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Förord   
 
Det är dags att på något vis sammanfatta den här tiden. Det är spännande att reflektera 
över vilken enorm process som har genomdrivits under våren 2007. Vi började vår studie 
en kall dag i januari och då hade vi ingen aning om vilken innehållsrik men framförallt 
lärorik tid som låg framför oss. Det är med viss sorg men givetvis även stolthet och 
glädje som vi nu anser vårt verk färdigt. 
 
Vi  är väl medvetna om att den här studien inte hade kunnat bli vad den blev om inte ett 
otal personer hade varit med och stöttat och hjälpt oss under resans gång. Därför vill vi 
först av allt tacka de respondenter som vi har mött och som på ett naturligt och 
öppenhjärtigt sätt har släppt in oss i sin verklighet. Vårt hjärtligaste tack går därför till 
Ragnar Åhgren på Comfort Audio AB, Gerda Böcklinger på Pelly butiksinredning AB 
och sist men absolut inte minst Gert Paulsson på Transflex AB. 
 
Därefter går våra tankar till våra vänner och kollegor på Magisterprogrammet Strategisk 
Ledning, tack dels för den kritiska granskningen av vårt arbete men även för alla positiva 
kommentarer under våren. Därefter är det vår handledare Christer Norr som får vårt tack! 
Tack för att du under vår process har låtit oss arbeta fritt under struktur och därmed fått 
oss att reflektera och arbeta djupare och vidare. 
 
Vi vill slutligen tacka varandra för alla givande diskussioner men framförallt glädjen i att 
arbeta tillsammans! 
 
 
Halmstad 2007-05-31 
 
 
 
 
 
         ________________________                           ________________________ 
 Andreas Eliasson        Jenny Ståhl 
 
 
 



  

Sammanfattning 
 
Företag lever i en föränderlig värld där faktorer såsom globalisering, tillväxthinder och 
förändrade konkurrensförhållanden är i ständig förändring. Dessa faktorer kan ses som en 
möjlighet eller som ett potentiellt hot, allt beroende av hur företaget kan hantera 
föränderligheten. Författarnas intention med studien har varit att utreda och diskutera hur 
entreprenöriella  företag med en kraftig tillväxt, trots förändrade krav, lyckas överleva 
och bibehålla sin starka ställning på lång sikt. Dessa är grundtankarna vilka ledde fram 
till studiens problemformulering: Hur skapas långsiktig tillväxt i ett snabbt växande 
företag? 
 
Studien är genomförd med en kvalitativ metod, vidare har författarna använt en deduktiv 
ansats. Författarna har genomfört individuella intervjuer med tre respondenter, dessa är 
VD på respektive företag och är dessutom entreprenörer. Valet av företag är strukturerat 
efter fasta kriterier, där utfallet föll på tre halländska gasellföretag.  
 
Resultatet av studien visar att det inte finns någon enskild faktor som oberoende påverkar 
tillväxtföretags långsiktighet. Det som främst påverkar företagets långsiktiga arbete är 
istället den entreprenöriella processen vilken skapar ett fokus för företagets samtliga 
resurser att skapa långsiktigt mervärde. Detta uppnås i de studerade företagen genom att 
deras tjänster och produkter är så unika att företagen inte upplever konkurrenter som ett 
potentiellt hot i dagsläget. Slutligen bör det poängteras att de valda respondenterna visade 
sig ha positiva personliga egenskaper där ett bra självförtroende och ett genuint 
engagemang för organisationen var gemensamma faktorer.  
 
 
 
 
 
 



  

Abstract 
 
A company exists in a changeable world where factors like globalisation, growth obstacle 
and changed competition circumstances are in constant changing. These factors can be 
seen as an opportunity or as a potential threat, all depending on the company’s ability to 
handle the changeable environment. In this study the authors’ intention has been to 
investigate if and how a long term growth is created in a fast growing company. The 
study is conducted through a qualitative method where the authors have conducted 
interviews with three entrepreneurial CEO:s in nominated “gasell-companies”. The result 
of the study shows that there is no single factor that independently influences growing 
companies’ long term view. The main thing that influences the companies long term 
work is instead the entrepreneurial process which creates a focus on the companies 
collected resources to create a long-term value. The study showed that the companies 
created this through creating services and products. This way the competitors are not 
experienced as a potential threat today.  
 
 
Keywords: Entrepreneurship, growth, motivation, resource based, strategy,  
                   entrepreneurial process 
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1. Inledning 
Detta kapitel börjar med att författarna presenterar bakgrunden till problemområdet. 
Därefter följer en problemdiskussion som mynnar ut i studiens problemformulering, 
uppsatsens syfte och författarnas medvetna avgränsningar. Det första kapitlet avslutas 
med att författarna definierar återkommande centrala begrepp. 

1.1 Problembakgrund 
Vi lever idag i en globaliserad värld som ställer förändrade krav på de enskilda företagen 
i Sverige. Den förändrade marknaden kan påverka hur företagens tillväxt sker.  
Globaliseringen skapar nya möjligheter såsom uppkomsten av nya marknader i andra 
länder där deras internationella krav påverkar hur svenska företag kan drivas. Detta kan 
inte bara ses som en möjlighet utan likväl som ett potentiellt hot. Om företag inte har 
förmågan eller kunskapen att anpassa sig till de ändrade förhållandena kan 
globaliseringen istället bli ett hot.  
 
Utifrån ett kronologiskt perspektiv av Sveriges ekonomiska utveckling så var landet 
under 1800-talet ett jordbrukssamhälle som inte hade hög ekonomisk tillväxt, Sverige var 
ett fattigt land. Under slutet av 1800-talet skedde en rad förbättringar avseende till 
exempel reducerade tullar och ett nytt, fritt banksystem. Denna strukturomvandling 
gjorde att Sverige fick en positiv utveckling till att bli en väl fungerande ekonomi. Under 
hela 1900-talet har Sveriges ekonomiska tillväxt sakta men säkert utvecklats till att bli 
relativt stark (Schön, 2000). I takt med att Sverige har utvecklat sin handel gentemot 
andra länder har företag såsom IKEA och Volvo varit tvungna att successivt anpassa sig 
till den globala marknaden.  
 
Tillväxt kan enligt Penrose (1959) betraktas som ett komplext fenomen vilket påverkas 
av interna och externa faktorer eller en kombination av dessa. En del faktorer är mer 
betydelsefulla än andra. De interna faktorerna innefattar till exempel hur ledaren agerar 
och hur denne påverkar företaget. Andersson (2003) menar att en avgörande faktor för att 
ett företag ska kunna växa är ledarens tillväxtvilja. Detta resonemang bekräftas även av 
Cassar (2004) som diskuterar sambandet mellan entreprenörens vilja att skapa tillväxt för 
företaget och företagets faktiska tillväxt. Hofer och Charan (1985) diskuterar vikten av 
ledarskapet samt var företaget befinner sig på livscykeln. De menar exempelvis att det 
entreprenöriella ledarskapet är fördelaktigast i företagets tillväxtfas. Ett exempel på 
externa faktorer är den politiska debatten som idag är fokuserad på att skapa ett expansivt 
företagsklimat. Debatten om tillväxt ett ständigt återkommande ämne, vilket är en logisk 
följd av att ett samhälle måste skapa ekonomisk tillväxt för att ha möjlighet att säkerställa 
välfärden för invånarna i landet (regeringen, 2006). De mindre företagen och då speciellt 
de expanderande företagen har en viktig roll i Sveriges långsiktiga välfärdsarbete (eu-
upplysningen, 2006).  

1.2 Problemdiskussion 
Idag, inom näringslivet, är en central diskussion snabbväxande företag och deras 
framgång. Det finns flera olika tävlingskategorier som dessa företag kan nomineras till, 
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som exempel kan nämnas Dagens Industris åtråvärda pris – årets gasell (DI, 2007). 
Författarna anser att det finns en risk att företagare fokuserar på överlevnad på kort sikt 
istället för på lång sikt. Detta på grund av att tid och pengar oftast är begränsade och 
måste prioriteras som vilken resurs som helst. Vidare anser författarna att denna 
kortsiktiga fokusering kan vara till nackdel för företag då denna kan leda till en försvårad 
konkurrenssituation genom brist på långsiktiga investeringar i både företags 
produkter/tjänster och personal. Denna brist leder vidare in på företags finansiella 
prestation och förmåga att överleva. Denna diskussion leder slutligen fram till 
författarnas fokusering om långsiktig tillväxt istället för kortsiktigt tänkande i 
tillväxtföretag. 
 

1.3  Problemformulering 
Hur skapas långsiktig tillväxt i ett snabbt växande företag? 
 

1.4 Syfte 
Författarna har i studien fokuserat på företags tillväxt och denna har varit på framförallt 
långsiktig tillväxt. Författarna har medvetet valt en koncentrering på de företag som har 
lyckats skapa ett företagsklimat som framgångsrikt överlever långsiktigt. Därmed är 
författarnas syfte att undersöka vilket praktiskt arbetssätt och vilka faktorer som 
entreprenören kan ha implementerat i företaget för att därigenom skapa långsiktig 
tillväxt. Författarna anser att entreprenören är en nyckelperson för att skapa tillväxt i 
företag och därför kommer studiens huvudfokus att vara på entreprenörens påverkan i 
företaget. Vidare anser författarna att externa faktorer såsom exempelvis marknaden och 
samhället kan ha påverkan på företagets potentiella tillväxt och därmed kommer dessa 
också att beaktas.  
 

1.5 Avgränsningar 
Författarna har medvetet valt att inte analysera för stora företag. Grunden till det är att 
dessa oftast har benägenhet att bli byråkratiska och därmed uppstår rigiditet (Hannan & 
Freeman, 1984). Detta innebär således att studien kommer att fokusera på medelstora 
och/eller små företag som befinner sig i ett expansivt skede. Enligt Acs och Audretsch 
(1993) är små och nya företag oftast mer innovativa och flexibla än gamla och stora 
företag. Vidare har författarna valt att inte analysera mikroföretag eftersom dessa företag 
inte överensstämmer med definitionen gasellföretag. Slutligen kommer en geografisk 
avgränsning att ske, detta med anledning av att författarna är tids- och resursbegränsade. 
Således kommer studien att genomföras på företag med huvudkontor i Halland.  
 

1.6 Definitioner 
Entreprenör 
Det finns ingen enhetlig definition på ordet entreprenör. Författarna har efter noga 
övervägande och efter att ha läst många definitioner enats om att Barringer och Irelands 
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(2006) definition är bäst överensstämmande med uppsatsens syfte och 
problemformulering. 
 
En entreprenör är en person som har förmågan att känna igen en afffärsmöjlighet och 
kunna omvandla möjligheten till en framgångsrik affärsrörelse (Barringer & Ireland, 
2006).  
 
Författarna har därmed medvetet valt att inte använda följande definitioner;  
 
Nationalencyklopedin (2006) definierar begreppet - "person som i konkret handling 
skapar ny affärsverksamhet". 
 
Landström (2005) menar att en entreprenör är en person som har ett stort behov av 
självförverkligande, ett bra självförtroende, är en problemlösare, tar hanterbara risker 
samt individuellt ansvarstagande. Enligt Landström (2005) är entreprenör ett franskt 
låneord som i grunden betyder företagare eller med en utvidgat definition – någon som 
uträttar något. 
 
Entreprenöriell process 
Enligt Bruyat och Julian (2000) är en entreprenör en person som har ett individuellt 
ansvar för processen över att skapa ett nytt värde. 
 
Författarna anser att Bruyat och Julians (2000) definition av en entreprenör ger en grund 
till att skapa en egen tolkning av entreprenörens arbetssätt, vilken författarna vidare 
kommer att benämna som den entreprenöriella processen. Den entreprenöriella processen 
är intressant eftersom det sker en fokusförflyttning från entreprenören som person till att 
istället fokusera på den process som entreprenören genomdriver. 
 
Snabbt växande företag 
Författarna har medvetet valt att exemplifiera snabbt växande företag genom att använda 
kriterierna för gasellföretag. 
 
Ett gasellföretag är ett företag som är exceptionellt snabbväxande och lönsamma. Den 
främsta anledningen till utnämningen gasellföretag är att skapa förebilder för 
entreprenörer i Sverige. Utnämningen till att bli ett gasellföretag görs av Dagens Industri 
och deras kriterier för att få bli nominerad till ett gasellföretag är:   

• har offentliggjort minst fyra årsredovisningar.  
• har en omsättning som överstiger 10 Mkr.  
• har minst tio anställda.  
• har de senaste tre åren kontinuerligt ökat omsättningen.  
• har under samma period minst fördubblat sin omsättning.  
• har ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt.  
• har i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner.  
• har sunda finanser (DI, 2007) 
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Medelstora företag / Små företag / Mikroföretag 
Medelstora företag sysselsätter mellan 50 och 249 personer och har en årlig omsättning 
som inte överstiger 50 miljoner euro och/eller en årlig balansomslutning som inte 
överstiger 43 miljoner euro (EU-Upplysningen, Sveriges Riksdag, 2007). 
 
Små företag sysselsätter mellan 10 och 49 personer och har en årlig omsättning och/eller 
årlig balansomslutning som inte överstiger 10 miljoner euro (EU-Upplysningen, Sveriges 
Riksdag, 2007). 
 
Mikroföretag sysselsätter färre än 10 personer och har en årlig omsättning och/eller årlig 
balansomslutning som inte överstiger 2 miljoner euro (EU-Upplysningen, Sveriges 
Riksdag, 2007). 
 

1.7 Förväntad målgrupp 
Författarnas intention och förhoppning är att uppsatsen vänder sig till en bred målgrupp. 
Den första tilltänkta målgruppen är halländska entreprenörer i tillväxtföretag som har ett 
intresse av långsiktig tillväxt. Vidare är författarnas intention att studien kommer vända 
sig till personer som har ett genuint intresse av långsiktig tillväxt och entreprenörskap. 
Författarna önskar även att studien kan bidra till studenter och forskares fortsatta lärande. 
 

1.8 Uppsatsens disposition 
Kapitel 1 Inledning – Kapitlet är strukturerat genom att läsaren först får en bakgrund 

till studiens problemområde. Vidare följer en bakgrundsdiskussion vilken 
leder fram till uppsatsens syfte och problemställning. I kapitlet ingår även 
avgränsningar, definitioner och förväntad målgrupp. 

 
Kapitel 2  Teoretisk referensram – I kapitlet diskuteras både klassisk och nutida 

forskning för att skapa en djupare förståelse. Kapitlet avslutas med 
studiens undersökningsmodell. 

 
Kapitel 3 Metodavsnitt – I kapitlet diskuteras genomförandet av studien i sin helhet 

följt av författarnas tillvägagångssätt för att skapa en valid studie. Kapitlet 
avslutas med en diskussion om validitet och reliabilitet. 

 
Kapitel 4 Empri – I kapitlet redogörs vad som har framkommit i de diskussioner 

som författarna har haft med de valda respondenterna. 
 

Kapitel 5  Analys – I kapitlet förs en diskussion kring sambandet mellan den valda 
teoretiska referensramen och den insamlade empirin.  

 
Kapitel 6 Slutsats – I det avslutande kapitlet sammanfattas och konkluderas studien. 

Kapitlet avslutas med praktiska och teoretiska implikationer. 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel kommer författarna att redogöra för den valda teoretiska referensramen. 
Kapitlet är strukturerat genom en diskussion över valda teorier. Den teoretiska 
referensramen avslutas med författarnas framarbetade undersökningsmodell.  

2.1 Teorikapitlets struktur 
Författarna har medvetet valt att strukturera den teoretiska referensramen enligt följande. 
Kapitlet inleds med en kronologisk diskussion om entreprenören som person och om 
entreprenörskap som ämne. Därefter följer Wiklunds (1998) modell som visar det 
komplexa sambandet mellan direkta och indirekta variabler som påverkar företagets 
tillväxt. Modellen är strukturerad genom att de indirekta variablerna resurser, kompetens, 
miljö och motivation påverkar den direkta variabeln strategi. Enligt Wiklund (1998) är 
strategin den direkta variabeln till tillväxt. Modellen avslutas med en tillväxtdiskussion. 
Författarna har för att skapa en förståelse för modellen medvetet valt att strukturera den 
teoretiska referensramen efter modellens uppbyggnad. 
 
Kapitlet avslutas med studiens undersökningsmodell. 
 

2.2 Entreprenör och entreprenörskap 
Det finns ingen enhetlig definition på begreppet entreprenör däremot diskuterar forskare 
inom olika forskargenrer de egenskaper som en framgångsrik entreprenör bör ha. 
Entreprenör är ett begrepp som har långa anor, redan under 1100-talet finns begreppet 
dokumenterat men då främst inom byggnadsbranschen (Landström, 2005). 
Entreprenörskapsforskning tillhör en gammal forskargenre därför är det intressant att det 
fortfarande inte finns någon gemensam ”sanning”. Författarna anser att för att skapa en 
djupare förståelse för dagens forskning är det av vikt med en kronologisk redogörelse, där 
klassiska och nutida forskare diskuteras. 

2.2.1 Klassisk entreprenörsforskning 
Begreppet entreprenörskap introducerades i ekonomiska sammanhang av den franske 
finansmannen Richard Cantillon (1680-1734), han var den förste att diskutera 
entreprenören som en risktagare. Det som var specifikt med hans tankar var hans 
betoning på den entreprenöriella funktionen och därmed den minskade fokuseringen på 
entreprenören som person (Landström, 2005). Tiden efter Cantillon präglades av nya 
produktionsförhållanden vilket påverkade den akademiska synen inom det ekonomiska 
området. Under den här eran växte sig ämnet nationalekonomi stark och personligheter 
som Adam Smith (1723-1790) var tongivande för debatten. Han menade att kapitalisten 
var den centrala aktören i ekonomin och detta innebar att den entreprenöriella funktionen 
inte diskuterades (Landström, 2005).  
 
