskaper tar de strategiska besluten 
inom företaget. (Teece et al, 1997)  
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I föränderliga branscher är DC mycket enkla och okomplicerade mot vad de är på stabila 
marknader. Enkla rutiner kan se till att cheferna fokuserar sig på mestadels viktiga frågor 
istället för att se på gamla rörelsemönster som inte alltid är passande för ett företag i en 
föränderlig bransch. Ofta består dessa rutiner av enkla regler som talar om hur vissa beslut 
skall tas. Genom att det finns enkla rutiner att följa kan företag bland annat undvika 
kostsamma felinvesteringar som kan bli mycket ödesdigra i föränderliga branscher. (Teece 
et al, 1997) 
 
Företag måste kunna identifiera hur de olika tillgångarna inom företagen kan användas som 
konkurrensfördelar. Detta anses vara DC processen inom företagen som handlar om att 
kombinera olika interna och externa tillgångar på bästa sätt. Det gäller att skapa de 
svårimiterbara tillgångarna som blir nya konkurrensfördelar. (Teece et al, 1997) 
 
Ur ett resursbaserat perspektiv så är företag väldigt olika, men det finns även många delar 
som är lika. Kortsiktigt är många företag fast bundna med vilka tillgångar de förfogar över 
och samtidigt i ett ständigt begär efter nya tillgångar. Företag saknar ofta förmågan att 
snabbt utveckla nya tillgångar. Givet detta finns det tre punkter enligt Teece et al (1997) 
som företag bör beakta: 
 

 Identifiera företagets unika resurser. 
 Besluta på vilken marknad dessa resurser skulle skapa störst lönsamhet på. 
 Besluta hur intäkterna från dessa resurser skall placeras. 

 
Detta stämmer överens med vad Wiklund, 1998; Chen & Hambrick, 1995 säger om att 
småföretag tycks snarare skapa nya marknadsnischer än att kämpa om marknadsandelar på 
befintliga marknader. Det krävs dock mera forskning kring begreppet DC för att det lättare 
skall kunna appliceras av företag. Den forskning som finns ser främst på utvecklingen av 
svårimiterbara konkurrensfördelar på större företag.  
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4 EMPIRI 
 
I det här kapitlet beskrivs de intervjuade företagen kortfattat under kriterierna osäkerhet, 
strategi och tillväxt. Först presenteras de fem företagen med hög tillväxt och sedan de fem 
företagen med låg tillväxt.  
 
4.1 Företag Alfa (Högtillväxt) 
 
Alfa bildades i slutet av 80-talet. På det här företaget intervjuades ekonomichefen som hade 
djupa kunskaper i företagets verksamhet. Företaget har de senaste åren haft en mycket stor 
omsättningsökning. På de tre senaste åren har företaget ökat antalet anställda från 8 till 13 
och omsättningen har nästan tredubblats. 
 
4.1.1 Osäkerhet 
 
Företaget är väldigt nischat och har inom sin marknad upplevt en svag konkurrens. 
Efterfrågan på marknaden har generellt blivit högre under de senaste tre åren, men inom 
vissa områden är det dock en mindre efterfrågan. Det sker en hög teknologisk förändring 
inom marknaden eftersom datasystemen ständigt måste utvecklas. Företagets nisch är att de 
skräddarsyr IT-system för större bolag och myndigheter. Detta innebär att det är en väldigt 
stor variation mellan projekten. Arbetsuppgifterna är framförallt väldigt skiftande för 
analytiker och projektledare.  
 
4.1.2 Strategi 
 
De senaste tre åren har företagets mål varit att växa, framförallt genom att skaffa fler 
kunder och öka antalet anställda. Alfa har haft mest stora företag i sin kundbas och har 
arbetat för att utöka denna. Företaget ser flexibilitet som den viktigaste egenskapen inom 
branschen, det är av vikt att känna av vad kunderna efterfrågar och anpassa sig efter dessa. 
Detta är grunden för att lyckas i en osäker bransch. Utöver detta är det viktigt att ha en hög 
kunskapsnivå i företaget. Det ska alltid finnas någon som har den efterfrågade kunskapen i 
företaget för att utföra projekten. Det är inga större händelser som har påverkat företaget 
under de senaste åren, IT-kraschen hade endast en marginell påverkan på det segment som 
företaget verkar inom. 
 
Företaget ser sina starkaste konkurrensfördelar som flexibilitet och kompetens. Vid offerter 
har företaget fått klart för sig att det är dessa egenskaper som deras kunder främst 
efterfrågar. Om den efterfrågade kunskapen inte finns inom företaget så löser Alfa det alltid 
på något sätt. I och med att företaget har haft inarbetade säljkanaler med flera större företag 
har även detta varit en konkurrensfördel. Det är viktigt att profilera sig angående nya 
system hos dessa då Alfa har ”förtur” eftersom det har funnits tidigare samarbete.  
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4.1.3 Tillväxt 
 
Företaget strävar efter att växa och har även gjort det i en snabb takt. Företaget har ökat 
både kundmässigt, personalmässigt och ekonomiskt. Hur tillväxten skiljer sig från 
konkurrenterna i branschen vet inte företaget, men det tror att de växer mer eftersom 
Dagens Industri nyligen har utsett företaget till ett gasellföretag. För att utses till ett 
gasellföretag krävs det att företaget har dubblerat sin omsättning under en treårsperiod samt 
haft en stadig lönsamhetsökning. 
 
4.2 Företag Beta (Högtillväxt) 
 
Företaget Beta bildades 1997 och VD:n har varit med i företaget från starten. Företaget har 
haft en mycket snabb utveckling och hade år 2001 tolv anställda och en omsättning som 
årligen fördubblats. Företaget har under 2002 haft en svårare situation och har i dagsläget 
sju anställda. 
 
4.2.1 Osäkerhet 
 
VD:n upplever branschen som att ha extrem hög konkurrens. Under den senaste tiden har 
företaget haft en stor nedgång i efterfrågan, men det ser nu ut att vända. Detta innebär att 
det är en hög variation i efterfrågan. Branschen upplevs ha en hög teknologisk 
förändringstakt. Företagets kunder ställer allt högre krav och detta har medfört att kraven 
ökar på de anställda i företaget och svårighetsgraden på uppgifterna blir allt högre. 
Projekten som företaget utför skiljer sig från varandra, vilket gör att arbetsuppgifterna blir 
av varierande karaktär. Något som  även  har påverkat osäkerheten i företaget är 
förändringen av personalstyrkan. Antalet anställda har först ökat under ett par års tid för att 
kraftigt minska under det senaste året. Inom företaget har det dessutom skett en 
ägarförändring år 2000.   
 
4.2.2 Strategi 
 
Företagets strategi är att växa med lönsamhet. Det aktuella målet är att ta sig upp till den 
situation Beta var i för ett par år sedan eftersom organisationen är uppbyggd för den 
storleken. De stora händelser som har påverkat företaget under de senaste åren är 
framförallt ”IT-kraschen”, men även interna faktorer såsom nyttjande av ett 
riskkapitalbolag år 2000 som har gjort det möjlighet att fortsätta driva bolaget. ”IT-
kraschen” har bidragit till att marknaden har blivit mycket turbulent. Från att det har varit 
omöjligt att rekrytera kompetent personal och lätt att få tag på jobb för företaget har det 
blivit svårt att få tag på jobb och lätt att rekrytera kompetent personal. Det är framförallt 
svårt att etablera nya kunder eftersom det är svårt att bygga förtroende i branschen. 
Företaget har varit dåligt förberedd på omgivningsförändringarna. ”Man var beredd på en 
dipp, men inte en krasch.”   
 
