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Förord 
 

Denna magisteruppsats är genomförd vid sektionen för ekonomi och teknik vid Högskolan i 

Halmstad under vårterminen år 2007. 

 

För oss författare har det varit otroligt spännande och lärorikt att under vårt avslutande 

studieår få genomföra en studie som har kommit att ligga oss väldigt varmt kring hjärtat. 

Uppsatsarbetet har för oss författare varit en resa, många gånger på krokiga vägar! Men med 

lite hjälp och en stark vilja lyckades vi finna den ”rätta vägen”. 

 

Vår förhoppning om att få utnyttja våra akademiska och teoretiska kunskaper på företag ute i 

verkligheten har under resans gång varit höga varpå vi tagit stor lärdom av det som mött oss 

utanför läroverkets väggar. Vi författare vill tacka studiens tre medverkande företag och dess 

kontaktpersoner som öppet och uppriktigt hjälpt oss att genomföra denna studie på ett givande 

sätt; Martin Jönsson – Gothia Financial Group, Per-Olof Nilsson – GN Transport och Jan 

Ahlström – HomeMaid. 

 

Vi författare vill även tacka våra vänner på magisterprogrammet: Strategisk Ledning, vilka 

kritiskt granskat vår studie samt kommit med värdefulla råd och tankar som bidragit till att vi 

kunnat genomföra studien på ett framgångsrikt sätt. Härefter vill vi rikta ett stort tack till vår 

handledare Christer Norr som genom sina ovärderliga råd hjälpt oss ur flera av de svårigheter 

som uppstått under uppsatsprocessen. 

 

Sist men absolut inte minst vill vi tacka Jonas Gabrielsson – Ek.dr och forskarassistent vid 

CIRCLE, Lunds universitet för den tid och det engagemang som han lagt ner för att hjälpa oss 

under studiens gång. 
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Sammanfattning 

 

Idag så sker en större anpassning av företagen för att matcha sina verksamheter till 

omgivningen då denna skapar förutsättningar för företagen att växa. Förändringar i ett 

företags omgivning ställer således krav på att företaget/företagsledningen kan möta och 

hantera dessa förändringar. En situation som ställer stora krav på just detta är när företag 

befinner sig i en stark tillväxtfas. Författarna ville undersöka hur förutsättningarna för en 

fortsatt tillväxt förändras samt hur företagsledningen anpassar sig för att möta de föränderliga 

kraven. Detta fenomen med en alltmer komplex omgivning för företagen att verka och växa i 

har utgjort grunden för denna studie och har lett fram till författarnas följande 

problemformulering: Vilka förändrade kompetenskrav ställs det på ledningen när ett företag 

är i tillväxt? Hur kan ledningen möta dessa förändrade krav för att stödja tillväxten? För att 

besvara problemet så valde författarna att undersöka detta fenomen på tre stycken utvalda 

studieobjekt vilka utgjordes av tre företag som klassificeras som tillväxtföretag. Syftet med 

studien var att undersöka företagens resursbehov i form av kompetenser i en tillväxtfas. 

Författarna undersökte här vilka kompetenser som de studerade företagen främst efterfrågat 

för att lyckats bibehålla sin tillväxt samt hur de gått tillväga för att möta kompetenskraven. 

 

För att genomföra studien så använde sig författarna av en kvalitativ metod med en deduktiv 

datainsamling, där författarna utgått ifrån teoretiska kunskaper som sedan jämförts med 

relevant empirisk data som samlats in. Primärdata samlades in genom kvalitativa 

företagsintervjuer och sekundärdata genom att studera för ämnet relevant litteratur samt 

artiklar inom det studerade ämnesområdet.  

 

Studiens resultat visar vilket kompetensbehov de olika företagen haft under sina respektive 

tillväxtfaser och hur de arbetat för att tillgodose dessa behov. De kompetenskrav som ställdes 

på de studerade företagen till följd av deras tillväxt utgjordes till en början främst av 

kompetenser rörande kontrollen av tillväxten. Detta behov ledde till att företagen knöt till sig 

kompetenser som kan kategoriseras in under nätverks-, HR- samt coachningskompetenser. 

Studiens resultat visar även på vikten av att strategiskt kunna planera för en fortsatt tillväxt 

och de förändrade krav som ställs därefter.  

 

Nyckelord: tillväxt, kompetensförsörjning, ledningsgrupp, resursbehov.  
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1. Inledning 
 

I detta inledande kapitel presenteras studiens problembakgrund för att skapa en förståelse för 

problemområdet samt väcka ett intresse för studien. I problemdiskussionen för författarna ett 

resonemang kring problemet, vilket i sin tur leder fram till problemformuleringen och 

studiens syfte. Slutligen så har författarna tagit upp och förklarat väsentliga begrepp som är 

centrala i studien. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Företag anpassar idag sina verksamheter till sin omgivning då de mer eller mindre är 

beroende av denna för att växa. Förändringar i ett företags omgivning ställer således krav på 

att företaget/företagsledningen kan möta och hantera dessa förändringar. En situation som 

ställer stora krav på just detta är när företag befinner sig i en stark tillväxtfas. I takt med att ett 

företags omgivning förändras bör enligt Hillman, Cannella och Paetzold (2000) även företaget 

och dess ledning förändras för att bättre länka med omgivningen. Här skapar således 

omgivningen en social press på företagen som framtvingar en förändring i företagsledningens 

fokusering, från en traditionell ledning till en relationsbaserad ledning innefattande externa 

aktörer utanför företagets traditionella gränser (Achrol & Kotler, 1999). 