Det var först 1828 som den franske ekonomen Jean Baptiste Say (1767-1832) lyckades 
vända den rådande diskussionen. Hans forskning presenterade tesen att entreprenören är 
länken mellan kunden och marknaden eftersom det är entreprenören som kombinerar 
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produktionsmedlen med syftet att tillgodose marknadens efterfrågan. Det är viktigt att 
poängtera att Say menade att entreprenören stod för risken (Landström, 2005). 
 
En av de viktigaste personerna inom klassisk entreprenörsforskning är Joseph H. 
Schumpeter (1883-1950) som i sin doktorsavhandling 1934 lyfter fram entreprenörens 
roll i utvecklingsprocessen. Han utgick från att ekonomin är i jämvikt och att 
entreprenören är en innovatör som bryter den ekonomiska jämvikten och därigenom 
skapas en positiv förändring på marknaden. Vidare menade han att entreprenören är 
huvudperson på den ekonomiska marknaden med anledning främst av entreprenörens 
förmåga att se nya möjligheter (Landström, 2005). 

2.2.2 Nutida entreprenörskapsforskning 
Enligt Barringer och Ireland (2006) finns det vissa karaktärsdrag som utmärker en 
framgångsrik entreprenör. De menar att det den viktigaste egenskapen är att 
entreprenören har en genuin passion för affärsverksamheten. Detta innebär att de anser att 
deras företag kommer att leda till positiva konsekvenser för andra individer. Passionen är 
även grunden till att entreprenören väljer att starta ett eget företag. Det andra 
karaktärsdraget som Barringer och Ireland (2006) diskuterar är att entreprenören ska ha 
produkt/kundfokus, de ska alltid arbeta efter att skapa produkter som marknaden 
efterfrågar.  Den tredje aspekten är att entreprenören har styrkan att fortsätta arbetet även 
om det sker motgångar. Det sista viktiga karaktärsdraget är att entreprenören har en 
fallenhet för affärer, det innebär att de måste ha förmågan att se nya möjligheter. Det är 
viktigt att entreprenören har förmågan att läsa trender och genom dem skapa nya 
affärsmöjligheter. Även Coulter (2001) diskuterar de egenskaper eller personlighetsdrag 
som är utmärkande för en entreprenör. Hon menar att det är svårt att skapa en generell 
lista över personlighetsdrag som är direkt applicerbar på alla entreprenörer. Hon anser 
dock att följande personlighetsdrag är vanliga hos en entreprenör: stark vilja till 
måluppfyllelse, självständighet, fokuserad och agerar objektivt, riskbenägenhet samt är 
de oftast kommunikativa, optimistiska och positiva. 
 
Idag diskuterar många forskare vikten av ett fungerande nätverk för att ett företag ska ha 
möjligheten till långsiktig tillväxt. Aldrich och Zimmer (1986) menar att 
omgivningsstudier är primära vad gäller entreprenörsskapsforskning. Vidare menar de att 
genom ett komplext nätverk kan det enskilda entreprenörskapet både skapa hot och 
möjligheter med ett fungerande nätverk. Easton (1992) menar att grunden till 
nätverksresonemanget är att inget företag lever enskilt utan har ett ständigt föränderligt 
förhållande till sin omvärld. Enligt Bengtssson (2002) är diskussionen en logisk följd till 
att samhället idag förändras till ett globaliserat kunskapssamhälle. Andersson (2006) 
menar att ett företags nätverk kan vara en anledning till att ett företag blir framgångsrikt. 
Nätverk skapas genom sociala kontakter samt arbetsrelationer.  
 

2.3 Wiklunds teoretiska modell 
Wiklunds (1998) teoretiska modell visar det komplexa sambandet mellan indirekta 
variabler och hur dessa påverkar företagets strategi. Enligt Wiklunds (1998) modell är det 
strategin som i sin tur direkt påverkar företagets tillväxt. Wiklunds (1998) modell är en 
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sammansättning av de olika variabler och perspektiv som är grundläggande inom 
tillväxtforskningen. Vidare bör modellen inte tolkas statiskt utan istället som ett yttre 
ramverk där innehållet av teorier kan förändras i takt med hur verkligheten förändras. 
Författarna har med anledning av modellens flexibilitet medvetet valt de teorier som 
författarna anser har relevans för studiens syfte. Wiklund, Davidsson & Delmar (2001) 
menar att flexibiliteten är av central betydelse eftersom ekonomin ständigt förändras och 
därför kan inte fenomenet tillväxt studeras med samma resultat två gånger. Därför menar 
Wiklund et. al (2001) att det är komplicerat att generalisera tillväxtforskning.  
 

 

 
Figur 1 Wiklunds (1998) modell som visar sambandet mellan indirekta variabler, strategi och     

    tillväxt. 
 
Modellen är strukturerad genom att de indirekta variablerna – resurser, kompetens, 
motivation och miljö ytterst påverkar företagets strategi. Författarna kommer därför att 
nedan redogöra för de olika faktorerna och därmed även de valda teorier som är 
applicerbara inom varje indirekt variabel. Därefter följer en diskussion om strategier som 
kan vara användbara på ett företag för att slutligen skapa tillväxt. 

2.3.1 Resurser 
Företags resurser som en grund till att definiera deras strategi och därmed i förlängningen 
hur resurserna kan leverera vinst började diskuteras under 1990-talet (Grant, 2004). Det 
resursbaserade perspektivet kan enligt Collis och Montgomery (1995) förklaras med hjälp 
av nationalekonomiska tankar eftersom grunden i det resursbaserade perspektivet är att 
långvariga konkurrensfördelar kan härledas till att drivkraften i prestationen är företagets 
resurser. Enligt Barney (1991) är grunden till det resursbaserade perspektivet uppbyggt 
med hjälp av två antaganden. Dessa är för det första att företagen på en marknad eller 
inom en bransch kan anses vara heterogena detta på grund av de strategiska resurserna 
som företagen kontrollerar. Det andra antagandet är att genom att resurserna i ett företag 
inte är direkt överflyttningsbart till ett annat företag så kan heterogeniteten bli långvarig. 
 
Enligt Prahalad och Hamel (1990) kan företagets unika resurser och förmågor utgöra 
strategin. De menar att resurserna kan indelas i konkreta, abstrakta och mänskliga 
resurser. Konkreta resurser är exempelvis finansiella tillgångar. Abstrakta resurser kan 
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vara företagskultur. Slutligen mänskliga resurser är individernas 
kommunikationsförmåga, samarbete och övergripande deras motivation. Dessa tre olika 
resurser är gemensamt organisationens totala förmågor som leder till företagets strategi. 
Vidare menar Prahalad och Hamel (1990) att strategin påverkas av industriella 
framgångsfaktorer. 
 
Enligt Wernerfelt (1984) är företagets resurser allt som kan vara antingen en styrka eller 
en svaghet inom en organisation. Barney (1991) har strukturerat upp företagets resurser 
och menar att dessa kan indelas i fysiska, mänskliga och organisatoriska resurser. Vidare 
menar Barney (2002) att alla resurser i en organisation inte kan ge permanenta och 
långsiktiga konkurrensfördelar utan varje resurs måste bedömas enligt fyra olika kriterier 
vilka är grunden i Barneys (2002)  analysverktyg VRIO. De olika delarna är frågorna om 
resursens värdefullhet - valuable, unikhet - rare, imiterbarhet – imitability och 
organisering - organization. Vidare menar Barney (2002) att resurserna måste ses som en 
gemensam helhet samt hur företaget använder resursernas kapacitet.  
 
          
           
   

              
    
   
 
 
   
 
Figur 2 Egentolkad modell av Barneys (2002) VRIO-modell av Eliasson & Ståhl, 2007 
 
Utifrån ett resursbaserat perspektiv kan diskussionen även fokusera på startfasen i ett 
företag. Enligt Kubr, Ilar och Marchesi (2005) finns det två olika distinktioner vid 
startandet av ett företag. De anser att de två olika varianterna är grundandet av mindre 
företag och grundandet av verkliga tillväxtföretag. Den stora skillnaden enligt Kubr et al. 
(2005) är att tillväxtföretagen kan vara finansierade med hjälp av riskkapital, detta kräver 
att företaget redan från början ha en väl genomarbetad affärsplan. Vidare förklarar Kubr 
et al. (2005) att det för att bilda ett framgångsrikt företag krävs tre viktiga inputs, dessa 
är; Affärsidé, Ledningsgrupp och Kapital. 
 
Affärsidé: Grunden i ett potentiellt framgångsrikt företag är att entreprenören aktivt har 
arbetat igenom en kreativ affärsidé eftersom det är denna som ska intressera presumtiva 
investerare (Kubr et.al, 2005).  
Ledningsgrupp: Enligt Kubr et al. (2005) är arbetet med att etablera en ledningsgrupp en 
komplex process som kräver mycket tid. Vidare menar Kubr et al. (2005) att 
tillväxtföretag sällan startas av en enskild individ utan av en grupp på tre till fem personer 
som har kompletterande kompetenser.  
Kapital: För att kunna starta ett bolag krävs kapital och för att få kapital krävs en väl 
utarbetad affärsplan (Kubr et al., 2005). Genom extern finansiering kan kraven öka på 

   Värdefullhet        Unikhet     Imiterbarhet    Organisering  

Permanenta och långsiktiga 
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ledningen att prestera bättre. Detta tillsammans med en bra kommunikation kan bidra till 
att lägga grunden till ett framgångsrikt tillväxtföretag (Kubr et al., 2005). 

2.3.2 Kompetens 
Det finns enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) två olika sorters kunskap. Dessa är 
implicit och explicit kunskap. Den implicita kunskapen innebär färdigheter, praktik och 
erfarenheter. Det är den kunskapen som gör ett företag unikt. Den explicita kunskapen är 
den teoretiska kunskapen, den är oftast relativt enkel att knyta till företaget. Den implicita 
kunskapen kallas ibland tyst kunskap och det är den implicita kunskapen som kan leda till 
kompetens. 
 
Kompetens innebär enligt NE (1993)  de färdigheter som en individ besitter för att kunna 
lösa en uppgift. I dagens föränderliga värld ses företagets kompetens som en viktig 
konkurrensfördel och därmed är det av yttersta vikt att företaget aktivt arbetar med att 
dels ta reda på vilka kompetenser de besitter men även vilka kompetenser som de 
behöver i framtiden (Lindsey & Stuart, 1997). Lindsey och Stuart (1997) menar vidare att 
specifika kompetenser skapas av kulturen på företaget.  

2.3.3 Motivation 
Begreppet motivation innebär den inre psykologiska process som skapar drivkraft och 
riktning mot ett mål (Weiner, 1992). Alla olika individer inom ett företag har olika 
drivkrafter som inspirerar till måluppfyllelse. Eftersom motivation är ett subjektivt 
begrepp har författarna medvetet valt att diskutera de forskarrön som är representativa för 
studiens syfte. 
 
Abraham Maslow ses av många som motivationteorins fader med anledning av att han 
strukturerade en motivationsmodell som är baserad på konceptet att människor är 
kontrollerade och blir motiverade genom sina behov. Maslow (1970) inordnar de olika 
behoven i en speciell hierarkisk ordning där de psykologiska behoven är i den första 
nivån. På denna nivå finns de så kallade basbehoven så som exempelvis vatten mat. I en 
organisation kan detta steget involvera personens anställning, lön och arbetsförhållanden. 
Nästa steg inkluderar individens säkerhetsbehov, både det psykologiska och det 
emmesionella. Tredje steget tar upp behovet av tillhörighet och kärlek. Här finns alla de 
sociala behov så som vikten av tillhörighet i en grupp, vänner, en fru eller barn. I ett 
organisationskoncept kan detta betyda att de anställda vill spendera tid med anda 
personer, vara en del i en social grupp av kollegor eller vänner. Nästa steg är behov för 
självuppnåelse; till exempel en stävan efter status, rykte, prestige och erkännande. När 
dessa behov är uppfyllda kommer personen ha ett bättre självförtroende. I en organisation 
kan detta ses genom självförtroende, erkännande och respekten från andra människor. 
Den sista nivån i pyramiden är behovet för självförverkligande, detta handlar om hur 
individer har förmågan att använda och förverkliga hans/hennes möjligheter. Vid denna 
nivån är han/hon fullt motiverade i deras jobb och deras behov är tillfredställda. Personer 
är motiverade genom deras behov att uppnå eller bibehålla de olika villkoren för 
respektive nivå, men även att högre nivåer inte kan påverka en person innan behoven på 
lägre nivåer är uppfyllda (Maslow, 1970). 
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I dagens föränderliga värld är det av central betydelse att företagen har motiverade 
anställda för att därigenom säkerställa att företagets output blir optimalt. McClelland 
(1961) formade teorin ”Need of achievement” (nAch) som innebär individers 
prestationsvilja. Individers motivation och effektivitet på arbetet påverkas av prestation, 
social samhörighet och makt. Enligt Davidsson (1989) är nAch den mest använda teorin 
när entreprenörer studeras. Teorin innebär att individer med hög nAch känner 
tillfredsställelse när de utsätts för utmaningar och att utföra varierande arbetsuppgifter.  
 
Ett företag måste skapa ett positivt klimat med en fungerande personalpolitik som innebär 
en stark vi-känsla och därmed ett produktivt beteende hos personalen (Jacobsen & 
Thorsvik, 2002). Motivationsperspektivet indelas ofta i inre och yttre individuell 
motivation. Den inre motivationen innebär att grunden till arbetstillfredsställelse är den 
inre kraften och växandet. Den yttre motivationen förklaras med mer konkreta belöningar 
såsom lön och befordringar. 
 
Enligt Locke och Lathams (1990) målsättningsteori är det av central betydelse för de 
anställdas motivation att företaget har klart uppsatta mål. Vidare menar Locke och 
Latham (1990) att för skapandet av ett motiverat och därmed effektivt arbetsklimat bör 
följande faktorer beaktas; svårigheten på mål, acceptans och hängivelse. 

2.3.4 Miljö  
Företag bör för sin långsiktiga överlevnad skapa en medvetenhet för sin omgivning det 
vill säga hur företagets externa miljö ser ut. Porter (1998) diskuterar i sin modell 
”Branschkonkurrensens drivkrafter” hur fem olika drivkrafter faktiskt påverkar hela 
branscher och därmed implicit även det enskilda företaget. De fem drivkrafterna kan 
enligt Porter (1998) påverka den långsiktiga vinstpotentialen i branschen. Vidare menar 
Porter (1998) att de fem olika drivkrafterna kan vara potentiella hot för företaget. De fem 
drivkrafterna är rivalitet med branschkonkurrenter, säljare, köpare, potentiella etablerare 
och substitut. Porter (1998) menar att kunskapen om dessa är viktig för att företaget ska 
kunna utforma dels en konkurrensstrategi men även för att skapa en förståelse för vilken 
konkurrenssituation som företaget befinner sig i.  

 
 
Figur 3 Porters 5f-modell, (efter Porter, 1998)  
 
Den första drivkraften är rivalitet mellan de befintliga konkurrenterna som finns inom 
branschen. I praktiken innebär det att konkurrenterna aktivt arbetar med att skapa sig en 
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fördelaktigare position i relation till andra aktörer på marknaden (Porter, 1998). Vidare 
menar Porter (1998) att företag är i beroendeställning till både kunder och leverantörer 
och då främst hur starka dessa aktörer är. Styrkan beror på faktorer som till exempel hur 
mycket information som och därmed hur deras förhandlingsstyrka är gentemot företaget. 
Nästa hot som Porter (1998) diskuterar är hur potentiella etablerare faktiskt agerar det vill 
säga de aktörer som i dagsläget inte befinner sig på den aktuella marknaden men har 
viljan och kunskapen att faktiskt erövra marknadsandelar. Det sista hotet enligt Porter 
(1998) är risken för att bli utkonkurrerad av substitutvaror.  
 
Ett företag kan även använda sig av verktyget SWOT-analys för att skapa en tillförlitlig 
kunskap om en enhets specifika styrkor och svagheter gentemot den specifika kontexten. 
En SWOT-analys är strukturerad genom att de interna aspekterna diskuteras under 
styrkor (S) och svagheter (W). Det som diskuteras är till exempel hur det egna företagets 
resurser och kompetenser kan vara en styrka eller svaghet i relation till andra aktörer på 
marknaden. Däremot under variablerna möjligheter (O) och hot (T) resoneras de 
förändringar som berör hela branschen, det vill säga det externa perspektivet, dessa berör 
oftast framtiden. För att få en heltäckande bild av företagets externa möjligheter och hot 
bör företaget aktivt resonera kring vilka politiska-, ekonomiska-, sociala-, teknologiska-, 
demografiska och naturliga aspekter som direkt eller indirekt kommer att påverka 
företagets framtid (Kotler, Armstrong, Saunders & Wong, 1999). 

2.3.5 Strategi 
Efter att studerat branschens egenskaper för företaget genom 5F-modellen följer nedan en 
diskussion om vilken specifik strategi som företaget  bör använda sig av för att nå sina 
mål. 
Ett företags strategiska plan visar det aktuella företagets vision och därmed var företaget 
vill vara i framtiden (Kotler et al., 1999). Författarna anser att Porters (1998) generiska 
strategier är applicerbara i Wiklunds (1998) modell, eftersom dessa kan täcka de övriga 
variablerna i den teoretiska modellen. Porter (1998) menar att det finns tre olika 
generiska strategier som kan vara  användbara på en marknad, dessa är: 
kostnadsöverlägsenhet, differentiering och fokusering.  
  