De viktigaste egenskaperna för att lyckas i branschen är att ha kompetens och att vara 
lyhörd. Det är viktigt att ta till sig kundernas egentliga önskemål, lyssna på kunden och ge 
kunden vad han efterfrågar. Kundernas kunskaper har ökat och de har större 
beställarkompetens nu än för något år sedan. VD:n anser därför att kunskap är av betydande 
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vikt för att skapa ett mervärde hos kunden: ”Det är viktigt att man inte bara tillhandahålla 
händer, utan även hjärna.” Företagets största konkurrensfördel är enligt VD:n att de är 
extremt duktiga på att ta fram relativt stora system snabbt. Företaget konkurrerar inte med 
andra inom samma storlek utan endast med de stora IT-företagen och dessa är inte lika 
snabba. De större konkurrenterna har visserligen en bredare verksamhet men inte samma 
flexibilitet och snabbhet. Orsaken till att företaget har haft en sån kraftig ökning fram till år 
2002 ses som en kombination av en mängd saker, men hårt arbete ligger till grunden för 
detta; ”Blod, svett och tårar” som VD:n avrundar med. 
 
4.2.3 Tillväxt 
 
I dagsläget styr företaget efter tillväxt för att växa in i den forna storleken. Marknaden har 
börjat vända och företaget ser det som möjligt att växa till den omsättningsstorlek som 
företaget hade år 2001. Företagets syn på tillväxt har förändrats efter ”IT-kraschen”, 
företaget såg tillväxt som ett självändamål, men detta har förändrats. När företaget har växt 
upp till den storlek som organisationen är utformad för är det lönsamhet som företaget 
kommer att styra efter. VD:n anser att företagets tillväxt har varit ganska lik konkurrenterna 
i branschen.  
 
4.3 Företag Gamma (Högtillväxt) 
 
Gamma bildades 1995 och VD:n har varit verksam i företaget sedan dess. Omsättning har 
nära tredubblats under de tre senaste åren och antalet anställda ökade från sex till som mest 
20 under 2001. I dagsläget har företaget nio anställda. Huvudorsaken till den här ökningen 
var ett stort projekt som pågick i företaget under 2000 och 2001. 
 
4.3.1 Osäkerhet 
 
Företaget anser sig vara mindre konjunkturberoende än traditionella IT-konsulter, eftersom 
Gamma erbjuder tjänster som behövs för företags löpande drift. Konkurrensen inom 
branschen är hög och det är främst större aktörer som företaget konkurrerar med. Den 
teknologiska förändringstakten upplevs även den som hög då företaget utför ständiga 
förbättringar av sina kunders system. De flesta uppgifterna i företaget utförs i projektform, 
vilket medför att det är väldigt stor variation på arbetsuppgifterna och det krävs väldigt hög 
kompetens för att utföra dessa.  
 
4.3.2 Strategi 
 
Inom företagets nisch finns det fyra områden som företaget upplever som sina starkaste. 
Företagets strategi är att fortsätta fokusera på dessa områden för att bli ännu bättre. VD:n 
poängterar att delägarna i företaget vill kunna påverka sin egen situation och därför 
kommer inte någon framtida utförsäljning av företaget att ske.  
 
Den största händelse som har berört företaget under de senaste åren är 
bredbandsuppkopplingen. Företaget lyckades få ett väldigt stort projekt som gick ut på att 
de skulle skapa en bredbandslösning åt ett större företag. Projektet medförde att 
personalstyrka styrkan ökade väsentligt under den tid som projektet pågick. Företaget var 
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väl beredda på denna händelse och den hade en marginell effekt på den övriga 
verksamheten då den kunde isoleras till eget projekt. Företaget försökte minimera sin 
risknivå genom att avvakta med rekryteringarna till projektet till dess att det var helt klart 
att de fick utföra detta. ”IT-kraschen” har indirekt påverkat företaget genom att 
konkurrensen inom branschen har blivit tuffare, då de mer traditionella IT-konsulterna har 
börjat söka sig in på nya marknader. Eftersom företaget växer har VD:n insett att hans roll 
borde vara inriktad mer på att styra verksamheten än att vara en del av denna, det är dock 
ett dilemma då det för ett litet företag är en fördel om alla i organisationen bidrar till 
företagets inkomst.  
 
Den viktigaste egenskapen för att lyckas i branschen är att agera fort. Det är oerhört viktigt 
att känna av marknadens behov och kunna anpassa sig efter dessa snabbt, då marknaden 
känns osäker. En mycket viktig egenskap inom företagets nisch är att bygga upp kundens 
förtroende, eftersom det är med kundens viktigaste system som arbetet sker. Företagets 
styrka är att de kan växla om mycket snabbt efter marknadens behov. Det VD:n ser som 
företagets största konkurrensfördel är servicenivån: ”Vi lämnar inte en installation som inte 
är färdig, vi fullföljer varje jobb mycket noga. Det är liksom det som är vår fördel i 
jämförelse med de stora drakarna.” och han fortsätter med ”Vi fullföljer arbetet oavsett om 
klockan är halv fem.” Denna höga servicenivå har inneburit att företaget förlorar väldigt få 
kunder. Servicenivån är ypperligt hög i jämförelse med de stora konkurrenterna. Men den 
största orsaken till framgång är enligt VD:n ”Vi jobbar med sånt som företag är mycket 
beroende av.” 
 
4.3.3 Tillväxt 
 
Företagets mål är att hålla en stabil tillväxt med en ny anställd per år. Företaget har 
undantaget det stora projektet kunnat hålla tillväxten på den nivån. VD:n tror att företaget 
har vuxit långsammare än konkurrenterna i branschen, men de flesta konkurrenter får nu 
göra stora personalnedskärningar när det är kärvare tider.  
 
4.4 Företag Delta (Högtillväxt) 
 
Företaget bildades 1997 och har i dagsläget 17 anställda och har under den senaste 
treårsperioden ökat från fem personer. Omsättningen har ökat med en mycket hög takt, på 
två års sikt har företaget tredubblat sin omsättning och året dessförinnan steg omsättningen 
med 400 procent. Intervjun skedde med en av företagets grundare som även sitter i 
ledningsgruppen. 
 
4.4.1 Osäkerhet  
 
Även detta är ett datakonsultföretag. Företaget ser konkurrenssituationen som stabil inom 
sin nisch. Efterfrågan ses som starkt beroende av konjunkturen, vilket har gjort den väldigt 
varierande under de senaste åren. Det sker även snabba teknologiska förändringar inom 
branschen. Det är en mycket stor variation på arbetsuppgifterna inom företaget, det är 
intelligenta utmaningar som kräver kreativitet för att utföras. Företagets organisation har 
under de senaste åren snabbt utökats vilket har påverkat den inre osäkerheten i företaget.  
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4.4.2 Strategi 
 
Företaget har en uttalad tillväxtstrategi. Företaget satsar på att växa inom sin nisch genom 
organisk tillväxt, företaget bygger upp sin egen verksamhet snarare än att köpa upp 
konkurrenter. Så fort ekonomin tillåter det startas nya kontor upp. Detta sker inom Sverige i 
första hand och därefter inom Norden. Hittills har företaget startat upp två nya kontor i 
Sverige. De större händelser som har påverkat företaget är enskilda större orders samt 
etableringen av de två kontoren. Dessa händelser har Delta varit väl förberedda på eftersom 
de ingår i den övergripande strategin.  
 
För att lyckas i branschen är det viktigt att ha ”rätt människor”. Det är mycket viktigt att ha 
bra medarbetare, detta ligger till grund för ett framgångsrikt företag. Med duktiga 
medarbetare i organisationen blir företaget lättrörligt och flexibelt, vilket är viktigt för att 
klara sig i en turbulent bransch. En annan viktig faktor är att ha goda relationer i branschen. 
Företaget ser sina starkaste kort som småskalighet och kompetens, då de anser att denna 
överstiger konkurrenternas. Orsaken till företagets utveckling är medarbetarna, de flesta har 
antingen startat upp tillväxtsföretag tidigare eller funnits i branschen under en längre tid. 
Detta gör att företaget har stor erfarenhet trots sin ringa ålder 
 
4.4.3 Tillväxt 
 
Företaget styr för att växa så snabbt som möjligt, alla vinstmedel återinvesteras i syfte att 
skapa tillväxt. Företaget är väl medvetet om att deras utveckling har varit mycket högre än 
deras konkurrenters.  
 