 

Utifrån ett resursbaserat perspektiv ses företag som en samling av resurser i form av t ex 

kunskaper, erfarenheter, kompetenser mm. (Krogh & Roos, 1995). Dessa resurser utgör ett 

antal kärnkompetenser, vilka förser företaget med konkurrensfördelar som i sin tur kan leda 

vidare till en tillväxtfas. Enligt detta perspektiv kan ett företag planera sin tillväxt utefter sina 

resurser på två olika sätt, antingen så utgår företaget ifrån sina befintliga resurser eller så 

väljer de att efter behov söka nya resurser (Penrose, 1959). I samband med en tillväxtfas så 

förändras som tidigare nämnts även omgivningens krav på företaget. För att företaget skall 

kunna anpassa sig till dessa nya krav så kan företaget komma att behöva nya resurser. 

Tidigare studier (se t ex NUTEK, 1998) har visat att de flesta tillväxtföretagen är relativt små. 

Med detta som bakgrund så har författarna i denna studie valt att fokusera på små och 

medelstora företag, så kallade SME’s, som enligt den svenska definitionen innefattar företag 

med upp till 200 anställda (Gabrielsson, 2003). Enligt MacMahon och Murphy (1998) är 

utbildning och kompetenshöjning ett måste för att SME’s skall kunna växa. Om dessa företag 

inte utvecklar/förnyar dessa resurser genom t ex utbildning eller rekrytering så kommer 

verksamheterna inte att kunna ta till vara på de möjligheter som kan komma att uppstå 

(MacMahon & Murphy, 1998). Fielden, Davidson och Makin (2000) samtycker då de hävdar 

att många företag inte har den kompetens de behöver för att kunna nå tillväxt, således krävs 

någon typ av utveckling. 

 

Många entreprenöriella företag som lyckas nå en tillväxt har ofta problem med att behålla 

denna tillväxt. Forskning (se t ex Hofer, 1985) visar att de största orsakerna till detta är att 

företagen inte klarar av övergången från en entreprenöriell styrning till en mer professionell 

styrning. Denna professionella styrning tar ofta formen av en ledningsgrupp. Begreppet 

ledningsgrupp används enligt Mattsson (1992) av forskare i många betydelser och jämställs 

ofta med ledningen, dvs. ledningsorganisationen för ett företag eller en koncern. Ledningens 

påverkan vid tillväxt är således av högsta betydelse. För att planera för ett företags tillväxt 

krävs enligt Penrose (1959) befintliga resurser inom företagsledningen, dessa resurser sätter 

dock gränser för hur mycket företaget kan växa när de väl nått en stark tillväxtfas. Detta 

innebär att ett företag måste uppdatera sina resurser i form av olika kompetenser och förändra 
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sin administrativa struktur för att kunna fortsätta växa i en skiftande miljö. Denna förändring 

ger även större produktivare möjligheter att utveckla företaget i en tillväxtfas (Penrose, 1959). 

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

För att ett företag skall kunna bedriva sin verksamhet på ett framgångsrikt och effektivt sätt i 

en stark tillväxtfas så krävs det resurser som på ett strategiskt sätt kan möta krav från 

omvärlden och upprätthålla konkurrensfördelar. Frågan är då hur effektiva företag är i 

hanteringen av sina resurser och anpassningen av dessa i dagens ständigt föränderliga värld? I 

en stark tillväxtfas blir behovet av de strategiska resurserna stort och alla företag klarar inte 

alltid av att möta detta behov på ett effektivt sätt. Varför överlever vissa företag denna 

tillväxtperiod och vissa inte? Som tidigare nämnts så planerar ofta företag sin tillväxt utifrån 

de befintliga resurser som finns internt inom företaget och enligt Penrose (1959) så blir risken 

för företaget här att de avgränsar sig till hur mycket och effektivt de kan fortsätta växa genom 

sina befintliga resurser. Problemet är att företagsledningen blir tömda på sina resurser och de 

saknar ibland kunskaper samt erfarenheter om hur de strategiskt ska arbeta för att fortsätta 

upprätthålla tillväxten inom företaget. Företagets bära eller brista i en sådan situation är 

beroende av ledningens kompetens att strategiskt kunna upprätthålla tillväxten. 