Kostnadsöverlägsenhet, strategin innebär att företaget bör arbeta kontinuerligt med 
produktionsförbättringar för att därigenom minimera företagets kostnader. Strategin 
lägger ingen vikt vid faktorer såsom till exempel FoU, service, personlig försäljning, 
reklam. Kontentan blir därmed att den uppnådda lågkostnadspositionen skyddar företaget 
mot de krafter som 5F-modellen tar upp.  
 
Differentiering; strategin innebär att företaget differentierar sin produkt eller tjänst på så 
sätt att den uppfattas som något unikt i branschen. Ett företag kan differentiera sig på 
områden som till exempel teknologi, design, märkesprofil samt kundservice. Strategin är 
stark eftersom den urskiljer företaget från övriga konkurrenter i branschen och kan på det 
viset hantera Porters 5F. Porter (1998) menar dock att denna strategi kan göra det svårt 
för företag att skaffa sig en stor marknadsandel eftersom den ofta kräver någon form av 
exklusivitet som i sin tur leder till mindre andel.  
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Fokusering; strategin fokuserar på en viss köpgrupp eller segment. Grunden är att 
företaget har en klar bild av vad kunden vill ha och därmed får förmågan att differentiera 
sig mot respektive grupp. Fokuseringen innebär att företaget skapar en möjlighet till att 
anpassa sitt sortiment efter konsumenterna. Detta gör att företaget kan inta antingen en 
lågkostnad- eller differentieringspositionering eller en mixad variant av dessa. 

2.3.6 Tillväxt 
Tillväxt är avgörande för ett lands välstånd eftersom välstånd kan sägas vara ett mått på 
invånarnas levnadsförhållanden (regeringen, 2006). Ett lands totala ekonomiska tillväxt 
mäts oftast med hjälp av förändringen i procent av bruttonationalprodukten, BNP. BNP är 
ett ekonomiskt mått som mäter det totala värdet av produktionen i ett land (Fregert & 
Jonung, 2003). För det enskilda företaget i praktiken innebär resonemanget om BNP helt 
enkelt en tillväxtdiskussion - att företaget expanderar, det vill säga att företaget förändras 
från ett läge till ett annat. För att exemplifiera begreppet så innebär tillväxt ett 
tillvägagångssätt som har gjort det möjligt för företaget att kunna växa kraftigt i storlek, 
vinst eller marknadspenetration (Wiklund, 1998).  
 
Ett företags tillväxt beror på antingen interna eller externa faktorer eller en kombination 
av dessa (Penrose, 1959;  Barringer & Ireland, 2006). Interna faktorer är de aspekter som 
kan härröras till företagets interna förutsättningar och därmed påverkas av företagarna 
själva. Exempel på interna faktorer är kompetens och ledarens mål (Davidsson, 1989). 
Penrose (1959) diskuterar även ledarskapet, HRM och företagsstruktur som interna 
aspekter. Externa faktorer är förutsättningar som finns utanför företaget och dessa kan 
relateras till institutionella faktorer som till exempel skatter och regler (Barth, 2005).  
 
Andersson (2003) menar att det finns fyra olika faktorer som påverkar ett företags 
tillväxt. Han konkretiserar dessa till entreprenören, företaget, branschen och 
makromiljön. Det som är specifikt enligt Andersson (2003) med entreprenören är dennes 
vilja och motivation till tillväxt. Vidare menar Andersson (2003) att det är entreprenören 
som har makten över företagets resurser och miljö. Dessutom är det entreprenören som 
primärt uttrycker företagets mål och vision. 
 
Hofer och Sharan (1985) anser att tillväxten i ett företag kan bero på ledaren och var i 
livscykeln som företaget befinner sig. De menar exempelvis att om ledaren har en 
entreprenöriell ledarstil så är den mest fördelaktig i företagets växandestadie. Hofer och 
Sharan (1985) anser därmed att de interna aspekterna är viktigast för tillväxt. Däremot 
fokuserar forskarna Pfeffer och Salanic (1978) mest på de externa faktorerna. De anser att 
förståelsen för organisationens kontext är avgörande för om företagaren ska kunna förstå 
de interna påverkansfaktorerna. 
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2.4 Undersökningsmodell 

 

Figur 4 Studiens  undersökningsmodell 
 
Författarna har valt att problematisera sitt syfte och frågeställning för att på så sätt arbeta 
fram en konkret och användbar undersökningsmodell som leder till en hög validitet 
genom studiens gång. Författarnas modell har sitt ursprung i Johan Wiklunds (1998) 
teoretiska modell som visar det komplexa sambandet mellan indirekta variabler och hur 
dessa påverkar företagets strategi och därmed ytterst företagets tillväxt. Wiklund (1998) 
menar att modellen inte bör tolkas statiskt utan som ett yttre ramverk och detta på grund 
av ändrade veklighetsförhållanden. Då Wiklund (1998) påvisar modellens flexibilitet har 
författarna i denna undersökning valt att anpassa undersökningsmodellen efter de teorier 
och den verklighet som författarna anser bäst kan tillfredsställa studiens grundläggande 
frågeställning och syfte. Detta har ledsagat fram till användandet av medtagna 
teorier/modeller.  
 
För det första anser författarna att den entreprenöriella processens roll i företag är av en 
så väsentlig vikt för företagens kontinuerliga arbete med långsiktig tillväxt och därför har 
en modifiering av Wiklunds (1998) modell skett. Studier av entreprenören och dennes 
påverkan genomsyrar samtliga indirekta variabler. Undersökningsmodellen har därför 
utformats med en variabel som visar på den entreprenöriella påverkan på de indirekta 
variablerna. Den entreprenöriella processen i företag kan visa på ett teoretiskt 
ledningssystem där ett upplyst styrande ligger nära företags processer. Det vill säga 
företags samtliga processer kan ske kontinuerligt med en noggrann överblick av en 
entreprenöriell ledare. Författarna har förklarat undersökningsmodellens olika delar mer 
utförligt tidigare i kapitel 2. På följande sidor följer en sammanställning av de olika 
variablerna. 
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Resurser 
Utgångspunkten för företagets resurser ligger i Prahalad och Hamels (1990) synsätt vid 
en indelning av dessa i konkreta, abstrakta och mänskliga resurser. Författarna har här 
fokuserat på företagsfinansiering, företagskultur och motivation. Vidare har ett 
resursbaserat perspektiv av motivation använts då det styrker och belyser resursområdet i 
ljus av det entreprenöriella tänkandet på ett genomträngande sätt. För att ytterligare 
förtydliga perspektivets fokus på företagens arbete med långsiktig tillväxt har författarna 
valt att använda sig av en egentolkad VRIO-modell (Barney, 2002). Denna modell 
tydliggör vilka resurser som ger långsiktiga konkurrentfördelar genom att bedöma dess 
värdefullhet, unikhet, imiterbarhet och organisering.  
 
Kompetens 
Den indirekta variabeln kompetens är påverkad av de resurser som företaget besitter. 
Företagets kompetens är i denna modifierade undersökningsmodell starkt och direkt 
kopplat till den entreprenöriella påverkan vilken i sin tur omvandlar resurser till framtida 
konkurrentfördelar, det vill säga ett arbete med en långsiktig tillväxt. Variabeln har 
undersökts genom att författarna har studerat företags arbete med att kartlägga dessa 
resurser och planerandet av dess användande. 
    
Motivation 
Genomgång av motivationsteorier har visat på Maslow’s (1970) behovspyramid’s styrka 
som en grundläggande modell där författarna i sin tur har valt att applicera andra 
modeller. Valet av dessa modeller har skett utifrån ett entreprenöriellt 
ledarskapsperspektiv där McClellands (1961) modell ”Need of achievement” är 
användbar. Vidare menar författarna att McClelland’s (1961) målsättningsteori är lämplig 
eftersom den mäter individens prestationsvilja. Detta kan i sin tur indirekt forma 
företagets strategi och därmed dess långsiktiga tillväxt. Författarna anser att 
entreprenörens motivation påverkas positivt av den nära entreprenöriella processen i 
samklang med de indirekta variablerna. 
 
Miljö 
Undersökningsmodellens flexibilitet och utformning har visat på en anpassning till den 
verklighet företag befinner sig i. Porter (1998) har arbetat fram en konkret modell som 
han benämner 5F-modellen, vilken synliggör företagets positionerade verklighet utifrån 
dess branschsituation. Författarna anser att modellen trots att de studerade företagen inte 
befinner sig i samma bransch är möjlig att använda på detta material. Detta eftersom 
företagen har det gemensamt att de är tillväxtföretag. Vidare har författarnas önskan varit 
att synliggöra de undersökande företagens omgivning/miljö för att på så sätt belysa och 
nyansera deras möjlighet till arbetet med en långsiktig tillväxt.  
 
Författarna har för att ytterligare kartlägga företags möjlighet till arbete med långsiktig 
tillväxt valt att diskutera ”SWOT”-analys vilken belyser både interna och externa 
variabler där fokus ligger på ett mer visuellt plan (Porter, 1998).   
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Strategi 
Samtliga indirekta och direkta variabler påverkar företagets arbete med strategi. 
Författarna har valt att utifrån Porter’s (1998) tre möjliga generiska strategier analysera 
variablerna i korrelation till dess valda strategi för att på så sätt söka samband vilka tyder 
på ett arbete med långsiktig tillväxt. 
 
Sammanfattning av studiens undersökningsmodell 
Undersökningsmodellen har sin utgångspunkt i Wiklunds (1998) modell men är 
modifierad efter studiens syfte och problemformulering. Vidare har 
undersökningsmodellen utvecklats genom att den entreprenöriella processen är 
övergripande i studien. De indirekta variablerna har författarna medvetet valt att ge 
samma tyngdpunkt. Författarna anser att undersökningsmodellen ger en mer korrekt bild 
av hur företag arbetar med långsiktig tillväxt. Modellen har legat till grund för 
operationaliseringensprocessen vad gäller studiens intervjuguide. Slutligen har 
variablerna i undersökningsmodellen använts konsekvent i studiens analys och slutsats. 
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3. Metod 
I detta kapitel är syftet att redogöra för tillvägagångssättet som ligger till grund för 
uppsatsen. Kapitlet är strukturerat genom att det börjar med en diskussion om studiens 
helhet, detta följs av författarnas  metodval och dess för- och nackdelar. 

3.1 Val av metod 
Studiens är i sin helhet av kvalitativ karaktär. Jacobsen (2002) menar att en kvalitativ 
studie bör användas när syftet är att belysa förhållandet mellan individ och kontext. Det 
specifika syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilket praktiskt arbetssätt och 
vilka faktorer som entreprenören har implementerat i företaget för att därigenom skapa 
långsiktig tillväxt. Vidare resulterar en kvalitativ ansats i att skapa en vidare klarhet av ett 
fenomen. Den kvalitativa studien lägger vikt vid detaljer samt att den visar nyanser och 
egenskaper som är unika för källan. Ansatsen låter källan svara fritt på frågor och tvingar 
därmed inte personen att ta en förutbestämd alternativ ställning. På grund av sin öppenhet 
har den kvalitativa studien en hög intern giltighet. Det vill säga den information som fås 
fram ses som den mest sanningsenliga. Studiens öppenhet bidrar även till en stor 
flexibilitet vilket kan innebära att problemformuleringen kan komma att ändras under 
studiens gång. En kvalitativ studie är resurskrävande vilket leder till att färre 
respondenter tillfrågas (Jacobsen, 2002). Detta leder i sin tur att studien kan komma att få 
problem med den externa giltigheten. Extern giltighet innebär hur hög överförbarhet till 
andra kontexter som studien har (Jacobsen, 2002). Metodvalet kan också visa sig vara 
komplext då det kan uppstå en svårighet att jämföra olika respondenters svar med 
varandra. Enligt Jacobsen (2002) kan även objektiviteten försvåras då 
undersökningseffekter kan leda till att författarna mäter något som författarna själva har 
åstadkommit. 
 
Motsatsen till kvalitativ karaktär är kvantitativ karaktär vilket innebär att insamlingen av 
empiri sker med hjälp av siffror (Jacobsen, 2002). Fördelen med en kvantitativ ansats är 
att den insamlade informationen är standardiserat vilket gör det relativt enkelt att 
behandla med hjälp av datorer. Vidare ger ansatsen en hög extern giltighet eftersom den 
ger möjlighet att kunna generalisera statistiskt. Nackdelarna med en kvantitativ ansats 
kan vara en risk att undersökningen blir ytlig och att ansatsen är statisk och inte alls så 
flexibel som en kvalitativ studie. Författarna har diskuterat fördelarna och nackdelarna 
med de olika ansatserna och anser att en kvalitativ studie bäst kan besvara 
problemställningen och därmed uppfylla författarnas syfte med studien. 
 
Studien bygger på en deduktiv ansats, det vill säga att forskningen går från teori till 
empiri (Jacobsen, 2002). Detta är ett medvetet val eftersom författarna redan vid studiens 
början hade betydande kunskaper inom ämnena ekonomisk tillväxt och entreprenöriellt 
ledarskap. Författarnas tidigare kunskap inom ämnet skapar en bättre fokusering och 
därmed ökar möjligheten att utreda rätt saker. Detta utgör samtidigt enligt Jacobsen 
(2002) en risk eftersom författarna omedvetet söker efter information som verifierar 
författarnas förväntningar, följden kan bli att viktig information inte behandlas på rätt 
sätt. Motsatsen till en deduktiv ansats är induktiv ansats vilket innebär att författaren 
samlar in empiri med ett öppet sinne och utan att denne har någon förkunskap om 
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forskarämnet (Jacobsen, 2002). Författarna anser att det med anledning av deras tidigare 
kunskap inte är praktiskt möjligt att genomföra en induktiv ansats. 

3.1.1 Litteraturforskning 
I den teoretiska referensramen har författarna utgått från litteratur inom entreprenörskap- 
och tillväxtforskning samt vetenskapliga artiklar inom dessa områden. Arbetet började 
med en inventering i den litteratur som ingår i representativa kurser inom Högskolan i 
Halmstad. Vidare har författarna utgått från litteratur och vetenskapliga artiklar inom 
ledarskap, organisation och marknadsföring detta för att utöka helhetsförståelsen för 
ämnesområdet. Litteraturforskningen utökades kontinuerligt då författarna efterhand fann 
relevant teori i tidigare refererad forskning vilket har styrkt uppsatsens validitet och 
reliabilitet. Dessutom har författarna tagit del av kurslitteratur inom metodområdet. 
Författarna har använt databaser Hulda och ABI/Inform som finns på Högskolan i 
Halmstads för att söka adekvat information. Vid sökningen har författarna använt sökord 
som ”entreprenörskap”, ”tillväxt”, ”motivation”, ”resursbaserat” och ”strategi”, 
sökningen har skett både på svenska och engelska. Slutligen har författarna medvetet 
gjort nya sökningar allteftersom kunskapen och förförståelsen har ökat. Det bör 
poängteras att författarna vid inläsningen av litteratur kan ha påverkats dels av den 
litteratur som är praktiskt använd i uppsatsen men även av annan berörd litteratur. 

3.1.2 Val av teorier 
Författarna har valt att strukturera den teoretiska referensramen genom att först diskutera 
entreprenörskap. Detta har skett genom en kronologisk diskussion som avslutas med var 
forskningen befinner sig i nutid. Därefter diskuterar författarna Wiklunds (1998) modell 
som visar på ett företags kontinuerliga arbete för att nå tillväxt. Valet är baserat på grund 
av att modellen är deskriptiv och därmed uppfyller studiens syfte i bemärkelsen att 
författarna vill undersöka entreprenörens praktiska arbetssätt. Vidare är modellens 
uppbyggnad baserad som ett yttre ramverk vilket skapar förutsättningar för flexibilitet 
och ständig förändring, faktorer som författarna anser vara viktiga för långsiktig tillväxt i 
ett företag.  
 
Teorierna är medvetet valda av författarna för att styrka studiens validitet och reliabilitet. 
Författarna anser därmed att de valda teorierna är de teorier som bäst passar studiens 
syfte och den aktuella kontexten. Dock finns en medvetenhet om att det finns en risk att 
dessa val är baserade på författarnas förförståelse och för att styrka studiens objektivitet 
har författarna gjort en genomgång av relevant litteratur. 
 
Författarna har med bas i Wiklunds (1998) modell medvetet valt att diskutera de modeller 
och teorier som främst fokuserar på långsiktig tillväxt.  Modellen innefattar variablerna 
resurs, kompetens, motivation, miljö och strategi. Författarna har generellt diskuterat 
resursbaserat perspektiv som slutligen utmynnar i Barneys (2002) VRIO-modell. Därefter 
följer en diskussion om företags möjliggörande i startfasen. Variabeln kompetens 
innefattar en generell diskussion om kompetensbegreppet. Under motivationsvariablen 
har författarna valt att diskutera nAch eftersom modellen diskuterar entreprenörens 
egenskaper. Därefter följer en diskussion om Locke och Lathams (1990) 
målsättningsteori för att skapa en förståelse för individens handlande i en specifik 
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situation. Slutligen under motivationsvariabeln diskuteras Maslows (1970) behovstrappa 
eftersom den ofta är grunden i behovsteorier, vilket innebär en individorientering där 
individens beteende bestäms efter behov (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Variabeln miljö är 
mångfasetterad och för att skapa ett äkta helhetsintryck har författarna medvetet valt att 
diskutera de teorier som författarna anser uppfyller studiens syfte. Dessa är Porters five 
forces och SWOT. Den sista variabeln i Wiklunds (1998) modell är strategier, där har 
författarna valt att fokusera på Porters (1998) generiska strategier. 
 