4.5 Företag Epsilon (Högtillväxt) 
 
Intervju skede med VD:n i företaget som var en av de två grundarna 1997. Företagets 
omsättning har ökat med 50-80 procent årligen under de senaste tre åren. Antalet anställda 
har under samma period ökat från sex till tolv anställda. Företaget har idag tolv anställda. 
 
4.5.1 Osäkerhet 
 
Företaget upplever att det finns konkurrens, men den nischning som företaget har valt gör 
att den inte är ”mördande”. Efterfrågan ses som bra inom företagets nisch. Företaget ser den 
teknologiska utvecklingen som hög i branschen. Arbetsuppgifterna inom företaget är främst 
systemutveckling och programmering och de utförs i projektform. Det är en väldigt stor 
skillnad emellan de olika projekten, då de sker inom många olika branscher. Den inre 
osäkerheten i företaget har blivit än större, då en av skaparna inte är aktiv i ledningsarbetet 
längre utan att ledningsansvaret numera endast ligger på den nuvarande VD:n.  
 
4.5.2 Strategi 
 
Företaget har inga uttalade mål att gå samman med andra företag eller att växa i en viss 
takt. Det viktigaste ses som att ha det kul och att medarbetarna trivs med arbetet. Visst finns 
det även en ekonomisk sida, men om det inte går bra för företaget blir det inte lika kul. 
Företagets ägs genom att de två grundarna till företaget äger 90 procent och att fyra av de 
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anställda delar på de resterande tio procenten. Företaget har inte påverkats av externa 
händelser under de senaste åren, däremot råkade en av de två grundarna ut för en allvarlig 
trafikolycka då det är möjligt att han inte ens kommer tillbaka till företaget. Detta hade en 
stark psykologisk påverkan på företaget, vilket ledde till att VD:n fick ett större behov att 
ha kontroll över verksamheten. 
 
Den viktigaste faktorn i branschen är personalen. Det är av stor vikt att den är kompetent, 
att de visar genuint intresse för uppgiften och engagemang för jobbet. Små företag har inte 
råd att ens ha en person som går på halvfart. VD:n anser att företaget måste ha höga krav på 
konsulterna när deras löner är så höga som de är. Företagets styrka är personalen, de 
konsulter som företaget tillhandahåller är bara specialister. Kunderna har blivit mer 
medvetna och ställer högre krav på de konsulter som kommer till dem. Företaget har en 
kundfokus och anställer inte någon som har mindre än fem års erfarenhet och att det har 
kontrollerats med kunden först. 
 
VD:n anser att ingenting skiljer Epsilon från sina konkurrenterna. ”Våra kunder köper inte 
konsulter av oss för att vi heter Epsilon, utan dom går in och säger, nu vill vi ha den och 
den personen till det här projektet, sen spelar det ingen roll om de jobbar för WM-data eller 
någon annan.” Företagets kunder plockar in ett team med konsulter för att lösa ett problem 
gemensamt och det är totalt ointressant vilket bolag som konsulten jobbar på. Orsaken till 
att det ändå har gått så bra för företaget är att: ”Vi tycker om att jobba med det vi gör.” 
 
4.5.3 Tillväxt 
 
Företaget har inga direkta tillväxtmål och anser sig ha växt i lagom takt, endast en person 
har anställts åt gången och det har noga övervägt om det var rätt person att anställa. När 
företaget har sett att en kund behövt någon mer konsult eller att det funnits en möjlighet att 
få en ny kund har företaget agerat. Inom den geografiska närheten har företaget sett 
konkurrenter som har vuxit mycket snabbare, men sen gått omkull. VD:n tycker att den 
egna tillväxten har varit sund och tror att kunderna är glada för att det är ett stabilt bolag 
som vet vilka som äger det och vet att det i finns imorgon och om tio år förhoppningsvis.  
 
4.6 Företag Zeta (Lågtillväxt) 
 
Företaget har varit med länge i datakonsultbranschen, företaget bildades 1980 och 
företagsledaren har varit med i företaget sen dess. I dagsläget har företaget nio anställda 
från att ha haft en stabil personalstyrka på tolv - tretton personer under de senaste åren. 
Från 1998 har omsättningen i företaget sjunkit med en stabil takt på mellan 10- 20 procent 
per år.  
 
4.6.1 Osäkerhet 
 
VD:n beskriver branschen som att vara i en ständig och snabb förändring. Den höga 
förändringstakten i branschen gör det svårt för företaget att hänga med inom alla 
teknikområden, eller som VD:n kommenterar: ”För femton år sedan behärskade man allt 
från teknik till implementation, idag är det fullt sjå fast man är nio man.” Variationen på 
arbetsuppgifterna är beroende på var i företaget de utförs. Konsulterna har mycket 



  KAPITEL 4 EMPIRI 

 - 22 -  
   

varierande arbetsuppgifter kontra programmerarna där det är utav mer liknande karaktär. 
Svårighetsgraden på arbetsuppgifterna har ökat för varje år. Detta har lett till en större 
decentralisering bland arbetsuppgifterna under de senaste åren, arbetet utförs mer i 
projektform då uppdragen blir mer komplexa.  
 
4.6.2 Strategi 
 
Företagets mål är att vara en lokalt starkt partner som skall ha en bred kompetens från 
teknik till mjukvara och konsultarbete. För att nå dessa mål krävs en kontinuerlig 
utveckling samt utbildning av personalen. Företaget har haft en diversifieringsstrategi från 
begynnelsen genom att sälja både tjänster och teknik. Detta ses som en orsak till att 
företaget har klarat sig så länge på marknaden. Företaget har kunnat anpassat sig efter 
förändringar på ett mer långsiktigt sätt än andra företag i branschen som bara har stått på ett 
ben, exempelvis teknikspecialiserade företag.  
 
De viktigaste egenskaperna för att agera i branschen är att ständigt vara vaken på vad som 
händer i branschen samt att våga göra förändringar av verksamheten om det krävs. 
Dessutom är det av stor vikt att vara lyhörd och lyssna på vad kunderna efterfrågar. 
Företaget har exempelvis avvecklat vissa nischer under den senaste tiden. 
 
Företaget har anammat förändringar som har ägt rum i branschen under förutsättningarna 
att någon annan har provat dessa först. Som VD:n säger: ”Vi har varit med så länge så att vi 
aldrig är etta utan god tvåa.” Den främsta konkurrensfördel som finns i företaget är 
bredden, allt från teknik till programmerare och implementation behärskas. Företaget har 
inga konkurrenter inom sin geografiska marknad med samma bredd utan jämför sig med 
större företag såsom WM-data som inte finns etablerade i det område företaget bedriver sin 
verksamhet. 
 
4.6.3 Tillväxt 
 
Företaget anser att den geografiska positionen har bidragit till att de styr snarare efter 
lönsamhet än omsättningsökning då de agerar i en begränsad region. Företaget har minskat 
i antal anställda och lagt ner vissa verksamhetsgrenar såsom utbildning och teknik-
servicegrenar för att bibehålla lönsamheten. Företaget har haft en defensiv syn på 
marknadens utveckling och agerat långsiktigt i sina beslut; ”Hysterin som var här ett tag, 
den trodde vi aldrig på…(tystnad).... Det är vi för rutinerade för.” 
 
4.7 Företag Eta (Lågtillväxt) 
 
Företag Eta etablerades 1982 i Sverige, företaget är ett dotterbolag till ett större utländskt 
företag. VD:n har funnits i företaget i två år. Företagets omsättning har de tre senaste åren 
varit sjunkande på upptill 20 procent per år. Antalet anställda i Eta har hållit sig konstant på 
15 personer under ett flertal år.  
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4.7.1 Osäkerhet 
 
VD:n ser branschen som väldigt kostnadsfokuserad och konkurrensen upplevs som hård. 
Det sker en snabb teknologisk förändringstakt och variationen i efterfrågan upplevs som 
stor. Företaget tillhandahåller främst rådgivande konsulttjänster och det är stor variation 
mellan uppdragen och varje uppdrag får behandlas på ett specifikt sätt. För att utföra 
uppgifterna krävs stor erfarenhet.  
 