Författarna är medvetna om att viss använd litteratur är skriven i en annan kontext än den 
som författarna i den här studien har mött. Författarna har dock beslutat att litteraturen är 
relevant eftersom den kan vara applicerbar i olika kontexter. 

3.1.3 Intervjuguidens utformning och innehåll 
Författarna har utformat intervjuguiden efter den teoretiska referensramen. Detta innebär 
att utgångspunkten har varit tillväxt. Vidare är intervjuguiden strukturerad efter frågor 
som berör entreprenörskap, resurs, kompetens, motivation, miljö och strategier. 
Författarnas intresse ligger i att respondenterna svarar så nära deras verklighet som det är 
möjligt och därför är intervjuguiden konstruerad med en halvstrukturerad grund, med så 
öppna frågor som möjligt. Författarnas resonemang stöds av Kvale (1997) som diskuterar 
svårigheten för forskaren att förbli objektiv under intervjun. Kvale (1997) menar att 
lösningen är att respondenten tillåts att utveckla sina svar.  
 
Intervjuguiden är strukturerad genom att respondenten först får berätta grundfakta om sig 
själv samt historik om företaget. I den här delen återfinns således dels en självbiografi 
men även en företagsbiografi. Författarnas syfte med att först låta respondenten tala fritt 
om dessa bekväma ämnen har två syften. Det ena syftet är att skapa en lugn och trygg 
stämning för respondenten. Det andra syftet är att författarna anser att för skapandet av en 
förståelse för nutid är det av väsentlig vikt att ha en förståelse för dåtid.  
 
Vidare följer en diskussion angående företagets syn på tillväxt, både på kort och lång sikt. 
Det som författarna här främst är intresserade av är hur den praktiska verkligheten ser ut i 
ett entreprenöriellt företag för att därigenom skapa en förståelse för entreprenörens 
vardag. Intervjuguiden innehåller inga direkta diskussionsfrågor om den entreprenöriella 
processen. Detta har varit ett medvetet val eftersom författarna anser att det skapar en 
möjlighet för vidare tolkning och analysering av processen. 
 
Därefter fokuseras frågorna på företagets resurser. Författarnas intresse har varit att få 
entreprenörens subjektiva bild på vilka resurser som är primära i dennes specifika 
kontext. 
 
Under motivationsvariabeln diskuteras dels hur entreprenören motiveras men även hur 
denne anser att företaget arbetar för personalens motivation. Författarna är medvetna om 
att entreprenören och personalens syn inte behöver korrelera. Dock anser författarna att 
för att uppfylla den här studiens syfte är det tillräckligt att entreprenörens subjektiva bild 
framkommer. 
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Nästa variabel som diskuteras är miljö, här är fokus på externa faktorerna såsom bransch 
och konkurrens. Grunden till att den externa miljön diskuteras är att skapa förståelse för 
hur företagets kontext kan påverka företagets tillväxt. 
 
Wiklunds (1998) modell menar att det slutgiltiga som påverkar ett företags tillväxt är den 
valda strategin. Således följer en diskussion som behandlar företagets valda strategi samt 
varför de har gjort det valet. 
 
Författarna har medvetet valt att ta upp frågor och diskutera om tillväxt i intervjuguiden 
då författarna anser att detta berikar uppsatsens validitet och reliabilitet. Vidare har 
författarnas förhoppning och intention varit att först låta respondenten fritt diskutera 
undersökningsmodellens olika variabler vilka leder till tillväxt och därefter diskutera 
tillväxt som eget tema. Vidare ger detta en mer nyanserad bild av respondenternas 
medvetna koppling i modellen och vilken styrka denna kan ha. Detta styrks av Kvale 
(1997) då han påpekar vikten av att låta respondenten tala fritt. Vidare tillåts 
respondenten att själv utveckla sina svar vilket betyder att han eller hon kommer att tala 
om det som har störst vikt i dennes kontext. Författarna anser att denna koppling har 
synliggjort resultatet av studiens underökningsmodell. 

3.1.4  Empirisk undersökning 
När en forskare medvetet har valt att utföra sin undersökning med ett kvalitativt 
angreppssätt har denne enligt Jacobsen (2002) fyra olika tänkbara insamlingsmetoder för 
empiri. Dessa är individuell intervju, gruppintervju, observationer eller 
dokumentundersökning. Författarnas syfte med den här specifika studien är att undersöka 
vilket praktiskt arbetssätt och vilka faktorer som entreprenören har implementerat i 
företaget för att därigenom skapa långsiktig tillväxt. Författarna anser att de bäst kan 
uppfylla syftet genom att empriinsamlingen sker genom individuella intervjuer.  
 
Författarna har i sitt arbete med att hitta företag som är representativa för studien 
medvetet valt att arbeta efter förutbestämda kriterier. Författarna anser att för att studiens 
syfte ska uppfyllas är det av vikt att företaget har varit etablerat i några år samt har en 
stabil grund. Vidare anser författarna att det inte är primärt att entreprenören fortfarande 
är aktiv inom företaget utan istället är det företagets entreprenöriella arbetssätt som har 
fokus i den här studien. 
 
Författarna har aktivt arbetat för att minimera intervjueffekter. Intervjuerna har skett i 
respondentens naturliga kontext och genom de öppna frågorna har författarna försökt att 
skapa ett diskussionsforum istället för en renodlad intervju. Författarna har strukturerat 
intervjuerna genom att för det första att båda författarna har varit delaktiga och aktiva 
under intervjun. Vidare har författarna valt att dels nedteckna det som respondenterna 
faktiskt säger men har samtidigt noterat och registrerat respondenternas kroppsspråk. 
Noteringarna har skett för att ge författarna en möjlighet att återkomma till 
intervjuunderlaget och därmed minska risken för att författarnas värderingar styr 
resultatet av studien. 
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Den insamlade empirin är återberättad och strukturerad efter studiens 
undersökningsmodell, detta för att öka läsbarheten. Vidare är empirin återberättad på ett 
så nyanserat sätt som möjligt för att på så sätt belysa och fånga intervjutillfällets anda. 
Detta betyder att empirikapitlet är skrivet i engelsk stil (Jarrick & Josephson, 1996). 
Författarna är medvetna om risken att intervjumaterialet kan komma att få en viss prägel 
av egna intryck och på så sätt färga empirin. Dock anser författarna att valda använda 
metoder säkerställer och ökar både empirins validitet och reliabilitet genom att empirin 
belyses i ett mer sanningsenligt ljus.   

3.1.5 Metodkritik 
Vid både kvalitativa och kvantitativa studier föreligger vissa risker som författaren bör 
vara medveten om. Vid en kvalitativ studie finns risken för intervjueffekt samt 
kontexteffekt, vilka författarna både innan och under intervjuerna aktivt har arbetet för att 
minimera.  Intervjueffekt innebär att respondenten svarar det som denne tror att forskaren 
vill höra (Jacobsen, 2002). För att om möjligt undvika intervjueffekter har författarna 
påtalat för respondenterna att det är deras subjektiva svar som är intressanta för studien. 
Kontexteffekt medför att kontexten påverkar respondentens svar (Jacobsen, 2002). Enligt 
Jacobsen (2002) kan det vara en fördel för respondenten om denne under intervjun får 
befinna sig i sin naturliga kontext, författarna har därför genomfört samtliga intervjuer på 
respondenternas arbetsplats för att därigenom skapa en trygghet för respondenterna under 
intervjun. Vidare har författarna för att minska kontexteffekten medvetet valt att inte 
lämna ut intervjufrågorna innan intervjuerna eftersom då finns risken att spontansvar 
uteblir. Därmed anser författarna att objektiviteten ökar.  

3.1.6 Författarnas förförståelse 
Förförståelse innebär enligt Goffman (1994) att allt som individer har med sig i form av 
erfarenheter och kunskap ständigt påverkar de val som individen tar. Författarna har för 
att skapa en förståelse för det egna handlandet medvetet valt att lyfta upp sina tidigare 
erfarenheter för att därigenom uppnå förståelse för sitt eget perspektiv och därmed 
handlande. Författarna anser att det är viktigt att ha en medvetenhet om förförståelse för 
att därigenom om möjligt säkerställa författarnas objektiva ställningstagande.  
 
Författarna har genomgående i uppsatsprocessen diskuterat förförståelse för att 
tolkningen av insamlat material ska bli så lite färgat som möjligt av författarnas tidigare 
erfarenheter och kunskap. 
 
Båda författarna till den här studien är i grunden ekonomer och har därmed ett 
företagsekonomiskt perspektiv. Vidare har båda författarna ett förflutet inom arbetslivet 
dock inom olika branscher. Författarna är medvetna om att både tidigare studier och 
arbetslivserfarenhet kan bidra till det perspektiv och den förförståelse som författarna har. 
 

3.2 Validitet 
Begreppet validitet betyder i detta samanhang giltighet (Jacobsen, 2002). En studies 
validitet visar på dess giltighet det vill säga hur väl forskaren stringent mäter det som är 
författarnas intention med studien (Sohlberg & Sohlberg, 2002). Validitet indelas enligt 
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Jacobsen (2002) in i extern och intern validitet. Intern validitet är applicerbar i kvalitativa 
studier och innebär praktiskt studiens trovärdighet. För att kontrollera studiens interna 
validitet har forskaren använda sig av två olika metoder och om dessa genererar samma 
resultat är den interna validiteten hög. Den externa validiteten är däremot applicerbar 
främst inom kvantitativa studier och innebär överförbarhet det vill säga att resultatet 
generaliseras av forskaren (Jacobsen, 2002).  
 
Enligt Jacobsen (2002) är det forskarens ansvar att validiteten prövas och därför är det av 
betydande vikt att forskaren genomgående kritiskt granskar både respondentens 
information men även alla informationskällor. Författarna har kritiskt granskat 
respondenternas svar och tolkat kroppsspråk i samband med intervjuerna. Valet att 
använda en halvstrukturerad intervjuguide med så öppna svar som möjligt har gjort att 
författarna gjort sin validering genom att analysera och tolka respondenternas svar utifrån 
valda teman i intervjuguiden och på så sätt tolka in trovärdigheten. Insamlad empiri är 
först nedskriven och sammanfattad av respektive författare, därefter är den sammanfattad 
tillsammans och slutligen är den översänd till respektive respondent för 
kontroll/godkännande. Författarna anser att denna process är mycket viktig för studiens 
validitet då denna kvalitetssäkrar författarnas intentioner gentemot respondenternas fulla 
mening. Det vill säga om författarna uppfattat respondenterna på korrekt sätt. Vidare har 
författarna även kritiskt granskat den teori och litteratur som är medtagen i studien. För 
att ytterligare validera studien har författarna valt att redogöra för den uppkomna kritiken 
både gällande metodval och medtagna teorier. 
 
I en kvalitativ studie är det svårare för författarna att göra generaliseringar eftersom 
antalet respondenter oftast är få detta beroende på bristande resurser (Jacobsen, 2002). 
Detta är i enighet med denna studie där tre respondenter från olika företag är intervjuade. 
Författarna kommer i studien genomgående använda Kvales (1997) rekommendationer i 
intervjuundersökningens sju stadier; tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, 
validering och rapportering för att därigenom öka den interna validiteten. Författarna har 
kontinuerligt genom studiens gång arbetat med att bibehålla en hög validitet genom 
samtliga stadier. Vidare innebär detta att författarna tillsammans genomfört samtliga 
stadier tillsammans efter vedertagna rekommendationer. Därtill har dessa gåtts igenom av 
handledare och opponentgrupper. Allt material granskas kontinuerligt och analyseras 
efter respektives förutsättning. Samtliga intervjuer har genomförts i en så naturlig miljö 
för respondenten som möjligt för att på så sätt locka fram så korrekta svar som möjligt.   
 
Författarnas intention är att påvisa kvalitativ data med hög validitet. Dock lämnar 
författarna det upp till läsaren att göra generaliseringar utifrån presenterat underlag. 
Vidare visar studien endast visa de kopplingar och slutsatser för det som är medtaget i 
studien.  
 

3.3 Reliabilitet 
Reliabilitet handlar om studiens tillförlitlighet och visar på om samma resultat skulle 
uppnås vid en ytterligare undersökning (Jacobsen, 2002). En studie har en hög reliabilitet 
om samma studie kan genomföras med andra respondenter och i en annan kontext men 
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ändå ge samma resultat. Även vad gäller reliabiliteten kommer författarna att konsekvent 
använda Kvales (1997) rekommendationer i intervjuundersökningens sju stadier; 
tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering. Genom att 
använda sig av Kvales (1997) sju stadier ökar reliabiliteten genom att författarna 
strukturerar sin undersökning och arbetar konsekvent på samma sätt mot samtliga företag. 
Vidare har författarna validerat sin studie genom att återkomma till respondenterna med 
en utskrift av intervjun och kan på så sätt undvika eventuella misstolkningar och 
missförstånd. Att bekräfta att det materialet är korrekt styrker vidare studiens reliabilitet.  
 
Vid genomförandet av en kvalitativ studie finns det enligt Jacobsen (2002) en risk att 
intervjueffekter uppstår. Detta innebär att intervjusituationen påverkar respondentens 
svar. För att minimera detta har författarna kontinuerligt kritiskt analyserat och tolkat 
respondenternas svar, kroppsspråk etc. Denna tolkning tas sedermera med in i studiens 
analys.   
 
Samtliga valda företag har likheten att deras VD anser sig vara en entreprenör och att de 
alla har varit eller är Gasellföretag. Att vara ett Gasellföretag innebär bland annat att 
företaget har en viss storlek, har haft en viss tillväxt och att de har vuxit organiskt och 
inte genom fusioner eller förvärv (DI, 2007). Detta ökar likheten mellan de studerade 
företagen. Vidare betyder detta att studiens reliabilitet ökar då sanningshalten ökar att 
samma resultat kan uppnås vid ytterligare undersökningar. Valet att använda 
Gasellföretag i undersökningen gör att reliabiliteten i studien är som högst för företag i 
liknande situationer.  
 
Vidare är valet av företag från tre olika branscher; speditions-, hörselhjälpmedels- och 
tjänstebranschen. Författarna anser att deras val av teoretiska modeller i samband med 
branschtillhörighet inte har någon betydelse för studiens validitet men kan vara högst 
relevant för dess reliabilitet.  
 
Författarna anser att skillnader i slutsatser kan uppkomma beroende på bransch och med 
detta kan trovärdigheten för studiens resultat minska. Dock kan nämnas att författarnas 
undersökningsmodell är en vidareutveckling av Wiklunds (1998) teoretiska modell, detta  
för att undersöka den entreprenöriella processen. Vidare anser författarna att denna 
variabel kan till större del generaliseras med hög trovärdighet oberoende av 
branschtillhörighet. De tre valda företagen har dock vissa likheter vilket kan sägas öka 
reliabiliteten för studien. Likheterna är att företagen befinner sig i en tillväxtfas, de är 
eller har varit gasellföretag, vidare drivs de entreprenöriskt. 
 

3.4 Alternativt metodval  
Som tidigare nämnts har en forskare två möjliga ansatser att tillgå vid en empirisk 
undersökning. Dessa är kvalitativ och kvantitativ ansats. Vilken av dessa som författaren 
bör använda avgörs av studiens problemformulering och syfte. Det centrala är att 
problemformuleringen och syftet ska besvaras. I den här studien anser författarna att en 
kvalitativ ansats är att föredra gentemot den kvantitativa ansatsen. 
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Författarna anser att ett kvantitativt metodval inte skulle ge en lika hög sanningsenlig 
förklaring till studiens problemformulering då Jacobsen (2002) menar att denna ansats 
ger en ytlig prägel. Risken med en kvantitativ studie är att eftersom frågorna formuleras i 
förväg kan författarna förlora viktig information. Vidare är valet av Wiklunds (1998) 
flexibla modell en grund till att studien inte kan ha en kvantitativ karaktär. Detta eftersom 
en kvantitativ studie kräver fasta svarsalternativ och därmed främjas inte grundlig 
diskussion. Jacobsen (2002) menar att detta kan leda till problem med den interna 
giltigheten. Den slutliga risken blir därmed att validiteten i studiens slutsats inte skulle 
kunna garanteras. Vidare har författarna medvetet valt att genomföra enskilda intervjuer. 
Författarna är medvetna om att en djupare observation skulle ha skapat en bredare grund 
och därmed kunnat skapa en mer nyanserat intervjutolkning (May, 2001). Författarna har 
trots detta faktum beslutat att genomföra enskilda intervjuer eftersom dessa fyller 
studiens syfte och besvarar problemformuleringen. 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer författarnas insamlade empiri att redovisas. Kapitlet är 
strukturerat genom att varje företag avhandlas separat. Varje företagsavsnitt startar med 
företagets historik som följs av en återberättelse av intervjudiskussionen mellan 
författarna och respondenterna. 

4.1 Introduktion till empirikapitlet 
Intervjuerna i empirin är återberättade i engelsk stil (Jarrick & Josephson, 1996). Detta 
innebär att författarna medvetet valt att återge kapitlet mer nyanserat. Grunden till valet 
har varit att författarna anser att detta ger en tydligare bild för läsaren av hur 
respondenterna svarat och diskuterat i  de specifika intervjusituationerna.   
 
Författarna har medvetet valt att benämna respondenterna med respektive efternamn. 
 

4.2 Transflex AB 
Transflex AB är en speditionsfirma som startade sin verksamhet 1998 i Halmstad. 
Företaget är specialiserat på transporter inom Europa och Norden, företaget äger inte 
lastbilarna utan istället skriver de långtidskontrakt med åkare för att därigenom försäkra 
kvaliteten. Företagets huvudkontor ligger i Halmstad och de har filialer i Jönköping, 
Göteborg, Stockholm och Linköping. Deras omsättning 2006 var 417 miljoner kronor 
och deras vinst var 42 miljoner kronor. De har cirka 75 anställda varav 30 stycken finns i 
Halmstad. Transflex AB utsågs 2002 till det företag i Halmstad som hade snabbast 
tillväxt.  
 
Grundarna till företaget heter Gert Paulsson, Hans-Erik Berndtsson och Martin Windahl, 
alla tre är fortfarande aktiva inom företaget. Dessa tre var tidigare anställda på Schenker - 
Halmstad, detta var en arbetsplats där alla tre trivdes. 1998 genomgick Schenker stora 
organisationsförändringar eftersom de ingick en fusion med Bilspedition. Paulsson som 
var chef på Schenker var till en början positiv till fusionen men när det trots tidigare 
löften visade sig att Schenker blev fullständigt överkörda och skulle bli tvingade att 
avskeda cirka 30 anställda kände Paulsson att detta var ett beslut som han inte kunde 
ställa sig bakom. Vidare skulle organisationen centraliseras från Malmö vilket skulle 
skapa en mindre flexibel arbetsplats i Halmstad eftersom alla transporter skulle utgå från 
Malmö.  
 
Paulsson valde då att fråga sina kollegor Hans-Erik och Martin om de var intresserade av 
att starta upp en ny speditionsfirma. Anledningen till att det blev just dessa tre var enligt 
Paulsson att de har så olika kompetensområde och därmed kompletterar de varandras 
kunskap. Företaget finansierades med ett banklån på 2 miljoner, Paulsson menar att 
finansieringen gick relativt enkelt med anledning av trions goda rykte och nätverk.  
 
Trion valde att rekrytera anställda från sin gamla arbetsplats och således frågade de 13 
personer om de var villiga att börja arbeta hos dem, vilket alla var positiva till. 
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Under våren 2007 har Transflex AB sålts till Norska Posten att det blev just den norska 
posten som fick köpa Transflex AB trots att flera aktörer var intresserade var enbart för 
att de garanterade att det inte skulle ske några personalförändringar. Paulsson kommer att 
stanna kvar som VD fram till juni 2008 och kommer att vara ansvarig för uppköp av fler 
speditionsföretag i Sverige. De två övriga grundarna kommer att lämna företaget inom de 
närmaste månaderna. 
 
Författarna har intervjuat Transflex AB:s VD och grundare Gert Paulsson. Paulsson ser 
sig egentligen inte som en entreprenör dock skrattar han när han säger ”det kanske bara är 
att acceptera att jag är det”. Paulsson menar att han är en person som hellre ser 
möjligheter än hot och har en genuint positiv livsinställning vilket hjälper honom i hans 
dagliga arbete. 

4.2.1 Resurser 
Paulsson är noga med att poängtera att Transflex AB:s personal är deras absolut största 
resurs, det är genom deras kompetens och vilja som företaget kan fortsätta växa. Paulsson 
pratar varmt om den härliga stämning som finns på företaget, att alla får möjligheten att 
känna sig som en naturlig del i företagets framgång. De har en daglig, nära 
kommunikation där både små och stora viktigheter diskuteras. Detta är något som 
Paulsson värnar om eftersom han anser att trivseln på jobbet är en av de viktigaste 
motivationsfaktorerna. Vidare säger Paulsson att det aldrig får vara några stängda dörrar 
utan alla ska vara välkomna överallt! 
 
Transflex AB startade som tidigare nämnts i Halmstad och har allteftersom åren har gått 
expanderat och startat upp i andra städer. Paulsson tycker att det är tråkigt att de inte har 
hittat någon som kan leva upp till Transflex AB värderingar i Malmöregionen. Samtidigt 
är han noga med att poängtera att hellre har de inget kontor alls än ett kontor som inte har 
samma grundvärderingar som Transflex AB. 
 
När författarna frågar om de finansiella resurserna menar Paulsson att idag är det inget 
problem. Däremot när de skulle starta företaget så saknades finansiella resurser. Paulsson 
tog då kontakt med en bank som han hade tidigare personliga relationer med. Han fick 
direkt ett lån på det finansiella kapital som krävdes för företagets startande. Vidare 
nämner Paulsson att de själva äger den nybyggda fastigheten där affärsrörelsen finns, den 
är som Paulsson säger..”redan betalad och klar.” 

4.2.2 Kompetens 
Paulsson berättar att det med anledning av att Halmstad är en ganska liten stad är det 
svårt att rekrytera ”färdiga” speditörer, därför ser de främst till personen vid 
nyanställning. Detta innebär att de ser till att de anställda löpande får den utbildning som 
de behöver.  
 
Paulsson är helt säker när han säger att grunden till Transflex AB tillväxt är att deras 
personal har rätt kompetens för att utföra sitt jobb. Detta genomförs bland annat genom 
internutbildningar. Vidare menar Paulsson att deras grundsyn är att de ser varje kund 
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personlig och att de löser kundens problem är oerhört viktig vad gäller företagets 
långsiktiga tillväxt. Paulsson vill inte peka ut någon speciell yrkesroll inom företaget som 
skulle vara viktigare än någon annan eftersom han anser att det är helheten som är 
avgörande. För att visa hur viktigt det är med att varje kund känner sig rätt behandlad 
berättar Paulsson om företagen i och runt Gnosjö där de har ett enormt internt nätverk. 
Paulsson säger att det inte går att misslyckas med en enda spedition i dessa regioner för 
då är risken att alla företag där försvinner. Transflex AB månar om att varje kund faktiskt 
ska känna sig unik och om kunden mot förmodan inte skulle vara nöjd så lever Transflex 
AB efter mottot att kunden alltid har rätt. 

4.2.3 Motivation 
På frågan om Paulssons egen motivation svarar han att den har förändrats i takt med att 
företaget har utvecklats. Från början var motivation att lyckas driva ett företag och att de 
skulle tjäna så mycket pengar att de kunde överleva. Detta menar Paulsson är grunden till 
både hans egen och personalens välbefinnande, det behöver en långsiktig trygghet för att 
kunna prestera optimalt. Idag efter att företaget är sålt till Norska Posten menar Paulsson 
att för sin egen del är den främsta motivationen till att göra ett bra jobb hans egen heder. 
Han säger att nu vill han visa att han var ärlig vid uppköpet och att företaget faktiskt är så 
bra som siffrorna säger.  
 
Paulsson anser att det är jätteviktigt att aktivt arbeta med att personalen är motiverad 
eftersom de ofta arbetar mycket och varje anställd är avgörande för att dagen ska kunna 
genomlöpa utan krångel. Paulsson berättar att det kan vara svårt med personer som inte är 
fullt fokuserade på att arbeta effektivt eftersom arbetet kräver att de anställda har många 
bollar i luften samtidigt. Med anledning av att varje individ måste vara på jobbet kan det 
vara svårt för till exempel en småbarnsförälder att arbeta på Transflex AB, enligt 
Paulsson har inte de alltid full koncentration på arbetet. 
 
Transflex AB arbetar mycket i nuet med sitt motivationsarbete, det finns till exempel 
alltid färsk frukt på kontoret. Företaget betalar viss friskvård, de har regelbundna 
utvecklingssamtal för att varje individ ska få känna sig som den speciella person den är. 
Slutligen åker de varje år någonstans tillsammans. I år ska de åka till Bakken i 
Köpenhamn och då är alla 75 anställda med respektive medbjudna. Paulsson menar att 
det är viktigt att hela företaget åker tillsammans och inte bara respektive kontor eftersom 
han vill att de ska få en gemensam vi-känsla. 

4.2.4 Miljö 
Konkurrensen inom branschen är hård men eftersom Sverige just nu befinner sig i en 
högkonjunktur finns det jobb så att det räcker till alla. Paulsson menar att det faktum att 
de har blivit uppköpta spelar ingen roll alls ur konkurrenssynvinkel. Detta eftersom 
Transflex AB:s marknad är främst Europa det vill säga utrikes och Norska Posten kör 
främst inrikes. 
 
Paulsson tror att det kan bli en jobbig tid framöver om räntorna höjs och är därför noga 
med att de verkligen sparar under de ”goda” åren för att ha reserver om det skulle bli 
sämre tider. 
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4.2.5 Strategi 
På frågan om vilka strategier som Transflex AB arbetar efter svarar Paulsson med en 
självklarhet, vi ska vara kundvänligast och bäst på marknaden. Detta innebär inte att vi är 
billigast men det behöver vi inte vara eftersom när kunder vänder sig till oss så har de ett 
problem som vi kan hjälpa dem att lösa. Vi på Transflex AB är noga med att varje kund 
är unik och vi säger aldrig nej till att hjälpa en kund. För att exemplifiera detta berättar 
Paulsson en historia för oss. De blev tillfrågade av en kund om de kunde transportera en 
älg från Esmared till Hamburg, ett uppdrag som var riktigt spännande och de kunde se 
marknadsföringsfördelar med att kunna säga att de till och med hade transporterat en älg. 
Sagt och gjort efter många kontroller med veterinärer och tullen kom de fram till att det 
enda sättet att transportera älgen var med en godsvagn. Redan här kände de att de hade 
räknat för lågt men nu gällde det bara att få älgen förflyttad. Dagen D kom och alla stod 
förväntansfulla och väntade på älgen, tyvärr så ringde det från Esmared där de sa att 
älgen hade blivit så stressad när den skulle infångas att den faktiskt dog, så det blev ingen 
spedition och därmed inga pengar alls. 

4.2.6 Tillväxt 
Paulsson berättade att när Transflex AB startade hade de inga specifika tankar eller 
strategier angående företagets långsiktiga överlevnad. Istället var fokus att de gemensamt 
skapade en arbetsplats där de kunde fortsätta arbeta med det de tycker är roligt men 
framförallt har kunskap inom. Det längsta tidsperspektivet grundarna hade var att de 
skulle ha arbete fram till sina pensioneringar. Transflex AB:s tillväxt har varit enbart 
organisk, de har inte köpt upp några andra företag.  Idag är Transflex AB:s långsiktiga 
strategi att de ska fortsätta växa men Paulsson är noga med att poängtera att de enbart är 
intresserade av att växa med en hanterbar fart. Paulsson menar att grunden till att 
företaget ska kunna fortsätta växa är att personalens välbefinnande alltid prioriteras. 
Företaget har en platt organisation där kommunikationen är som Paulsson säger ”högt i 
tak”. Vidare menar Paulsson att de inte aktivt arbetar med tillväxt på lång sikt utan de ser 
bara ett par år framåt, anledningen till detta är att branschen är så föränderlig.  
 
Paulsson säger att det sociala nätverket är oerhört viktigt för företagets framgång. Han 
väljer att berätta om olika situationer där nätverket har haft betydelse. Första gången var 
när de behövde startkapital, Paulsson gick in på banken och med anledning av tidigare 
samarbete fick han omgående ett lån på 2 miljoner kronor. Detta skulle enligt Paulsson 
inte ha varit möjligt om inte nätverket hade funnits. Vidare berättar Paulsson om 
försäljningen av Transflex AB, han fick förfrågan från Norska Posten genom att han 
kände en annan speditör i Norge som precis hade blivit uppköpt.  
 

4.3 Pelly Butiksinredningar AB 
Pelly Butiksinredningar AB är ett företag i varu- och tjänstebranschen som säljer och 
monterar helhetslösningar för inredningar till butiker. Företaget startades 1939 av Per 
Göransson som på sin tid var en sann entreprenör och var med och lade grunden till en 
standard för den moderna butiksinredningen. Efter att företagets satts i konkurs 1993 
köptes företaget upp av fyra personer däribland Gerda Böcklinger och Hilkka 
Alexandersson som fortfarande är ägare men nu till 50 % var. 1990-talets lågkonjunktur 



  

 28 

präglade Pelly Butiksinredningar AB då det kom ett antal tuffa år. Men i början av 2000-
talet kom nybyggandet av butiker runt om i landet igång igen och Pelly med det. Sedan 
dess har företaget blivit utsedd till både Gasell år 2004 och 2005 och fått ratingen AAA 
för bästa kreditvärdighet och finansiella status. Företaget har idag en omsättning på 130 
miljoner och har 43 anställda.  
 
Författarna har genomfört en intervju med Pelly Butiksinredningars VD Gerda 
Böcklinger. Böcklinger kommer ursprungligen från Österrike här tog hon sin 
gymnasieutbildning. 1976 flyttade hon till Sverige där hon vidare har arbetat som 
sekreterare, inköpsansvarig och idag VD. Hon har i grunden en tvåårig examen från IHM 
som inköpsekonom och därtill har hon gått på diverse olika ledarskapsutbildningar. 
Böcklinger har arbetat på företaget sedan 1991 och hade på så sätt fått en känsla för 
företaget och dess möjligheter.   
 
Böcklinger anser sig själv vara en entreprenör och vidare förklarar hon vad hon anser att 
begreppet entreprenör innebär. Böcklinger tänker sig en entreprenör som en person som 
är nytänkande och aktiv, hon menar att motsatsen är en förvaltare. Böcklinger 
exemplifierar en entreprenör som en person som vill förändra och utveckla.  

4.3.1 Resurser 
Pelly Butiksinredningar AB:s viktigaste resurs är enligt Böcklinger deras personal och 
kunskapen de har. Böcklinger förstärker detta genom att uttrycka det med orden 
”fungerar inte de så fungerar det inte”. Fokuseringen på personalen har lett till att 
ledningen kontinuerligt arbetar med företagskulturen där önskan är att alla ska bli 
”Pellyaner”. Att vara en ”Pellyan” innebär att alla i personalen ska känna sig som en i 
”familjen”. På företaget genomförs kontinuerliga utvecklingssamtal och de har satt undan 
1-2 dagar om året för en internkonferens där ledningen tillsammans med personalen går 
igenom och förklarar företagets mål och vad som är viktigt. På konferensen tas även det 
dagliga arbetet upp. Pelly Butiksinredningar AB vill ge en stor frihet åt sina anställda och 
på så sätt få dem att känna sig kreativa.  
 
Böcklinger berättar att organisationen var trög och svårstyrd eftersom företaget hade 
dåligt rykte och långa leveranstider. Vidare kände Böcklinger att personalens kompetens 
inte kom företaget fullt tillgodo. Detta väckte fram tankar om att planera om och 
omplacera sina resurser för att på så sätt kunna lösa sina problem. Förslaget som 
ledningen kom fram till var att alla blev ”uppsagda” på låtsas och fick möjligheten att 
söka om jobben på företaget. Ledningsgruppen hade då suttit och skrivit ihop 
befattningsbeskrivningar för företagets alla olika anställningar. Genomförandet ledde till 
att alla fick klart om vilken just deras roll skulle vara. Organisationens goda tillväxt hade 
lett till att vissa frågor ”hamnade mellan stolarna” vilket medförde att vissa saker inte 
blev gjorda. Detta problem hade nu lösts tillsammans med vissa omplaceringar. Vidare 
ledde problemet även till att motivationen ökade bland företagets anställda och att 
organisationen fungerade bättre. Senare under intervjun visade det sig att ett av de 
ursprungliga syftena var också att ”få bort” vissa personer som inte passade in i 
organisationen.  
 



  

 29 

Företaget har ofta en ansträngd likviditet och som exempel kan tas februari månad 2007 
där företaget hade kundfodringar på 40 miljoner kronor. Böcklinger förklarar att det till 
en början har varit ett envist sparande men att investeringarna som gjorts inte snålats på 
och varit nödvändiga.  

4.3.2 Kompetens 
Som tidigare nämnts har företaget kontinuerligt utvecklingssamtal med sina anställda. 
Böcklinger förklarar också att den låga personalomsättningen gör att kompetensen och 
kunskapen finns kvar i företaget och att den ständigt utvecklas. Även den tidigare 
”jobbansökningen” som skedde på företaget ledde också till en ökning av personalens 
kompetens.  

4.3.3 Motivation 
Böcklinger förklarar motivation som någonting som är roligt, som hon själv uttrycker det 
”Att man har vetskap om att man uppnår resultat, att få ett bättre resultat”. Hon menar 
vidare att motivation är olika för olika människor.  
 
På Pelly Butiksinredningar AB arbetar ledningen kontinuerligt med att motivera sina 
anställda. Företaget har ett allmänt bonussystem som uppgår till en månadslön om fullt 
resultat uppnås. Böcklinger förklara vidare att företaget är i full gång med att ta fram ett 
nytt bonussystem. Tanken är att det nya ska stimulera alla individer, att ingen ska få 
bonus på annans bekostnad. Det nya systemet är indelat i tre delar. Den första delen 
påminner mycket om det befintliga bonussystemet det vill säga en fast resultatbonus som 
alla i företaget får. Del två är en gruppbonus och del tre är en ren individuell del.  
 
Vidare menar Böcklinger att motivationsarbetet behövs när motivationen är låg. Hon 
poängterar naturligheten med upp och nergångar och att hon måste vara ”lokomotivet” 
när det är tufft. Själv blir Böcklinger motiverad av att se företaget och de anställda att 
växa.  