4.7.2 Strategi 
  
Företaget ska verka som en global partner med sina kunder för att driva en positiv 
förändring i hela koncernen. Beslutsfattandet är till stor del decentraliserat i företaget. 
Företaget har utvecklats mot att ha allt större del av verksamheten som konsulttjänster. 
VD:n ser inte att det har skett några större händelser i omgivningen som har påverkat 
företaget under de senaste tre åren. För att lyckas i branschen är det av stor vikt att ha en 
långsiktighet i sitt agerande samt att vara flexibel så att företaget anpassar sig efter 
kundernas önskemål. Företagets styrka är att det till skillnad från sina konkurrenter har 
faktabaserade lösningar. Detta innebär att företaget utgår från kunden och skapar en lösning 
snarare än att använda en modell som kundens situation anpassas till.  
 
4.7.3 Tillväxt 
 
Eta är ett företag som strävar efter tillväxt. VD:n anser att företaget har haft en plan tillväxt 
de senaste åren, till skillnad mot konkurrenterna som anses ha minskat i storlek. 
Företagsledaren tycker att företaget har klarat sig bra i den här osäkra omgivningen. 
 
4.8 Företag Theta (Lågtillväxt) 
 
Företaget Theta grundades i början av 90-talet. Intervjun skedde med VD:n som har funnits 
i företaget sen år 2000. Omsättning i företaget har under de senaste tre åren sjunkit med 
mellan 25 och 50 procent årligen. Personalstyrkan har under samma tid minskats från 21 
stycken till i dagsläget sex personer. År 2002 blev företaget uppköpta av ett större 
internationellt företag och verksamheten kommer troligtvis att avvecklas på sikt.  
 
4.8.1 Osäkerhet 
 
Företaget anser att branschen kännetecknas av hård konkurrens, detta beror främst på att 
efterfrågan snabbt har sjunkit vilket bidragit till en stor variation i efterfrågan. Företaget har 
dock varit utnischade inom ett smalt tekniksegment och upplevt en ganska svag konkurrens 
från de nära konkurrenterna. De flesta arbetsuppgifter i företaget kräver minst 
ingenjörskompetens, som får ses som en hög nivå. Det är samtidigt stor variation på 
arbetsuppgifterna, då det främst är konsultuppdrag som utförs. Även ägarförändringen och 
ovissheten om framtiden borde öka den inre osäkerheten hos Theta. 
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4.8.2 Strategi 
 
Företaget har valt att nischa in sig inom ett teknikområde. För att upprätthålla denna 
strategi har företaget satsat på att ha en ständig kompetensutvecklingen inom detta område 
samt aktivt bearbeta möjliga kunder. 
 
Nedgången inom telekombranschen är en händelse som har påverkat företaget starkt då 
detta har inneburit att företaget har fått skära ner på personal. I och med att företaget blev 
uppköpt har företagets mål och strategi blivit tydligare utformad, från att ha varit mer vaga 
tidigare. Strategin har blivit mer teknikinriktad. VD:n anser inte att företaget har varit direkt 
förbered på den svikande marknaden och tycker att ”det har gått sådär” under de senaste 
åren. För att lyckas i branschen är det av största vikt att ha en engagerad personal, att det 
finns en delaktighet i företaget och att alla hjälper till. Företagets främsta konkurrensfördel 
ses som den nisch företaget har valt, då företaget har en ganska låg konkurrens inom detta 
område. 
 
4.8.3 Tillväxt 
 
Företaget har strävat efter att öka både antalet anställda och omsättningen och samtidigt 
kunna bibehålla lönsamhet. Tillväxten har varit negativ de senaste åren och VD:n tror att de 
närmsta konkurrenterna i branschen har haft ungefär samma tillväxt. Företaget tycker att de 
har klarade sig ganska väl i branschen och anser att orsaken till detta är att Theta har 
lyckats rekrytera rätt folk. 
 
4.9 Företag Iota (Lågtillväxt) 
 
Företaget avknoppades från kommunal verksamhet 1997 och VD:n har varit cirka tio år i 
verksamheten. Under de tre senaste åren har företaget haft mellan 12 till 14 anställda. 
Företaget håller på att genomföra ett samgående och kommer efter det att uppgå till 18 
personer. Från ha haft en starkt positiv tillväxt 1999 har företaget under de senaste två åren 
haft en omsättningsutveckling som varit starkt negativ, då den har minskat med över 60 
procent per år. 
 
4.9.1 Osäkerhet 
 
Företaget bedriver främst utveckling av dataprogram, men även försäljning av dessa. VD:n 
upplever konkurrensen som mycket hög, eftersom branschen är varumärkesstyrd. 
Efterfrågan är ganska svag, men företaget tror att det ska vända när säljorganisationen blir 
bättre. Arbetsuppgifterna vid utvecklingsarbetet har en hög svårighetsgrad och de är av 
varierande karaktär eftersom det är avancerade dataprogram som skall konstrueras. Det 
kommande samgåendet kan även öka den inre osäkeheten i företaget. 
 
4.9.2 Strategi 
 
Företagets strategi är att sälja sina produkter och produktsystem, dels till en målmarknad i 
Sverige och via distributör även sälja produkterna utomlands. Under de senaste åren har 
företaget jobbat fram en ny produkt, som har format hela verksamheten. Tidigare har 
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företaget haft ett stort produktsystem som såldes via väletablerade säljkanaler. Företaget var 
inte beredda på de förändringar som krävdes för den nya produkten. Säljkanaler var inte 
nog utvecklade och kunskap om marknadsföringens betydelse saknades. Denna händelse 
har lett till att företaget ser det som viktigt att knyta till sig nya säljkanaler, detta kommer 
delvis att ske genom den stundande sammanslagningen. VD:n har märkt att den nya 
situationen med fler anställda har lett till att det har blivit mindre arbete i verksamheten. 
”Man sitter mer och håller upp taket än sopar golvet.”  
 
Det viktigaste inom branschen är att satsa på marknadsföring. Oavsett hur bra produkt som 
ett företag tillhandahåller är det svårt att göra sig hörd. Företagets största fördel är att de är 
små och flexibla, detta gör att företaget snabbt kan göra förändringar både inom 
marknadsval eller produktutveckling. Ytterligare än styrka är att företaget är snabbt att 
komma ut med nya produkter. För att lyckas inom branschen anser VD:n att det gäller att se 
möjligheterna och ta tillvara på dessa. 
 
4.9.3 Tillväxt 
 
Företaget ser tillväxt som något mycket viktigt och ser försäljningsökning som en 
nödvändighet. För att uppnå detta försöker företaget att bygga upp sitt kontaktnät. Företaget 
saknar kunskap om konkurrenternas utveckling. 
 
4.10 Företag Kappa (Lågtillväxt) 
 
Företag Kappa bildades 1992. Företagets omsättning steg svagt under 1999 för att under år 
2000 vända neråt, 2002 var omsättningen endast 15 procent av den omsättning företaget 
hade 1999. Intervju skedde med marknadschefen i företaget. 
 
4.10.1 Osäkerheten 
 
Företaget anser sig ligga inom den absolut senaste teknologin på marknaden. Företagets 
verksamhetsområde är relativt nytt och det är många små och stora spelare som parallellt 
kör för att komma in på marknaden. Situationen upplevs som mycket turbulent och det 
kommer inom de närmaste åren visa sig vilka aktörer som kommer att bli kvar på 
marknaden. Konkurrensen på marknaden har ökat väldigt kraftigt. Arbetsuppgifterna inom 
företaget är av hög variation och svårighetsgraden är hög, fram tills i år har det varit en 
fokusering på utveckling, nu har det blivit en större fokusering på försäljning och 
marknadsföring. 
 