4.3.4 Miljö 
Konkurrensen inom butiksinredningsbranschen är mycket hård. De stora konkurrenterna 
sätter priserna och de blir allt lägre. Böcklinger ser trots detta ljust på omgivningen, hon 
menar att marknaden är i ett expansivt skede. Hon menar vidare att dem är ensamma om 
sin helhetslösning vilket underlättar konkurrenssituationen. Kunderna tycker det är skönt 
och kunna lämna bort allt och det ger dem ett mervärde.  
 
På frågan om den största faran för långsiktig tillväxt svarar Böcklinger att det är de 
pressade priserna och en minskning av marknaden. Hon förklarar att det byggs mycket 
runt om i landet och att detta efter hand kommer avta och därmed marknaden med den.  
 
Vid tidpunkten för övertagandet av företaget genomförde ledningen en SWOT för 
företaget. Detta tillsammans med en ny affärsidé var det som skulle göra att företaget 
skulle kunna synliggöra sin konkurrentsituation och klara växa.  
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Vidare förklarar Böcklinger att företaget vuxit med flera av sina stora kunder. Efterhand 
som kedjorna utökats har Pelly Butiksinredningar AB fått leverera inredning till dem.  

4.3.5 Strategi 
Böcklinger menar att deras strategi är på kort sikt då branschen är i ständig förändring. På 
Pelly Butiksinredningar AB arbetar ledningen  kontinuerligt med kortsiktig tillväxt för att 
nå långsiktig.  
 
Företaget har även som strategi att vara unika på marknaden då de erbjuder kunderna en 
helhetslösning som de är unika med. Böcklinger menar att de är mycket kundfokuserade 
och duktiga på kundkontakt och att detta vidare leder till att kunderna väljer just dem. På 
Pelly Butiksinredningar AB kan försäljaren exempelvis ringa upp kunden och lämna nya 
förslag på utformning, de har ett mycket stort engagemang.  

4.3.6 Tillväxt 
Redan från början var Böcklinger medveten om riskerna med att nysatsa i Pelly 
Butiksinredningar AB. Men medvetenheten om företagets kompetens och välkända 
varumärke gjorde att hon trodde på satsningen. Däremot berättar Böcklinger att den 
tillväxt dom upplevt är mer än hon kunde tänka sig.  
 
Böcklinger berättar vidare att de kontinuerligt måste arbeta på kort sikt för att kunna nå 
målet på lång sikt. Att skjuta ribban framför sig för att på så sätt lyckas nå tillväxt. Att 
arbeta mot tillväxt på lång sikt är mycket svårt då branschen ständigt är i förändring. För 
att på så sätt kunna hantera situationen om vad kunderna vill ha och vad de anser om 
företaget genomför Pelly Butiksinredningar AB kontinuerligt kundundersökningar. 
Böcklinger förklarar vidare att deras arbete på lång sikt endast sker genom att fokusera på 
rätt investeringar. De är mycket noga att investera sina pengar rätt men rejält. Som 
Böcklinger själv utrycker det ”men ska det vara ska det vara riktigt annars får man låta 
bli”. Ett exempel som Böcklinger tog upp var deras första produktkatalog som kostade i 
runda siffror en halv miljon vilket var en förhållandevis stor summa pengar för företaget 
på den tiden. Dock menar Böcklinger att detta var en så viktig investering för företaget att 
den var ett måste.   
 
Vidare förklarar Böcklinger att företagets fokusering och placering till Falkenberg är 
strategiskt riktig då detta hjälper företaget att hålla en liten personalomsättning och 
därmed bibehålla kunskap i huset. Placeringen ger också en ekonomisk fördel då det är 
låga lokalkostnader.  
 
Pelly Butiksinredningar AB har ett mål till att 2010 ha en omsättning på 200 miljoner och 
60-65 personer anställda. Företagets målgrupp är framgångsrika butikskedjor. Vidare vill 
företaget bli branschledande på sin marknad i Skandinavien. Målet är inte att bli billigast 
utan att ge kunden det den önskar till en rimlig kostnad. Företaget är enligt Böcklinger 
”ett litet företag” och detta har präglat deras strategi genom att de får förmågan att vara 
mycket flexibla mot kunder. Det går relativt lätt att byta kunder om marknaden skulle 
svika. Hon förklarar vidare att ett av de viktigaste strategiska besluten som ledningen 
gjort ät att ta bort den egna tillverkningen. Detta har i sin tur lett till en ytterligare ökad 
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flexibilitet där försäljningen inte längre är produktionsstyrd och de snabbt kan byta 
leverantör. Böcklinger berättar också att de har en mix av olika leverantörer, detta för att 
de inte ska vara låsta av en enskild leverantör. 
 
Strategiskt har ledningen också fattat ett beslut om att lämna dagligvaruhandeln för att 
istället fokusera på fackhandeln. Detta beslut grundade sig på att företaget efter 
konkursen hade svårt att hålla kvar vissa stora kunder vilket skulle vara avgörande för 
företaget. Vidare ansåg ledningen att det inte var värt allt jobb utan fokuserade därefter 
på fackhandeln vilken i sin tur hade större marginaler. Pelly Butiksinredningar AB har 
valt att differentiera sig mot sina konkurrenter genom att arbeta utefter en helhetslösning 
för kunden. Böcklinger menar att det inte finns något annat företag som kan erbjuda detta 
koncept. Kunden formulerar vad de önskar för Pelly Butiksinredningar AB och de 
formulerar i sin tur samma krav för leverantören. Pelly Butiksinredningar AB har börjat 
göra inköp från både Kina och Litauen då de ger bättre priser men Böcklinger menar att 
det  ändå är viktigt att hålla kvar en del i Sverige då detta ger en ökad flexibilitet.  
 
Pelly Butiksinredningar AB har ett nätverk men har inte haft någon direkt nytta av det. 
Företaget har ingen kontakt med skolor eller kommun i Falkenberg och Böcklinger 
förklarar det ytterligare med att säga ”vi säljer ju inte våra produkter till dom”. Däremot 
har kontakt med Högskolan i Halmstad bidragit till att några har blivit anställda på 
företaget. Däremot förklarar Böcklinger vikten av att ha ett fungerande nätverk genom 
sina inköpare. Böcklinger sitter även med i näringsrådets styrelse i Falkenberg, men 
Böcklinger förklarar vidare att de inte jobbar lokalt.  
 

4.4  Comfort Audio AB 
Comfort Audio AB är ett företag som producerar och säljer hörselteknisk utrustning. 
Företaget startades 1994 av två studenter från Högskolan i Halmstad, de heter August 
Pansell och Carljohan Lagervall. Grunden till att företaget startade var att August och 
Carljohan var med i ett projekt där det skulle utredas hur trådlös information skulle kunna 
överföras för att hjälpa personer med hörselnedsättning. Företaget har en beräknad 
omsättning 2007 på ungefär 45 miljoner kronor och de har i dagsläget 32 anställda. De 
har haft en enorm tillväxt under de senaste åren, som exempel kan nämnas att 2002 hade 
de en omsättning på 7 miljoner kronor och de var 11 anställda. Detta har gjort att 
företaget är ett gasellföretag. 
 
Ända sedan starten 1994 har företaget varit självfinansierat det vill säga de har fram till 
idag aldrig lånat några pengar. August och Carljohan valde istället att producera fler 
produkter i den takt som de sålde och på det viset har de finansierat sin verksamhet. 
Företaget växte under 1990-talet relativt fort och August och Carljohan kände att de inte 
längre fullt ut behärskade rollen som företagsledare. De valde därför att ta kontakt med 
Ragnar Åhgren som var anställd på ett konkurrerande företag i Stockholm. Åhgren 
tillfrågades om han var intresserad av att överta rodret som VD för Comfort Audio AB 
och i gengäld så blev han delägare i företaget. Efter mycket betänkande bestämde sig 
Åhgren för att bli en del av Comfort Audio AB. Både August och Carljohan är 
fortfarande aktiva inom företaget och de arbetar med innovationer. 
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Författarna har intervjuat Comfort Audio AB:s VD Ragnar Åhgren. Åhgren är i grunden 
teknisk fysiker och har därmed en civilingenjörsexamen från Uppsala. Åhgren säger själv 
att han under åren har förflyttat sitt fokus från den tekniska biten till att idag fokusera på 
människor det vill säga personalen. Åhgren motiveras genom att han har en bred 
kunskapsbas, han behärskar tekniken, marknaden och försäljningen. Hans breda 
kompetens gör att han ständigt ser nya möjligheter. 
 
Åhgren ser sig själv som en entreprenör eftersom han ständigt arbetar innovativt och 
hittar nya marknader och affärsidéer. Åhgren menar att det viktigaste för att nå framgång 
är att alltid har roligt, det ska vara kul att komma till jobbet!. 

4.4.1 Resurser 
På frågan om vilka resurser som är viktigast för företaget svarar Åhgren med ett skratt, 
”det är nu jag ska svara personalen”. Vidare fortsätter han med att säga att det är av 
oerhörd vikt att företagets personal vill arbeta och känner för sin arbetsplats, det är ju 
personalen som är kreativiteten och därmed vidareutvecklingen av företaget. Åhgren är 
dock noga med att poängtera att företagets utvecklingsområde är oerhört viktigt för att 
företaget ska kunna fortsätta växa.  
 
Under den tid som Åhgren har varit VD har det aldrig varit några finansiella problem, 
detta menar Åhgren beror på att grundarnas ekonomiska värderingar fortfarande 
genomsyrar företaget. De har som tidigare nämnts aldrig lånat pengar utan varit 
självgående, istället är det bankerna som erbjuder dem att låna pengar. 
 
Åhgren kan inte nog poängtera hur viktig han anser att företagskulturen är för fortsatt 
tillväxt. Han menar att de har en bra stämning på jobbet och säger att de har en enormt 
låg personalomsättning vilket han menar tyder på att personalen faktiskt trivs. Företaget 
har en relativt låg snittålder på sina anställda, de är i snitt 33-34 år gamla. Han berättar att 
det är viktigt att dels har roligt på jobbet men även att varje individ känner att de har 
betydelse för helheten. Vidare berättar han om att de försöker skapa en attraktiv 
arbetsmiljö för att därigenom skapa trivsel. De har kontinuerliga utvecklingssamtal för att 
varje individ ska få chansen att diskutera sin egen framtid på företaget. De som arbetar 
här har enligt Åhgren en öppen kommunikation där alla har rätt att säga vad de tycker.  
 
Åhgren förklarar att i deras specifika bransch är det jätteviktigt att de har rätt personer 
som arbetar på utvecklingsavdelningen eftersom det är detta som är framtiden för 
företaget. Företaget har därför valt att satsa mycket på specialkompetens under den sista 
tiden. Han påpekar också att det ibland är svårt att hinna med tillväxttakten just i 
bemärkelsen med att anställa personal. Ibland blir det så att de anställer viss personal 
relativt sent, strax innan bristningsgränsen för vad personalen klarar av eller som han 
benämner det ”kostymen börjar bli liten”. 

4.4.2 Kompetens 
Åhgren berättar att i det dagliga arbetet ingår ständig kompetensutveckling. Varje dag 
läser både han och personalen främst på innovationsavdelningen igenom vad som har 
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hänt inom deras bransch. Vidare menar Åhgren att han har en kontinuerlig kontakt med 
de anställda dels genom det dagliga pratet men även i mer strukturerade former genom 
utvecklingssamtal. Åhgren är mån om att de anställda har det bra på arbetsplatsen och att 
de känner att de är viktiga för företagets fortsatta överlevnad. 
 
Åhgren blir lite kluven när han ska beskriva vilken kompetens som han anser vara 
viktigast för företagets långsiktiga överlevnad. Han menar att det dagliga arbetet med 
kunderna är jätteviktigt och därmed är säljarnas kompetens direkt avgörande för 
företagets tillväxt. Samtidigt menar han att eftersom de agerar på en marknad där 
teknologin ligger i fokus så är det oerhört viktigt att personalen som arbetar med det 
innovativa arbetet är produktiva och nytänkande. Åhgren avslutar med att säga att han 
inte kan välja någon kompetens framför någon annan utan istället pratar han om 
samspelet och känslan för företaget som en oerhörd kompetens. 

4.4.3 Motivation 
Åhgren förklarar att personalen måste ha roligt tillsammans och att de måste tycka det är 
roligt med varandra för att kunna vara motiverade. Vidare pratar han om arbetets innehåll 
som en viktig motivationsvariabel. Han berättar till exempel om att säljarna på Comfort 
Audio AB inte bara har en säljfunktion utan de är även installatörer. Just den helheten 
menar Åhgren är en oerhörd motivation för personalen. 
 
De har ingen specifik plan över hur de vill att motivationsarbetet ska genomföras utan 
istället pratar Åhgren mycket om glädjen på arbetet. ”Det ska vara kul att arbeta”. Vidare 
pratar Åhgren om att det är viktigt med att alla verkligen känner för företaget, det är till 
exempel viktigt att alla vet vad som händer på företaget. Om någon kund ringer så ska 
den som svarar kunna besvara kundens önskemål eller fråga istället för att bara bli 
runtkopplad. 
 
Åhgren berättar också att de arbetar efter att ha en ändamålsenlig arbetsmiljö, han menar 
att det är viktigt att allt runt omkring arbetet är optimalt till exempel deras lokaler. 
 
Slutligen diskuterades företagets syn på belöningssystem. Åhgren berättar att de har en 
gemensam pott för alla anställda, det vill säga alla får lika mycket i bonus. Åhgren menar 
att det är det enda sättet för att få rättvisa på ett belöningssystem i deras bransch. 

4.4.4 Miljö 
På frågan om företagets konkurrenssituation säger Åhgren att de idag har så unika 
produkter så att konkurrenssituationen är inte så allvarlig. Dock poängterar han hur 
viktigt det är att aldrig stanna upp i utvecklingen och förklarar att om företaget inte är 
duktig på detta så finns risken att de blir omsprungna. För att fortsätta ha det försprång de 
har idag är Comfort Audio AB noga med att vara ständigt uppdaterade och informerade 
om vad som händer inom deras bransch och då speciellt inom tekniken. Åhgren förklarar 
vidare att han är medveten om att deras konkurrenter har tillgång till samma information 
och risken finns att de kommer fram till någon annan bättre lösning än Comfort Audio 
AB:s. 
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När författarna frågade om den största faran för Comfort Audio AB så svarade Åhgren att 
på hemmamarknaden (det vill säga Norden, författarnas kommentar) så är det största 
hotet att staten slutar med subventioner på hörselhjälpmedel. Här menar Åhgren att det är 
oerhörd skillnad mellan hemmamarknaden och den utländska marknaden eftersom i 
många andra länder finns inte det subventioneringssystem på hörselhjälpmedel som finns 
i Sverige. 

4.4.5 Strategi 
Åhgren berättade att de aktivt arbetar med två olika strategier, en på kort sikt och en på 
lång sikt. Vidare har de olika strategier för de olika marknaderna. På hemmamarknaden 
som idag delvis finansieras av statliga subventioner så arbetar de med individanpassade 
lösningar. Däremot på den utländska marknaden arbetar Comfort Audio AB med som 
tidigare nämnts fyra olika färdigställda paket.  
 
De konkurrerar inte heller med priset utan istället är det kvalité som ska genomsyra 
företagets produkter. Åhgren är här noga med att poängtera att det inte bara är 
produktkvalité utan kvalitetsaspekten måste genomsyra hela organisationen.  

4.4.6 Tillväxt 
Åhgren berättar att Comfort Audio AB ständigt diskuterar tillväxt, det är viktigt för dem. 
Dock är han noga med att poängtera att det är viktigt att försöka växa med någon form av 
kontroll. Comfort Audio AB:s mål är att de ska bli världsledande inom hörselhjälpmedel! 
Vidare har de klart strukturerat att de inom 3 år ska nå en omsättning på 100 miljoner 
kronor. Åhgren berättar att de för att nå sina mål aktivt arbetar både på kort och lång sikt. 
På kort sikt är fokus att de faktiskt fångar in kunder, här berättar Åhgren att de ofta har 
långa kundrelationer och att det kan ta flera månader innan en affär når avslut. 
 
På lång sikt arbetar Comfort Audio AB med att de satsar på utländska marknader för att 
därigenom kunna bredda sitt upptagningsområde och därmed kunna uppnå 100 miljoners 
spärren. Åhgren menar att för att kunna nå till en utländsk marknad är det viktigt att ha 
kunskap om hur det landet fungerar. Comfort Audio AB räknar hela Norden som sin 
hemmamarknad eftersom de länderna har likvärdiga subventioneringar gällande 
hörselhjälpmedel. Comfort Audio AB har valt en annan säljlösning på den utländska 
marknaden, där är tanken att det ska finnas 4 stycken baspaket som säljs i höraffärer 
(liknande optiker i Sverige, författarnas tillägg). Grunden till det är att många av dessa 
länder inte har någon subventionering för hörselhjälpmedel och därmed kan de inte 
individanpassas på grund av priset. Åhgren menar att för att kunna ta plats på den 
utländska arenan är det viktigt att ha ett inarbetat och därmed välkänt varumärke. 
 
Vidare menar Åhgren att externa nätverk inom Halmstad inte är avgörande för företaget 
eftersom Halmstad som stad inte är deras huvudmarknad. Däremot menar Åhgren att det 
är viktigt att ha en kontinuerlig kontakt med skolor både på gymnasie- och högskolenivå 
för företagets framtida rekrytering. Slutligen menar Åhgren att det är av oerhörd vikt för 
företagets tillväxt att ha en god kommunikation och ett givande samarbete med både 
leverantörer och kunder. Åhgren är med i ett VD-nätverk inom kompetenscentrum. 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer det att ske en analytisk diskussion mellan den insamlade empirin 
och författarnas valda teorier. Kapitlet är strukturerat enligt samma grundtanke som 
empirikapitlet. 

5.1 Undersökningsmodell 

 
Figur 5 Studiens undersökningsmodell 
 
Innan författarna gick ut och gjorde insamlingen av studiens empiriska material 
diskuterades hur de valda teorierna kunde operationaliseras till en undersökningsmodell. 
Författarna valde medvetet att modifiera Wiklunds (1998) modell för att skapa en bättre 
överensstämmelse med studiens problemformulering och syfte.  
 
Analyskapitlet är således strukturerat genom att författarna diskuterar både de indirekta 
och direkta variablerna och deras eventuella överensstämmelse med studiens empiri. 
 
Slutligen har författarna för att öka läsbarheten i studien medvetet i analyskapitlet valt att 
första gången som respondenten nämns, redovisa efternamn och företagsnamn. Därefter 
har författarna endast benämnt respondenterna med efternamn. 

5.1.1  Entreprenör och entreprenörskap i relation t ill respektive 
företag 
Barringer och Ireland (2006) har klassificerat en entreprenörs specifika egenskaper, dessa 
är genuin passion för affärsverksamheten, produkt/kundfokus, styrka att fortsätta arbetet 
även vid motgångar och slutligen fallenhet för affärer. De tre respondenterna har utan att 
författarna har redovisat dessa egenskaper valt att omnämna sig själva som entreprenörer. 
Paulsson (Transflex AB) menar att han hellre ser möjligheter än hot och att han har en 
genuint positiv livsinställning. Transflex AB:s motto är att kunden alltid står i centrum 
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och de arbetar dagligen med att skapa positiva kundrelationer. Att Paulsson har fallenhet 
för affärer ter sig ganska naturligt med tanke på företagets tillväxttakt. Böcklinger (Pelly 
Butiksinredningar AB) definierar sin version av en entreprenör som en person som är 
nytänkande och aktiv. Andra viktiga egenskaper enligt Böcklinger är förändrings- och 
utvecklingsvilja. Vidare för att exemplifiera menar hon att motsatsen är en förvaltare. 
Pelly Butiksinredningar har unikt kundfokus inom sin bransch eftersom de erbjuder 
totallösningar för kunden. Åhgren (Comfort Audio AB) diskuterar sig själv i 
entreprenöriella termer som en individ som arbetar innovativt och ständigt hittar nya 
marknader och affärsidéer. Dessutom menar Åhgren att den viktigaste framgångsnyckeln 
är att ha roligt på jobbet. Comfort Audio arbetar aktivt med att varje kund ska känna sig 
speciell och framförallt nöjd med deras produkter. 
 
Därmed uppfyller alla tre respondenterna Barringer och Irelands (2006) 
klassifikationsbeskrivning för en entreprenör.  
 
Idag diskuteras inom entreprenörskapsforskningen huruvida ett fungerande nätverk är 
källan till framgång. Easton (1992) menar att nätverksdiskussionen är central eftersom 
inget företag lever enskilt utan är del i en föränderlig värld. Bengtsson (2002) anser att 
diskussionen angående nätverk är en logisk följd av att samhället förändras till ett 
globaliserat kunskapssamhälle. Åhgren berättade om att han är del av ett VD-nätverk 
inom kompetenscentrum, däremot menar Åhgren att det lokala nätverket inte har en 
väsentlig betydelse för företagets framgång. Paulsson finansierade startkapitalet med 
hjälp av tidigare kontakter, vidare hade alla tre delägarna på Comfort Audio AB genom 
tidigare arbetsplatser ett brett och stort nätverk. Böcklinger menar att deras företag inte är 
beroende av nätverk eftersom de inte agerar i närmiljön, dock säger hon att det är oerhört 
viktigt att ha en mix av leverantörer. De har idag många svenska leverantörer men ser att 
deras utlandsleverantörer ständigt ökar, detta beroende av prisskillnaden. Alla tre 
respondenterna diskuterar vikten av att vara delaktig i globaliseringen eftersom de genom 
sitt företagande är del i den.  
 
Alla tre respondenters svar bekräftar att Eastons (1992) nätverksdiskussion är aktuell 
samt att Bengtssons (2002) globaliseringstankar är applicerbara för studiens valda 
respondenter.  

5.1.2 Resurser 
Enligt Prahalad och Hamel (1990) kan företagets resurser indelas i konkreta, abstrakta 
och mänskliga resurser. De konkreta resurserna det vill säga de finansiella resurserna 
menar alla studiens respondenter är oerhört viktiga för företagets tillväxt. Det som 
genomsyrar de svar som författarna fick är att det är viktigt att våga satsa på kvalitet även 
om det kostar lite mer och trots att företaget inte egentligen har råd med investeringen. 
Detta eftersom alla tre respondenterna är eniga om att kvalitet håller i längden och 
kommer att betala sig på längre sikt.  
 
Både Åhgren och Paulsson menade att de idag inte har några finansiella problem 
eftersom de har en genuint sparsam inställning till verksamheten. Böcklinger menar att 
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trots att de har en enorm omsättning så kan de trots det drabbas av likviditetsproblem 
under vissa månader. 
 
Vid diskussionen om de abstrakta resurserna eller enklare översatt, företagskulturen så 
finns det många gemensamma nämnare mellan de tre studerade företagen. För det första 
genomsyras alla tre av en oerhörd positiv kraft som inte kan lämna vare sig personal, 
kunder eller besökare oberörd. Böcklinger pratar om att de anställda ska bli ”pellyaner” 
för att skapa en gemensam grund. Åhgren pratade mycket om glädjen att vara på 
arbetsplatsen och Paulsson menade att grunden till deras framgång är att de har en 
gemensam vilja att se företaget växa och överleva. Vidare menar alla tre att de ser det 
som ett trevligt nödvändigt ont att aktivt i vardagen arbeta för att företagskulturen står i 
fokus. Slutligen ska de mänskliga resurserna diskuteras. Alla tre har varit noga med att 
framhäva att personalen är deras främsta resurs och att det är deras förtjänst att företagen 
har blivit framgångsrika. 
 
Det är tydligt att de tre studerade företagen menar att personalen och deras kunskap är 
företagens främsta resurs. Samtidigt har de en sund inställning till betydelsen av att 
företagets finanser är i balans. Vidare har de tre studerade företagen förstått vikten av att 
företagets värderingar genomsyrar hela organisationen. Sammanfattningsvis innebär detta 
att Prahalad och Hamels (1990) resurskategorisering är applicerbar i de studerade 
företagen. 
 
Barney (2002) diskuterar företagets resurser i termer av fysiska, mänskliga och 
organisatoriska resurser. Vidare menar Barney (2002) att varje resurs i ett företag inte kan 
ge permanenta och långsiktiga konkurrensfördelar utan varje resurs måste bedömas enligt 
fyra olika kriterier. Dessa är värdefullhet, unikhet, imiterbarhet och organisering. Det kan 
ses att de tre respondenterna själva inte har vetskapen om kriterierna ändock aktivt 
arbetar mot dem, dock i olika utsträckning och omfattning. Den fysiska resursen det vill 
säga själva produkten eller tjänsten är alla tre företagen oerhört noga med att poängtera 
att just deras tjänst är specifik och därmed uppfylls kriteriet unikhet. Dock är det för alla 
tre svårt att hindra konkurrenter från att imitera själva produkten eller tjänsten, det de 
istället gör är att de skapar ett mervärde kring produkten som gör att unikhetsaspekten 
uppfylls. Alla tre företagens absoluta mervärde är att de fokuserar på att skapa en produkt 
som är nära kundens behov. Pelly Butiksinredningar AB har ett helhetskoncept där intern 
personal även monterar i butik, anledningen till det är att deras kunders största brist är tid. 
Transflex AB skapar ett positivt kundklimat genom att de för det första alltid sätter 
kunden i fokus och de säger aldrig nej till en spedition. Comfort Audio AB:s säljare följer 
kunden tills dess att denne blir nöjd med sin produkt. Vidare har alla tre företagen som 
policy att när en kund ringer så ska den som svarar faktiskt proffsigt kunna besvara 
frågan, vilket är en viktig grund i företagens organisering. 

5.1.3 Kompetens 
Kompetens innebär enligt Jacobsen och Thorsvik (2002) att en individ har färdigheten att 
faktiskt kunna utföra en uppgift. Alla tre respondenterna talar varmt om personalens 
kompetens som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. Samtliga företag arbetar också 
aktivt med kompetensutveckling och är mycket engagerade i att skapa ett företagsklimat 
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som främjar individen. Detta resonemang styrker Lindsey och Stuarts (1997) tanke om att 
specifika kompetenser skapas av företagskulturen. 
 
Alla tre respondenterna berättar att de har kontinuerliga utvecklingssamtal för att varje 
individ ska få en ärlig chans att diskutera färdigt hur dennes specifika framtidsmål ser ut. 
Vidare säger allihop att de ser det dagliga pratet som en del i företagets 
kompetensutvecklingsarbete, vad de menar är att det är viktigt att få en känsla av dels hur 
de anställda har det i sin vardag idag men även hur de vill att framtiden ska se ut. Detta 
arbetssätt är något som styrks av Lindsey och Stuart (1997) som diskuterar hur viktigt det 
är med framtidsvisioner i kompetensarbetet.  
 
Åhgren pratar mycket om att det i deras vardag sker ständigt kompetensarbete genom att 
de aktivt dagligen söker ny information inom deras ämnesområde. Detta är enligt Åhgren 
av oerhörd vikt om företaget ska ha en långsiktig överlevnad. Alla tre respondenterna har 
det gemensamt att de använder sig av intern kompetensutveckling vilket innebär att de 
faktiskt lär av varandra, det innebär att de värnar om den implicita kunskapen (Jacobsen 
& Thorsvik, 2002). 

5.1.4 Motivation 
Det är tydligt att de tre respondenterna är genuint motiverade av sitt arbete. Alla tre talar 
nästan i lyriska ordalag över deras företag. För samtliga studerade företag gäller att de 
inte ser tillväxten som den största motivationsfaktorn utan istället är det glädjen i att 
arbeta som är drivfaktor. Vidare leder detta till att Weiners (1992) motivationsdefinition 
är väl tillämpbar på studiens tre respondenter.  
 
Maslows (1970) behovshierarki diskuterar hur individers olika behov kan vara 
motivationsfaktorer. De nedersta stegen i Maslows (1970) hierarki är generellt uppfyllda i 
den svenska kontexten så har fokus istället skett på analysen av de övre stegen. Det är 
tydligt att alla tre respondenter befinner sig på det översta trappsteget i hierarkin. De har 
förmågan att faktiskt använda och förverkliga sina möjligheter. De har passerat det fjärde 
steget som innebär självuppnåelse eftersom alla tre har en stark trygghet i sig själva och 
dessutom har förmågan att förmedla den tryggheten. Alla tre har det gemensamt att de 
vill se andra individer växa, att de gläds när deras personal utvecklas både som kollega 
men framförallt som individ. Detta tyder på en trygghet och att respondenterna har 
självförtroendet att låta andra individer få plats och växa. 
 
Det är tydligt att alla tre respondenter motiveras av att ha ett högt arbetstempo med som 
Paulsson uttrycker det ”många bollar i luften”. De mår bra av att våga och satsa och de är 
aldrig rädda för att försöka när de verkligen tror på någon idé. Dessa svar styrker 
Davidssons (1989) mening att entreprenörer har ett högt nAch. Begreppet nAch myntades 
av McClelland (1961) och innebär att individer med ett högt nAch känner 
tillfredsställelse när de utsätts för utmaningar och att de får utföra varierade 
arbetsuppgifter. 
 
De tre respondenterna värnar om att skapa en stabil vi-känsla där alla genom glädjen i att 
arbeta alltid presterar sitt bästa. De har en fungerande personalpolitik där varje individ är 
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viktig för organisationen. Alla tre respondenter har dels formella kontinuerliga 
utvecklingssamtal men menar att den viktigaste informationen kommer fram i samtalen i 
korridoren. Alla tre pratar om högt i tak och öppna dörrar för att skapa en gemensam 
plattform. Jacobsen och Thorsvik (2002) diskuterar hur företagskulturen påverkar 
företagets effektivitet. Den insamlade empirin styrker att Jacobsen och Thorsvik (2002) 
argumentation överensstämmer. 

5.1.5 Miljö 
Porters (1998) ”Branschkonkurrentsanalys” visar på hur fem olika drivkrafter kan komma 
att påverka hela branschen och därmed också det enskilda företaget. Dessa kan visa på 
potentiella hot för företagen och därmed slutligen påverka den långsiktiga 
vinstpotentialen i branschen. Porter (1998) har delat upp modellen i följande fem 
drivkrafter; rivalitet med branschkonkurrenter, säljare, köpare, potentiella etablerare och 
substitut. Vidare diskuterar Porter (1998) om vikten att ha kunskapen om sin omgivning 
och var de själva befinner sig. Författarnas val av halvstrukturerad intervju har lett fram 
till att respondenterna fritt svarade på frågorna. Det som framkom och som kan appliceras 
på ”Branschkonkurrentsanalysen” var följande delar: Åhgren skiljer sig ifrån Paulsson 
och Böcklinger när han anser att konkurrensen i branschen inte är allvarlig. Orsaken till 
detta är att ledningen på Comfort Audio AB kontinuerligt arbetar med utveckling av sina 
produkter. Åhgren anser att deras produkter är så unika att konkurrensen inte utgör ett 
direkt hot. Både Böcklinger och Paulsson diskuterade och förklarade en oro om framtida 
hot. För Böcklingers del är det de befintliga stora konkurrenterna som är det stora hotet 
men även att marknadens expansion kommer att minska. Samtliga tre företag kan ses här 
arbeta aktivt med att skapa sig en bättre situation än sina konkurrerande aktörer på 
marknaden. Idag har Pelly Butiksinredningar AB fått leverera sina produkter till kedjor 
som växt kraftigt och därmed vuxit med dem. Paulsson menade att företagets hårda 
konkurrens inte kommer att påverkas efter att de blivit uppköpta av Norska posten. 
Däremot ser Paulsson en risk för höjda räntor vilket i sin tur skulle få en påverkan på 
speditionsbranschen. Porter (1998) diskuterar hotet från potentiella etablerare i branschen 
som kan komma att ta marknadsandelar från företaget. Vidare var det ingen av de 
undersökta företagen som uttryckte en rädsla eller oro för detta. Det var heller ingen av 
respondenterna som tog upp alternativa substitut som ett potentiellt hot.  
 
Kotler et al. (1999) visar på en modell för hur ett företag kan komma att samla in specifik 
och tillförlitlig information om både interna och externa styrkor och svagheter. Detta kan 
enligt Kotler et al. (1999) göras genom genomförandet av en SWOT-analys. Denna 
analys belyser företagets interna styrkor och svagheter och dess externa möjligheter och 
hot. Det tydligaste exemplet på hur de studerade företagen arbetar med detta var 
Böcklingers arbete. Redan vid övertagandet av företaget förklarade hon att de arbetat 
med att genomföra en SWOT-analys. Varken Paulsson eller Åhgren nämnde att företagen 
arbetade mot en någon modell men  sättet de agerer på både strategiskt och taktiskt visar 
på liknande arbete. Både Paulsson och Åhgren är väl medvetna om sina styrkor i 
företaget, båda uttrycker specifika resurser som de anser göra sitt företag unika. Vidare är 
det ingen av de tre respondenterna som idag anser sig ha besvärande svagheter i 
respektive organisation. Däremot diskuterade Böcklinger att det har funnits. Hon 
förklarade att allteftersom företaget växte visste till slut inte personalen riktigt vilka som 
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var deras arbetsuppgifter, detta visade sig som en svaghet eftersom att vissa saker inte 
blev gjorda.   
 
Vidare diskuterade alla tre respondenterna eventuella hot som kan komma att påverka 
dem. Paulsson diskuterade hotet om höjda räntor. Böcklinger talade om landets politik 
vilken kan påverka byggandet och den ekonomiska välfärden i landet. Detta skulle enligt 
Böcklinger kunna leda till att de inte får leverera så mycket som de vill.  Åhgren menade 
att ett potentiellt hot eller möjlighet kan vara utländska marknader. Detta  beroende på 
hur statsmakterna väljer att subventionera just hörselhjälpmedel för den gemene 
medborgaren.  
 
Samtliga tre respondenter ser möjligheterna i sin bransch. De har tydliga uppsatta 
ekonomiska och personalpolitiska mål vilket tyder på att företagen ser fortsatta 
möjligheter i respektive bransch.  

5.1.6 Strategi  
Alla tre respondenterna menar att de inte konkurrerar med priset utan istället på kvalitet 
och kundfokus. Dessutom diskuterar alla tre det faktum att deras kunder kommer med ett 
problem till företaget som de avser att lösa, de tre respondenterna talar om kundservicen 
som en del av deras strategiarbete. 
 
Vidare menade Åhgren att de arbetar med olika strategier på olika marknader beroende 
på de specifika kontexterna. Comfort Audio AB har en annorlunda situation i jämförelse 
med de två övriga respondenterna, detta eftersom deras produkter – hörselhjälpmedel 
subventioneras i en del länder. Det är just den faktorn som gör att de använder sig av 
olika strategier, de har medvetet valt att använda sig av standardlösningar i de länder där 
staten inte subventionerar hörselhjälpmedel. Böcklinger talar om att Pelly 
Butiksinredningar AB som enda företag i branschen inom Sverige som erbjuder en 
helhetslösning för kunderna. 
 