4.10.2 Strategi 
 
Företaget var för tre år sedan ett rent konsultföretag, företaget gjorde en stor 
strategiförändring och är i dagsläget ett produkthus. Företaget hade en framgångsrik 
konsultverksamhet, men såg intressanta idéer som kom fram från olika projekt, dessa sågs 
ha en större framtid än konsultverksamhet och detta var orsaken till strategiförändringen. 
Företagets mål är att bli en av de tre ledande aktörerna inom sin marknad. Detta skall ske 
genom att formera starka partnerskap med stora IT-leverantörer och mobitelbolag. För att 
lyckas med det gäller det att agera på alla viktiga konferenser och mässor inom det här 
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området och förekomma i rätt sammanhang, samt aktivt besöka så många kunder som 
möjligt. 
 
Den största händelsen som påverkat företaget är då företaget har transformerats från ett mer 
konsultföretag till ett produkthus. Den första delen att ta fram produkter var företaget 
relativt förberedd på, då den var mycket snarlik konsultverksamheten. Nästa steg var att få 
ut produkterna på marknaden, företaget anställde säljare, marknadsförare och supportmän. 
Det visade sig att dessa hade en helt annan syn på vad som var viktigt än vad utvecklarna 
hade. Organisationen blev mer kundanpassad och beslutsfattarens viktigaste uppgift blev att 
få avdelningarna att hänga samman, att få de att känna sig lika nyttiga i processen och att 
alla skulle sträva mot ett gemensamt mål; att sätt kunden i fokus snarare än produkten.  
   
När den här marknaden skapades var företaget inriktat att endast satsa inom en nisch inom 
den här teknologin. Företaget såg att det fanns möjligheter att bli ännu större och satsar på 
att bli en dominerande spelare inom den här marknaden och valde därför att utifrån den 
existerande nischen vara verksam inom ett bredare område 
 
För att överleva som liten så måste företaget vara snäppet snabbare än de stora. Företaget 
måste vara flexibelt och känna av de teknikförändringar som händer på marknaden. Det är 
även av stor vikt att vara kostnadsmedveten, så att onödiga kostnader undviks. Som liten är 
den största utmaningen att skapa trovärdighet. Kunderna funderar inför en investering om 
det här företaget kommer att finns om två år och i så fall om de törs köpa företagets 
plattform. Trovärdighet får ett litet företaget genom att ha starka partner; ”Ju fler starka 
spelare man har i ryggen desto trovärdigare blir man.”.  
 
Företaget ser sina fördelar som att de har teknikfördelar i sin produkt vilket gör den 
kraftfullare än konkurrenternas. Säljorganisationen har nu vuxit sig stark, företaget har 
kompetenta säljare som verkligen kan området. Den tredje egenskapen är att det finns 
väldigt hög teknisk kompetens inom företaget.  
 
4.10.3 Tillväxt 
 
Företaget har planer att växa mycket snabbt och planerar att dubblera personalstyrkan på ett 
och ett halvt år. ”Enda sättet att överleva är att sälja mycket och växa snabbt.” Men det 
måste ske genom en balans, som liten spelare måste företaget anpassa sig och ha mer jobb 
än organisationen klarar, vilket leder till att en expansion är möjlig. Många av företagets 
konkurrenter har minskat i storlek. Merparten av konkurrenterna hade vuxit för snabbt och 
var tvungna att skära ner. Än så länge ser det stabilt ut för Kappa, marknadschefen säger: 
”Vi har försökt växa långsamt, hehe” Företaget hade från början vid transformeringen som 
plan att växa än snabbare, men VD:n såg att branschen höll på att förändas radikalt. Så 
VD:n agerade proaktivt och bromsade rejält, så att företaget växte väldigt lite under ett års 
tid. 
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5 ANALYS 
I detta kapitel kommer vi att analysera de svar vi fått från våra respondenter. Vi börjar 
med att analysera svaren från de företag som haft en hög tillväxt, därefter analyserar vi 
svaren från företagen med låg tillväxt. Slutligen jämför vi analysen från företagen med hög 
tillväxt mot företagen med låg tillväxt, detta för att kunna identifiera skillnader och likheter 
på ett bättre sätt.  
 
5.1 Företag med hög tillväxt 
 
5.1.1 Osäkerhet 
 
Med avseende på de yttre förhållandena i branschen anser de flesta företagen att det råder 
en hög konkurrenssituation. Alfa anser dock att konkurrensen inte upplevts som hög då de 
har nischat in sig inom ett specifikt område. Delta nämner att konkurrensen är stabil för 
tillfället och syftar till att då konjunkturen förändras skiftar även konkurrenssituationen. 
Alla företagen upplever att det är en mycket snabb teknologisk förändring inom branschen. 
Det är även en stor variation i efterfrågan från kunderna som dock kan skifta beroende på 
den specifika marknaden, men även i takt med konjunkturförändringar. Med hänsyn till vad 
företagsledarna svarat och vad Priem (1990), säger om att yttre osäkerheten uppstår då det 
sker oförutsägbara förändringar av element i omvärlden, tolkar vi det som att samtliga av 
dessa företag agerar under en yttre osäkerhet. 
 
Det råder stor variation i arbetsuppgifterna hos samtliga företag vilket enligt Priem (1990), 
kan ses som en inre osäkerhet i form av stora förändringar inom organisationen. 
Företagsledarna menar även att svårighetsgraden är hög i uppgifterna de utför, det krävs en 
hög kompetens hos de anställda för att lösa uppgifterna vilket kan innebära att kausaliteten i 
arbetsuppgifterna är svår att se. Detta leder enligt Macintosh (1994) till att det blir en ökad 
inre osäkerhet inom organisationen. Detta innebär att det även råder en inre osäkerhet i 
samtliga av företagen. Denna osäkerhet i omgivningen blir då en viktig aspekt för företagen 
att ta hänsyn till vid deras strategiska arbete (Wiklund, 1998).  
 
5.1.2 Strategi 
 
Det kan nu konstateras att samtliga av dessa företag agerar i en bransch med både yttre och 
inre osäkerhet. I en sådan ständigt föränderlig bransch är det enligt Larsson et al. (1993) 
viktigt att snabbt hitta nya positioner vilket vi kan säga att företagen lyckats med. Fyra av 
fem företag har påpekat vikten av att ha en flexibel organisation. Det är mycket viktigt att 
kunna vara rörlig och lyssna på vad kunderna efterfrågar.” Detta stämmer med Feuer & 
Chaharbaghi (1996) påståenden om att det i en mindre föränderlig omgivning går att anta 
en mer statisk strategi, men om omgivningen förändras måste organisationen samtidigt 
kunna förändras. 
 
Alla företag har påverkats av olika händelser de senaste tre åren, de externa händelserna i 
omgivningen varierar dock lite från företag till företag. Fyra företag nämner IT-kraschen 
som en yttre extern händelse. Vad som dock kan konstateras är att endast ett av företagen 
har upplevt en negativ påverkan av denna. Det är företaget Beta som till skillnad från de 
övriga företagen inte var inriktad mot en smalare nisch. De övriga företagen anser att 
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kraschen endast haft en marginell påverkan på grund av deras speciella nisch inriktning. 
Enligt O`Gorman (2000), är det genom att nischa in sig mot ett smalt segment en 
framgångsrik strategi för småföretag att uppnå hög tillväxt.     
 
Alla företagen nämner vikten över att vara flexibel och snabbt kunna anpassa sig efter 
omgivningen. Detta tycks vara ett av de allra tyngsta argumenten för att lyckas i deras 
bransch, detta stämmer mycket väl överens om vad andra undersökningar kommit fram till. 
Bland annat Bessant et al. (2002); Wiklund (1998); Pelham (1999), nämner att småföretags 
flexibilitet kan vara en bra fördel vid stora omgivningsförändringar då stora företag kan bli 
alltför stelbenta och byråkratiska. Företaget Beta nämner bland annat att de större 
konkurrenterna visserligen har en bredare verksamhet men de har inte samma flexibilitet 
och snabbhet som dem.  
 