Porter (1998) diskuterar tre generiska strategier som är applicerbara på företag. Dessa är 
lågkostnadsstrategi, differentieringsstrategi och fokuseringsstrategi. Den insamlade 
empirin styrker att teorin om de generiska strategierna är applicerbar. I den här studien är 
det främst differentieringsstrategi som är användbar. Detta eftersom respondenterna 
enhälligt diskuterar deras möjlighet till att ta ut rätt pris eftersom deras koncept är 
tillräckligt unikt. Av de tre studerade företagen är det endast ett som avviker något från 
de andra, Comfort Audio AB använder även till viss del fokuseringsstrategi när de väljer 
att fokusera på ett visst kundsegment.  

5.1.7 Tillväxt  
Författarnas undersökningsmodell diskuterar medvetet tillväxt trots att det är denna som 
är resultatet av modellens direkta och indirekta variabler. Syftet med detta är att genom 
intervjuguiden upptäcka om det är så att respondenterna ser arbetet med tillväxt ur annat 
synsätt än det som de indirekta och direkta variabler som tidigare ställts frågor om i 
intervjuguiden. Vidare kommer diskussionen kring termen tillväxt att diskuteras och 
analyseras nedan.  
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Samtliga företag har gemensamt att de är eller har varit Gasellföretag vilket betyder att de 
bland annat har haft en kraftig ökning i tillväxt (DI, 2007). Enligt Penrose (1959) och 
Barringer och Ireland (2006) beror ett företags tillväxt på interna eller externa faktorer 
eller en kombination av dessa. Till de interna faktorerna tillhör kompetens och ledarens 
mål (Davidsson, 1989). Transflex AB har till skillnad från de övriga två undersökta 
företagen inget uttalat kvantitativt mål, utan istället menar Paulsson att företagets mål är 
tillväxt. Vidare finns det uttalade mål på Pelly Butiksinredningar AB och på Comfort 
Audio AB. Comfort Audio AB har idag en omsättning på 45 miljoner och deras 
kvantitativa mål är att inom tre års tid ska företaget ha nått en omsättning på 100 miljoner 
kronor. Pelly Butiksinredningar har idag en omsättning på cirka 130 miljoner kronor och 
företagets mål är att nå 200 miljoner kronor år 2010. Till de interna faktorerna tillhör 
också den kompetensutveckling som de tre företagen kontinuerligt arbetar med. Härtill 
hör internutbildningar på Transflex AB, Pelly Butiksinredning AB:s strategiska 
geografiska val för att på så sätt ”behålla kunskapen i huset” och slutligen Comfort Audio 
AB:s kontinuerliga kunskapsuppbyggnad om teknik på området. Till denna kategori 
tillhör även Böcklingers ledarskapsutbildningar. Penrose (1959) diskuterar även 
ledarskapet, HRM, och företagskultur som interna aspekter. Vidare kan ses att samtliga 
respondenter arbetar aktivt med att skapa en företagskultur vilken de anser vara viktig. 
Samtliga respondenter visade också sig ha uppsatta mål vilka de mer eller mindre aktivt 
arbetade mot. De externa faktorerna är de förutsättningar som finns utanför företaget och 
som kan relateras till institutionella faktorer till exempel skatter och regler (Barth, 2005). 
Under intervjuerna med de tre studerade företagen framkom att räntor var någonting som 
hade påverkan på Transflex AB och Pelly Butiksinredningar AB. Comfort Audio AB ser 
däremot på sina utländska marknader att vissa statliga subventioner gör det lättare att 
sälja sina produkter.  
 
Andersson (2003) har kommit fram till att det finns fyra olika faktorer som påverkar ett 
företags tillväxt, dessa är; entreprenören, företaget, branschen och makromiljön. 
Andersson (2003) menar att det som är speciellt med entreprenören är dennes vilja och 
motivation till tillväxt. Vad som kan ses hos de studerade företagen är entreprenörens 
drivkraft och vilja att växa. Under diskussionen om tillväxt framkom vidare att Paulsson 
diskuterade att de inte hade någon speciell strategi till en början. Paulsson diskuterade 
vidare att nätverk har varit av betydelse. Vidare diskuterade Paulsson uppköpet av 
Transflex AB till Norska posten som nyligen har skett.  
 
Böcklinger kommer in på mer strategiska beslut som det när de valde att byta från 
dagligvaruhandel till fackhandeln. Här tog hon även upp sitt arbete med  internationella 
inköp. Åhgren diskuterar av vikten att växa med kontroll men även om sina marknader 
utomlands.   
 
Vidare menar Andersson (2003) att det ytterst är entreprenören som uttrycker företagets 
mål och vision. Andersson (2003) menar att det är entreprenören som har makten över 
företagets resurser och miljö. Samtliga tre respondenter hade väl uttalade målsättningar 
och genomtänkta visioner. Hofer och Sharan (1985) anser att tillväxten i ett företag kan 
bero på ledaren och var i livscykeln som företaget befinner sig. De menar exempelvis att 
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om ledaren har en entreprenörisk ledarstil så är den mest fördelaktig i företagets 
växandestadie. Detta kan ses stämma då Paulsson numera har valt att sälja och lämna 
företaget. Till den här diskussionen hör även att samtliga tre företag fortfarande har visat 
på en kraftig tillväxt. 
 

5.2 Återkoppling till undersökningsmodellen  
Den av författarna framtagna undersökningsmodellen har till större del visat sig fungera. 
De indirekta och direkta variablerna har visat sig påverka varandra enligt den struktur 
som tagits fram. Vidare har setts att entreprenören har spelat en avgörande roll för 
företaget samtliga processer. De tre respondenterna har visat sig stå organisationen 
mycket nära. De blir motiverade av att styra och leda arbetet. Det kan också ses att de 
strategier som använts är direkt styrda av entreprenörerna. Det kan även vara intressant 
att notera att analysen av tillväxt visade på ett något annorlunda tänk där internationella 
faktorer och större gjorda strategiska beslut togs upp.   
 

5.3 Metodkritik efter analys 
Författarna har genomfört en kvalitativ studie som är baserad enbart på individuella 
intervjuer. Frågan som författarna ställer sig är om detta var rätt, hur kunde författarna ha 
agerat annorlunda och isåfall vilket möjligt resultat skulle ha kunnats presenteras i 
analyskapitlet. Författarna har medvetet kritiskt granskat varje steg och moment i 
uppsatsprocessen för att därigenom om möjligt säkerställa studiens validitet och 
reliabilitet. Författarna har medvetet försökt att nå respondenterna på ett mer personligt 
plan och det är med grund i de tankarna som författarna till respondenterna har valt att 
benämna intervjuerna som en diskussion eller ett samtal. Författarna är väl medvetna om 
riskerna med att komma för nära respondentens personlighet, dock anser författarna att 
sanningshalten i respondentens svar ökar om denne känner ett genuint förtroende för 
författarna. Författarna anser därmed att effekten av ett avståndstagande mellan 
respondent och författare enbart hade varit negativ för den här specifika studien. 
 
Vidare har författarna valt att genomföra samtalen med respondenterna på deras 
hemmaplan för att därigenom minimera risken för kontexteffekter. Fördelen är att 
respondenten känner en trygghet och kanske ett övertag mot författarna, nackdelen kan 
vara att respondenten inte fokuserar på att diskutera eftersom deras vardag ständigt gör 
sig påmind. Författarna menar att det kanske kunde ha varit en fördel om intervjuerna 
hade skett i en neutral kontext. 
 
Slutligen ska följande poängtering göras att om författarna skulle genomföra samma 
studie en gång till så hade i stort sett samma vetenskapliga metoder använts.    
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6. Avslutande reflektioner 
Det sista kapitlet i den här studien inleds med de slutsatser som författarna anser att 
studien har lett fram till. Vidare följer en reflektion på alternativa tillvägagångssätt. 
Kapitlet avslutas med teoretiska och praktiska implikationer. 

6.1 Slutsats 
Författarna är medvetna om att det inte finns en sanning som är applicerbar i alla olika 
branscher och kontexter. Den här studiens slutsats kommer därför att fokusera på de 
samband som författarna anser vara intressanta och därmed kommer dessa att djupare 
diskuteras. Vidare är det viktigt att poängtera att författarnas syfte och intention med 
studien inte är att generalisera.   
 
Författarna började sin studie med problemformuleringen: 
 

Hur skapas långsiktig tillväxt i ett snabbt växande företag? 
 
Författarna anser att det inte går att specifikt fokusera på någon enskild variabel i 
undersökningsmodellen utan istället är det samspelet och integrationen variablerna 
emellan som skapar långsiktig tillväxt i ett snabbt växande företag. Det är dessutom 
viktigt att poängtera betydelsen av den fungerande entreprenöriella processen i de 
specifika företagen. Författarna menar att de tre respondenternas arbetssätt det vill säga 
den entreprenöriella processen i företagen är direkt avgörande för dessa företags 
långsiktiga tillväxt. Det är tydligt att respondenterna uppfyller Barringer och Irelands 
(2006) entreprenörsdefinition, dessutom anser författarna att respondenterna har ett 
karismatiskt och  positivt arbetssätt vilket påverkar företagen gynnsamt.    
 
Författarna anser att en viktigt lärdom i den här specifika studien är att de studerade 
företagen visar att det är viktigt att ha någon form av balans mellan företagets resurser för 
att skapa ett snabbt växande företag. Det räcker inte enligt studien att ha god ekonomi 
eller att företaget bara har en bra företagskultur eller att personalen trivs och 
kommunicerar på ett ömsesidigt sätt. Utan istället är den gemensamma nämnaren för de 
tre studerade företagen är att de har kompetensen och en sund inställning till jämvikten. 
Detta innebär att företagen har en balans mellan Prahalad och Hamels (1990) 
resurskategorisering det vill säga konkreta, abstrakta och mänskliga resurser.  
 
Det är tydligt att respondenterna är medvetna och att de arbetar aktivt med att försöka 
förstå sin omgivning. Vidare anser författarna att det är intressant att de tre 
respondenterna i dagsläget anser att de har kontroll över respektive marknad det vill säga, 
de har ingen större oro för konkurrenternas påverkan på deras företag.  
 
Alla tre respondenterna är tydliga med att motivation är en viktig variabel för att företaget 
ska överleva på lång sikt. Det bör poängteras att respondenterna är noga med att berätta 
att det är både personalen och entreprenörens motivation som bör stå i fokus. Författarna 
anser att respondenternas kunskap och förståelse för individen och dennes behov är 
väsentlig avseende företagens framgång.  
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Författarna anser att det är intressant att trots att studien har diskuterat tre olika 
tillväxtföretag som befinner sig i helt olika branscher så finns det en stark gemensam 
nämnare mellan dessa tre. Respondenterna är helt övertygade att deras produkter har en 
så hög grad av unikhet och att deras sätt att arbeta med kundkvalité skapar en möjlighet 
att inte konkurrera med priset. Författarna menar att det är tydligt att respondenterna 
omedvetet använder Porters (1998) differentieringsstrategi.  
 

6.2 Reflektion 
Författarna anser att det tillvägagångssätt som har format den här studien har varit väl 
fungerande för att kunna besvara studiens  problemformulering och uppfylla dess syfte.  
   
Inom den akademiska världen talas det ofta och mycket om vikten av att arbeta 
långsiktigt för att skapa en trygghet för företaget och deras anställda. Författarnas 
intention var vid studiens början att faktiskt undersöka hur den entreprenöriella processen 
påverkar det långsiktiga arbetet. Författarnas förväntade resultat vid studiens början var 
följande: 
 

Författarna tror att det kommer att visa sig att de valda respondenterna arbetar 
kortsiktigt utan att använda långsiktiga strategiska beslut. Anledningen till det 
kortsiktiga tänkandet tror författarna är att eftersom de valda företagen befinner sig 
i en expansionsfas så har de helt enkelt för mycket att göra och därför är tidsbristen 
den största anledningen till att det långsiktiga planerandet inte sker. De hinner inte 
tänka på långsiktig tillväxt utan deras fokus ligger på att klara av max 
nästkommande år. En annan viktig anledning som författarna tror är avgörande är 
att de kanske saknar kunskap om hur viktigt det är med långsiktighet i arbetet. 

 
Författarna kan nu när studien är avslutad säga att det förväntade resultatet till viss del 
var sanning. Det är helt enkelt så att de inte aktivt arbetar med strategiskt långsiktiga 
beslut. Istället är deras fokus mycket nu och här och som längst planerar de något år 
framåt i tiden. Författarna anser att anledningen till att de inte arbetar långsiktigt är 
intressant. Detta eftersom de tre respondenterna menar trots att de befinner sig i helt olika 
branscher och kontexter att den primära anledningen till avsaknaden av långsiktighet 
beror på att vi befinner oss i en föränderlig värld. Globaliseringsprocessen påverkar varje 
enskilt företag och eftersom ingen vet hur framtiden ser ut så blir fokus istället nutid. 
Författarna menar att det kanske kan finnas en koppling mellan företagens tillväxt och 
den entreprenöriella processens förståelse för sin omvärld. 
 

6.3 Teoretiska implikationer 
De tre respondenterna i den här studien har det gemensamt att de hela tiden har haft en 
positiv tillväxttakt. Det kunde därför ha varit intressant att studera tillväxtföretag som har 
upplevt svårigheter, detta för att utreda om till exempel Barringer och Irelands (2006) 
entreprenörskapsklassificering avseende förmågan att fortsätta trots svårigheter är 
applicerbart i praktiken. 
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Författarna anser att det skulle vara intressant att göra en bredare studie med fler 
tillväxtföretag för att undersöka hur deras strategier är utformade. Grunden i den tanken 
är att de tre respondenterna i den här studien är fokuserade på differentieringsstrategi. En 
bredare studie med fler respondenter kunde kanske svara på frågan om det finns en 
möjlighet att generalisera eller om likheten mellan de tre studerade företagen beror på en 
slump. 
 
Vidare anser författarna att det även skulle vara intressant att genomföra samma studie 
men ur ett personalperspektiv. Det vill säga använda samma undersökningsmodell men 
intervjua personalen på de undersökta företagen. Detta skulle ge möjlighet att mer 
ingående undersöka och eventuellt bekräfta den entreprenöriella processens funktion 
genom att se hur denna påverkar och uppfattas i organisationen. 
 

6.4 Praktiska implikationer 
Det är lätt att en studie skrivs enbart för att öka de teoretiska kunskaperna hos en 
akademisk publik, därför har författarna valt att diskutera vilka fördelar som en person i 
näringslivet kan få om de har förståelsen och kunskapen om framgångsrika företag. 
 
Författarna menar att det för att kunna skapa ett framgångsrikt företag kan vara viktigt att 
entreprenören inte är rädd för det svåra. En viktig faktor i ett framgångskoncept är att 
entreprenören har styrkan och självkänslan att våga genomdriva sina idéer trots att 
omgivningen inte har tilltro till idén. En annan viktig faktor är unikhet, det behövs inte 
massproduceras för att möjligheten till tillväxt ska finnas. Som slutord har författarna 
medvetet valt att citera Transflex AB:s VD Gert Paulsson: 
 

”Om man ska starta något eget ska man ha ett riktigt bra självförtroende,  
lyssna på andra men känn i hjärtat vad som är rätt. Våga och satsa men  
var inte dumdristig” (Paulsson, 2007). 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 
 
Bakgrund 
 
Får vi använda ditt namn i studien? 
 

� Yrkestitel, befattning 
� Utbildning 
� Antal år på företaget 
� Hur ser en vanlig arbetsdag ut? 
� Anser du att du är en entreprenör? Varför? 
� Hur har du blivit motiverad att nå din position? 
� Övrigt 

 
Resurser 
 

� Vad anser du vara företagets främsta resurs? Varför? 
� Finansiella resurser? 
� Humankapital? 
� Företagskultur? 
� Diskuteras företagets nuvarande resurser i samband med strategiska planer? 
� Uppsummering! 

 
Kompetens 
 

� Hur arbetar ni med kompetensutveckling? Egen? Personalens? 
� Vilken kompetens anser du vara viktigast för företagets långsiktiga 

överlevnad? 
� Uppsummering! 

 
Motivation 
 

� Vad innebär ordet motivation för dig? 
� Arbetar du aktivt med att motivera dig själv? Dina anställda? 
� Vad motiverar dig? 
� Har ni något specifikt motivationsarbete? 
� Uppsummering! 

 
Miljö 
 

� Hur ser er konkurrenssituation ut? 
� Arbetar ni aktivt med att ”se” vad era konkurrenter  gör? 
� Vad anser du vara den största faran för långsiktig tillväxt med avseende på 

miljön? 
� Uppsummering! 
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Strategi 
 

� Arbetar ni efter någon speciell strategi? 
� Om, hur är den strukturerad? 
� Tänker ni kort-, eller långsiktigt i vardagen? 
� Uppsummering! 

 
Tillväxt 
 

� Vad är företagets mål, strävar du efter tillväxt? 
� Hur arbetar du för att nå tillväxt på kort sikt? 
� Hur arbetar du för att nå tillväxt på lång sikt? 
� Strategier? 
� Hur viktigt anser du att företagets nätverk (internt och externt) är för 

överlevnad på sikt?  
� Uppsummering! 

 
Är det något övrigt med tanke på det som vi har pratat om som du vill berätta? 
Får vi återkomma om något är oklart? 
 