Samtliga företag påpekade även vikten av att vara lyhörd och känna av vad kunderna 
efterfrågar. Stalk & Evans-Clark (1992), tar upp fem olika dimensioner som företag måste 
klara av att kombinera för att vara flexibla och kunna växa under yttre osäkerhet, där en 
viktig ingrediens är företagens förmåga att kunna se vad kunderna efterfrågar.  Företagen 
Gamma och Epsilon kan sägas vara företag som har en extrem kundanpassning. Dessa 
pekar båda på vikten av att ha en god servicenivå. Epsilon anser att deras varumärke inte 
har någon betydelse utan att kunderna väljer de bästa folken till sina projekt, sedan är det 
bara att acceptera ett samarbete med folk från flera olika företag. Hos Gamma tycker VD:n 
att det mervärde som skapas för kunden är den största konkurrensfördelen, de lämnar aldrig 
ett jobb ofärdigt utan jobbar tills det är klart, vilket skiljer dem åt från de större företagen. 
Detta ligger i linje med Wiklund (1998), & Chen & Hambrick (1995), resonemang om att 
småföretag har lättare än större företag att uppnå tillväxt i en osäker omgivning på grund av 
en högre flexibilitet. 
 
Småföretag har enligt Pelham & Clayson (1988), knappa resurser vilket leder till att de 
måste anpassa sin verksamhet efter detta. Epsilon nämner att de inte har ens råd att ha en 
person som går på halvfart. För att klara av att undvika detta finns tanken att det ska skapas 
ett engagemang inom företaget. Ytterligare tre av företagen nämner hängiven personal som 
en viktig orsak för framgång. I de olika företagen leder personalens engagemang till olika 
saker, Gamma ser sig få en oerhört stark konkurrensfördel genom att kunna ställa upp för 
sina kunder och hjälpa till när det krävs och behövs, detta skulle företaget inte klara utan 
engagerad personal. Delta beskriver vikten att ha bra medarbetare som den främsta orsaken 
till framgång. 
 
För att ett småföretag skall kunna vara rörligt krävs det enligt Bessant et al. (2002) att de 
interna tillgångarna förvaltas på ett bra sätt. Detta är något som alla företagen påpekar 
genom att belysa vikten av att ha en kompetent personal. Att ha rätt människor med bra 
kompetens leder till en bra flexibilitet enligt företaget Delta. Detta stämmer även väl 
överens med vad Feurer & Chaharbaghi (1996), säger om att företag i en föränderlig 
bransch måste investera mer i kompetent personal.  
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5.1.3 Tillväxt 
 
Det vanligaste svaret på frågan om vilken övergripande strategi företagen har, är att de har 
en tillväxtstrategi. Företagen Alfa, Beta och Delta gav oss det svaret direkt. Men även 
Gamma och Epsilon vill växa men inte i samma utsträckning som de andra. Det är 
intressant att konstatera hur en del företags syn på tillväxt har förändrats under de senaste 
tre åren. Företaget Beta är det företaget som ansåg sig ha påverkats av IT-kraschen och 
deras syn på tillväxt har förändrats mot mer lönsamhet i fokus. Företagen Alfa och Delta är 
de som strävar att växa i snabbast takt, i till exempel Delta återinvesteras alla medel för att 
skapa tillväxt. Företagen Gamma och Epsilon har dock ett betydligt försiktigare tillväxtmål, 
de vill inte bli uppköpta av någon konkurrent och de delar uppfattningen av att de företag 
som växt i för snabb takt tvingats göra stora avskedningar och vissa har gått i konkurs.   
 
En intressant aspekt är att dessa två företag har lyckats utnyttja tillfälligheter i form av nya 
möjligheter. Epsilon beskriver vikten av att undersöka om det finns några möjligheter att 
knyta till sig nya kunder eller projekt och utifrån detta expandera. Den största orsaken till 
företaget Gammas tillväxt är att de har nyttjat ett stort projektarbete som dök upp i samband 
med den nya bredbandsteknologin. Att fortsätta satsa och söka av marknaden på nya 
möjligheter är ett av de framgångskriterier som Zook & Allen (2001), identifierat som 
viktiga för företag som agerar i föränderliga branscher. Denna möjlighet kan sägas vara ett 
resultat över att företaget har en flexibel och rörlig organisation, vilket stämmer överens 
med vad Bessant et al. (2002); Stalk & Evans-Clark (1992), säger. 
  
Det är även intressant att se hur företagen uppfattar att deras tillväxt varit i förhållande till 
deras konkurrenter. Epsilon och Alfa som har den högsta strävan efter tillväxt tror att de 
växt mer än sina konkurrenter. De andra företagen anser att de har haft en mer stabil 
utveckling, då många konkurrenter har gått i konkurs på grund av en okontrollerbar tillväxt. 
Wiklund (1998) beskriver att ett av de karaktärsdrag som småföretag med hög tillväxt har 
är att de uppfattar sig själva som större än sina konkurrenter, det ses därför som viktigt att 
vara stora jämfört med konkurrenterna inom sin nisch. 
 
Vad som kan konstateras är att alla företag inte är medvetna om sina konkurrenters 
utveckling. Att hålla sig ajour om hur ens konkurrenssituation är i förhållande till 
konkurrenternas är enligt Zook & Allen (2001), mycket viktigt i en osäker bransch. Pelham 
& Claysson (1988), menar att småföretag ofta har begränsade resurser till att samla 
information för planering och marknadsundersökningar.  
 
5.2 Företag med låg tillväxt 
 
5.2.1 Osäkerhet 
 
Samtliga företag upplever att det är en hård konkurrens i branschen, men företaget Theta 
nämner att de är nischade inom ett segment med en mindre konkurrens. Företaget Zeta 
säger att det inte finns några större konkurrenter i deras geografiska närhet, medan Kappa 
ser sin marknad som väldigt turbulent och inom några år kommer endast de starkaste att 
finnas kvar. Det kan även med bakgrund till företagens svar konstateras att det råder en 
snabb teknologisk förändring i branschen. Zeta nämner att det är svårt att hänga med inom 



 KAPITEL 5 ANALYS 

 - 30 -  
   

alla områden på grund av den snabba teknologiska förändringen. Samtliga företag upplever 
en stor variation i arbetsuppgifterna som de utför, samtidigt som det krävs en hög 
kompetens hos de anställda eftersom svårighetsgraden är hög. Företaget Zeta nämner att 
detta har lett till en större decentralisering av arbetsuppgifterna som i allt högre grad utförs i 
projektform.Den inre osäkerheten i företagen upplevs som hög. Det kan även konstateras 
att det råder en inre osäkerhet då det enligt Macintosh (1994), är svårt att se kausaliteten för 
arbetsuppgifterna inom företaget. Samtliga undersökta företag upplever att det råder en 
yttre osäkerhet i omgivningen med stöd av hur Priem (1990), definierar yttre osäkerhet som 
oförutsägbara förändringar av element i omvärlden.  
 
 
5.2.2 Strategi 
 
De flesta företagen är mer eller mindre inriktade mot ett specifikt kundsegment, det vill 
säga en nischinriktning. Småföretag i föränderliga miljöer tenderar ofta att söka sig till en 
specifik nisch (Häckner, 1985). Dock är det bara företaget Theta som kan ses vara inriktade 
inom en smal nisch, vilket O´Gorman (2000), är vanligt för småföretag som lyckats uppnå 
en hög tillväxt. Orsaken till att Theta ändå inte har lyckats uppnå en hög tillväxt kan tolkas 
enligt O´Gorman (2000), som att företagets nisch har minskat alltför mycket i storlek. 
Företaget Zeta menar att de klarat sig i branschen på grund av att de haft en 
diversifieringsstrategi. Att ha en diversifieringsstrategi är enligt O´Gorman (2000), ibland 
ett lämpligt val för småföretag som inte kan dominera en smal nisch.  
 
Företaget Zeta nämner att det gäller att vara ständigt vaken och våga göra förändringar, de 
menar dock att de aldrig är först med en förändring. De är aldrig etta utan istället god tvåa 
med en förändring. Enligt Zook & Allen (2001), är det viktigt att agera snabbt i 
föränderliga branscher samt att fortsätta satsa trots att det är dåliga tider.  
 
Vad som kan konstateras är att företagen Eta och Iota inte nämner vikten av att ha en 
kompetent personal. De övriga nämner samtliga att det är viktigt att ha kompetent personal 
inom företaget. Det är enligt Feurer & Chaharbaghi (1996), nyckelfaktorer i en bransch 
med en föränderlig omgivning samt en ständigt ökande konkurrens att investera mer i 
kunnig personal. 
 
Företagens uppfattningar om viktiga händelser som påverkat företagen under de senaste 
åren har varit lite olika. Företagen Zeta, Theta och Kappa nämner alla IT-kraschen med en 
följd av en sviktande marknad som pågått under de senaste åren. Zeta menar att de genom 
sin defensiva syn på marknaden var beredda på denna nedgång. Theta fick däremot skära 
ned på personalen eftersom de hade en alltför smal marknadsnisch och blev efter en tid 
uppköpta. O´Gorman (2000), beskriver farligheten med att ha en alltför smal 
marknadsnisch om den minskar i storlek, vilket drabbade Theta. Kappa beskriver hur 
företaget i förebyggande syfte valde att göra en strategiändring, när de såg en osäker 
framtid med datakonsultverksamheten. 
 
Företaget Theta som tycks ha påverkats hårdast av IT-kraschen nämner inte betydelsen av 
att ha flexibel och rörlig organisation. Däremot menar de övriga företagen att det är viktigt 
med en flexibel organisation, det vill säga att våga göra förändringar. Kappa nämner att ett 
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litet företag hela tiden måste vara snäppet bättre än de större företagen. Att ha en rörlig och 
flexibel organisation har konstaterats vara viktigt då det kan resultera i en bättre förmåga att 
anpassa sig till omgivningens förändringar samt att kunna anpassa sig till marknadens 
efterfrågan (Bessant et al., 2002; Wiklund, 1998; Pelham, 1999).  
 
Företagen Iota och Kappa påpekar vikten med att ha en bra säljorganisation samt att synas 
utåt med en effektiv marknadsföring. Detta är något som de inte var förberedda på när de 
lanserade sina nya produkter. Stokes (2000), beskriver att en av de vanligaste orsakerna att 
småföretag får en låg tillväxt är att de inte satsar nog mycket resurser på marknadsföring. 
Liknande typer av situationer kan enligt Pelham & Clayson (1988), uppstå på grund av att 
småföretag ofta har begränsade resurser. 
  
5.2.3 Tillväxt 
 
Vad som kan sägas vara gemensamt för alla lågtillväxtföretag är att samtliga strävar efter 
att växa. Hur de vill växa skiljer sig dock mellan företagen. Företaget Zeta är det företag 
som har den försiktigaste synen på tillväxt, de vill snarare växa i lönsamhet än i omsättning 
och har skurit ned sin verksamhet för att kunna bibehålla lönsamheten. I övrigt har de flesta 
en väldig hög strävan efter att växa men det finns tak för hur mycket de klarar av att växa 
menar vissa. Kappa nämner att de gärna vill ta på sig mer jobb än vad det finns kapacitet 
till att utföra, detta gör att företaget kan expandera i så hög takt som möjligt. 
 
Inget av företagen tror att de har haft en sämre tillväxt än sina konkurrenter, vilket är 
intressant då samtliga företag är av oss klassade som lågtillväxtföretag. Theta är det enda 
företag som tillkännager att de haft en negativ tillväxt de senaste åren, men samtidigt tror 
de att konkurrenterna har haft samma utveckling. Att uppleva sig själv större än 
konkurrenterna är enligt Wiklund (1998), ett av de karaktärsdrag som småföretag med en 
hög tillväxt har.  
 
5.3 Jämförande analys  
 
5.3.1 Osäkerhet 
 
Det har hos samtliga undersökta företag identifieras både en yttre- och inre osäkerhet i 
deras omgivning. Konkurrensen i branschen upplevs som hög av såväl hög- som låg 
tillväxtföretagen i undersökningen, dock anser högtillväxtföretagen Alfa och Epsilon samt 
lågtillväxtföretaget Theta att deras specifika konkurrenssituation är lägre på grund av en 
nisch mot ett segment. Även lågtillväxtföretaget Zeta upplever en lägre konkurrens 
eftersom de agerar inom ett begränsat geografiskt område. Med avseende på den 
teknologiska förändringen och variationen i efterfrågan tycker både högtillväxt- och 
lågtillväxtföretagen att den är hög.  
 
Angående den inre osäkerheten har vi inte identifierat några skillnader i svaren mellan hög- 
och lågtillväxtföretagen. Det är stor variation och låg rutin i arbetsuppgifterna samtidigt 
som svårighetsgraden upplevs som hög i samtliga företag.  
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5.3.2 Strategi  
 
Teorin (Häckner, 1985) säger att småföretag vilka agerar i en miljö med en yttre osäkerhet 
försöker att söka sig till ett specifikt marknadssegment, en nisch. Enligt O´Gorman (2000), 
är det främst företag med hög tillväxt som har sökt sig till en egen nisch och främst en 
smalare nisch. I vår studie har nio av tio företag en nischstrategi, varav tre 
högtillväxtföretag och ett lågtillväxtföretag har valt att nischa in sig mot ett samlare 
segment. Vi kan i vår jämförelse se tendenser att högtillväxtföretagen haft en smalare nisch 
än lågtillväxtföretagen vilket stämmer överens med vad O´Gorman (2000), säger.    
 
En dominerande del av teorin kring företagande under yttre osäkerhet, tar upp vikten av att 
ha en rörlig och flexibel organisation. Samtidigt som omgivningen förändras måste även 
företagen kunna förändra sig. Detta är något som de flesta företagen valt att påpeka. Vad 
som dock kan konstateras är att ett högtillväxtföretag och ett lågtillväxtföretag inte nämnt 
vikten av att vara flexibla. Dessa två företag är de enda som tillkännager att de har 
påverkats negativt av stora externa händelser i omgivningen och att de inte heller vara 
beredda på förändringarna. Vad som i övrigt kan konstateras är att lågtillväxtföretagen 
främst har påverkats av interna händelser och dels varit dåligt förberedda för dem. Detta har 
inte högtillväxtföretagen utsatts för i samma utsträckning.  
 
Vad som anses vara viktigt i en bransch med en yttre osäkerhet, och som många företag 
påpekar är enligt Stalk & Evans-Clark (1992), att vara lyhörda till kundernas önskemål. Det 
gäller att vara kundfokuserade vilket framförallt högtillväxtföretagen nämnt. Detta kan 
även kopplas till att två av lågtillväxtsföretagen nämner vikten av att ha en bra 
säljorganisation samt bra marknadsföring, vilket de har lärt sig den hårda vägen.  
 
Ytterligare en skillnad mellan högtillväxtföretagen och lågtillväxtföretagen tycks vara 
uppfattningen om att ha en kompetent personal. De flesta företagen nämner vikten av att ha 
kompetent personal och satsa på kompetensutveckling. En majoritet av fyra 
högtillväxtföretag och endast ett lågtillväxtföretag trycker på detta och samtidigt betonar 
vikten av att ha rätt personal som känner delaktighet och engagemang i företaget som en av 
de viktigaste orsakerna till företagets framgång.   
  
5.3.3 Tillväxt 
 
Inget av företagen i vår studie nämner att de inte vill ha en tillväxt, däremot skiljer det sig i 
hur företagen vill växa och i vilken omfattning. I vår analys av svaren kan vi dock se 
tendenser till att lågtillväxtföretagen tenderar att ha en större strävan efter tillväxt. 
Högtillväxtföretagen har en lite svagare tillväxtvilja och skulle kunna delas in i två olika 
grupper. En grupp med företag som vill växa i en snabb och jämn tillväxttakt och en grupp 
som växer då nya möjligheter har identifierats. Att kunna identifiera nya möjligheter är 
enligt Zook & Allen (2001), viktigt för företag som agerar i en bransch med en yttre 
osäkerhet. Angående tillväxten kan det konstateras att de flesta företagen inte är medvetna 
om konkurrenternas situation och att lågtillväxtföretagen tenderar att vilja överdriva sin 
tillväxt i förhållande till konkurrenterna. Enligt Wiklund (1998), upplever sig småföretag 
med hög tillväxt ofta sig själv större än konkurrenterna.  
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I undersökningen har vissa skillnader framkommit mellan de olika företagen. I tabellerna 
nedan presenteras de strategi- och tillväxtvariabler som påverkar företagen kring dess 
agerande. Vi har beaktat sådant som härrör från såväl en inre- som yttre osäkerhet. Svaren 
tolkas utifrån vad företagsledningen har ansett vara viktigt under strategiarbetet och hur 
detta har påverkat tillväxten för företagen under den osäkra tillvaron. 
 
 
Tabell 1.  Sammanfattning högtillväxtföretag 

 
 
Tabell 2.  Sammanfattning lågtillväxtföretag 
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6 SLUTSATSER 
Nedan presenteras de slutsatser som vi kommit fram till ur vår analys av företagen. 
Slutsatserna är utformade för att svara på undersökningsfrågorna ur problemdiskussion 
och därmed besvara uppsatsens syfte. 
 
Vi har analysen påträffat många likheter men även skillnader i hur strategiarbetet ser ut i 
högtillväxtföretagen och lågtillväxtföretagen. Mycket som varit strategiskt viktigt har 
nämnts av både hög- och lågtillväxtföretag, däremot har det dock påpekats i olika stor 
utsträckning. För att vara kritisk mot vår teori kan man ifrågasätta om den gäller fullt ut för 
den typen av företag vi undersökt. Teorin är inte alltid inriktad på företag med mellan 10-20 
anställda vilket gör våra resultat mer intressanta vid en jämförelse. Nedan ska vi nu 
presentera våra resultat för företag som agerar under inre såväl som yttre osäkethet i 
omgivningen.  
 
Vad som kan sägas vara mest gemensamt för nästan samtliga företag i vår undersökning är 
att det anses som viktigt med en flexibel och rörlig organisation då omgivningen är 
föränderlig. De två företagen som inte nämnt detta har båda påverkats negativt av externa 
händelser i omgivningen. 
 
Vad vi vidare kan konstatera är att det anses som viktigt att hitta en smal nisch vilken 
företagen kan dominera för att skapa tillväxt. De flesta av högtillväxtföretagen har lyckats 
hitta en smalare nisch än vad lågtillväxtföretagen gjort. Det gäller dock att ha en bra 
flexibilitet i företaget då en fokusering på en smal nisch kan vara en fara i föränderliga 
branscher. 
 
Då det råder en inre osäkerhet i företagen är det viktigt att ha en kompetent personal och 
därmed satsa på kompetensutveckling inom företaget. Det gäller att samtidigt få en 
engagerad personal som trivs med vad de gör och är lojala mot företaget. Detta är något 
som främst högtillväxtföretagen påpekat som extremt viktigt, vilket därmed bör ses som en 
förutsättning för företagande med hög tillväxt under osäkerhet.  
 
För att bibehålla en hög tillväxt då det råder en osäkerhet i omgivningen är det av stor vikt 
att skaffa goda säljkanaler. Då företag som är etablerade inom ett segment byter nisch kan 
det vara förödande om de inte har goda säljkanaler, vilket påvisats i våra studier. 
 
Till sist kan vi konstatera att företag inte behöver ha en extrem tillväxtsträvan för att uppnå 
tillväxt under osäkerhet. Att ha en mer återhållsam tillväxtsyn, men ett synsätt som går ut 
på att anpassa sig efter möjligheter som dyker upp på marknaden kan vara ett minst lika 
effektivt sätt för att uppnå tillväxt. Tillväxt får dock inte ses som ett självändamål, utan det 
bör finnas en tanke på att bibehålla lönsamheten i företaget. 
 
Slutligen hoppas vi att våra resultat kan vara en vägledning för att lyckas bättre i en bransch 
som kännetecknas av en osäkerhet i omgivningen. Genom att de ovanstående 
resonemangen tas i beaktande vid det strategiska arbetet finns det goda förutsättningar att 
uppnå en hög tillväxt. 
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6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi ser våran studie som ett avstamp för fortsatta studier inom vårt problemområde. Vad 
som då vore intressant är att smalna av undersökningen mot att till exempel endast 
undersöka hur flexibiliteten artar och skiljer sig mellan hög- och lågtillväxtföretag. 
Undersökningen bör då rikta sig mot ett flertal undersökningsobjekt samt innefatta djupare 
frågor angående flexibilitet. 
 
Det skulle även vara intressant att göra en liknande studie som vi gjort grundat på samma 
förutsättningar, fast på större företag. Resultaten skulle kunna jämföras med våra resultat 
för att se skillnader mellan strategiarbetet i små och stora företag.  
 
Ytterligare en undersökning skulle kunna genomföras med ändrade förutsättningar, detta 
genom att inte urskilja hög- och lågtillväxtföretag utan att istället undersöka företag med en 
neutral tillväxt. Undersökningen skulle även kunna ske på företag i en annan bransch med 
samma osäkerhet i omgivningen. Detta för att se om deras svar skiljer sig åt från resultaten 
i vår studie. 
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 BILAGA 1 

   

Bilaga 1  Frågeformulär för intervjuer 
 
Företagsnamn:   Intervjuobjekt:     
Antal anställda:  Position: 
    År i företaget:   
 
Yttre osäkerhet 

1. Vad karakteriserar er bransch?   
- Konkurrenssituationen  
- Teknologiskförändring  
- Variation i efterfrågan 

 
Inre osäkerhet 

2. Vad karakteriserar arbetsuppgifterna på ert företag?  
- Variation 
- Rutin 
- Svårighetsgrad 

 
Strategi 

3. Hur ser ert företags övergripande strategi ut?  
- Vilka är målen?  
- Hur uppnås målen? 

4. Vilka viktiga händelser har påverkat ert företag under de tre senaste åren?  
- Hur har händelserna påverkat er strategi/ beslutsfattande?  
- Hur har strategin påverkat händelserna? 

5. Var ni förberedda på dessa händelser?  
6. Har det interna arbetet förändrats under de här åren?  

- Hur har din situation som beslutsfattare förändrats? 
- Har ditt tankesätt förändrats angående beslutsfattandet i företaget efter dessa 

situationer?, Hur? 
7. Vilka anser Ni vara de viktigaste egenskaperna för ett företag i er storlek som agerar 

i er bransch?  
8. Vilka är ert företags främsta konkurrensfördelar? 
9. Vad är det som skiljer er från era närmaste konkurrenter inom branschen? 

 
Företagets tillväxt 

10. Hur ser ert företag på tillväxt? 
- Hur anser ni att er tillväxt varit under de senaste åren? 

11. Hur har er tillväxt varit i förhållande till era närmaste konkurrenter inom branschen?  
 

Avslutande fråga  
12. Högtillväxtsföretag:  Vad är det som gör att Ni lyckats växa i er bransch? 
13. Lågtillväxtsföretag: Med tanke på vad som karaktäriserar eran bransch och era 

arbetsuppgifter, hur har ni lyckats klara av kombinationen? 
  