 

I denna studie har författarna valt att främst fokusera på resurser i form av kompetenser då de 

anser att denna typ av resurs är kritisk vad gäller ett företags tillväxtpotential. Detta 

resonemang stärks av bl a Krogh och Roos (1995) som ser kompetens som en kritisk resurs 

för ett företags prestation och överlevnad pga. att den förser företaget med kanske den bästa 

basen för att utveckla konkurrensfördelar, detta då kompetenser är svåra att imitera och 

kopiera. Tillväxtföretag som besitter sådana kompetenser är således intressanta studieobjekt 

för författarnas forskningsansats då de tydligt visar vikten av kompetenshantering och dess 

strategiska användning. Det finns flera olika typer av definitioner på begreppet tillväxtföretag 

som utgår ifrån olika parametrar så som t ex antalet anställda, omsättning osv. (Storey, 1994). 

Författarna har valt att definiera tillväxtföretag utifrån parametern omsättning, då de ansåg 

detta utgöra en god grund för att kunna finna passande studieobjekt. Författarnas valda 

definition av begreppet tillväxtföretag innefattar således företag som växer organiskt med 

minst 10 % per år i omsättning under tre till fem års tid utan att tappa takten (se avsnitt 1.6 för 

definitioner). 

 

I denna studie har författarna undersökt den utvecklingsprocess som sker i ett företag under en 

stark tillväxtfas och hur den organisatoriska strukturen förändras när det förändrade 

resursbehovet skall mötas. Som tidigare nämnts så förändras ett företags struktur och dess 

behov allt eftersom deras omgivning förändras, utifrån detta anser författarna det vara en 

intressant diskussion att lyfta fram hur företag internt arbetar för att möta dessa föränderliga 

krav. Detta är givet ett viktigt inslag i hur företag arbetar med att stödja och upprätthålla sin 

tillväxt, dock är forskningen kring vilka kompetenser på ledningsnivå som behövs för detta 

enligt Gabrielsson (2003) väldigt begränsade vilket gör författarnas studieansats än mer 

intressant och viktigare. Författarna har i den här studien utgått ifrån tre olika tillväxtföretag 

och undersökt på vilket sätt deras kompetensbehov förändrats under en tillväxtperiod. 

 

Vad gäller att förutse framtida kompetenser så finns det en hel del forskning kring detta, (se t 

ex Dewhurst & Burns, 1993; Robinson & Sparrow, 2007) det har dock visat sig vara svårt att 

på ett tillförlitligt sätt kunna förutse vilka framtida kompetenser som företag kan komma att 

behöva. I denna studie har författarna valt ett annat tillvägagångssätt där de istället för att se 
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Vilka förändrade kompetenskrav ställs det på ledningen när ett företag är i tillväxt? 

Hur kan ledningen möta dessa förändrade krav för att stödja tillväxten? 

 

till framtiden, sett bakåt i tiden och analyserat vilka kompetenser det funnits behov av under 

en tillväxtfas. Författarna har sedan sammanställt och analyserat dessa för att på så sätt kunna 

finna samband mellan de studerade företagens kompetensbehov. 

 

Det som framkommit i problembakgrunden samt problemdiskussionen visar på att vikten för 

företag att anpassa sig internt blir desto större i en tillväxtfas, för att på så sätt kunna anpassa 

sig till de av omgivningen förändrade förutsättningarna. 

 

 

1.3 Problemformulering 
 

Författarnas problemformulering som följer här nedan grundar sig i deras tankar kring det 

strategiska ledningsarbetet i en stark tillväxtfas och de svårigheter samt utmaningar som ett 

företag ställs inför i denna fas. Författarna ville undersöka hur förutsättningarna för fortsatt 

tillväxt förändras och hur företagsledningen anpassar sig för att möta de föränderliga kraven 

och behoven. Utifrån detta resonemang har författarna kommit fram till följande 

problemformulering: 

 

 

 

 

 

 

1.4 Syfte 
 

Syftet med studien har varit att undersöka företags resursbehov i form av kompetenser i en 

tillväxtfas. Författarna har här undersökt vilka kompetenser som de studerade företagen 

främst efterfrågat för att lyckats bibehålla sin tillväxt. De tre studieobjekt som författarna har 

undersökt i denna studie har som gemensam nämnare att alla är klassificerade som 

tillväxtföretag enligt författarnas valda definition (se avsnitt 1.6), utöver detta skiljer sig 

företagen sinsemellan med avseende på t ex storlek och bransch. Den här typen av urval är 

något som stöds utav bl a Eisenhardt (1989). Detta är ett medvetet val som dels har sin grund i 

Eisenhardts (1989) tankar men som även diskuterats fram i samråd med Jonas Gabrielsson 

(Ek.dr och forskarassistent vid CIRCLE, Lunds universitet). Författarnas förhoppning var att 

de genom detta skulle finna likheter i kompetensbehovet trots företagens skillnader. Som 

tidigare nämnts så är forskningen begränsad kring detta fenomen på en ledningsnivå, den 

forskning som finns är väldigt fokuserad på vad som händer i organisationen när ett företag 

växer, medan forskarna inte sett särskilt mycket till vilka kompetenser som krävs i 

ledningsgruppen för att hantera tillväxten (Gabrielsson, 2003). Syftet med denna studie är 

således även att komplettera den tidigare forskning som genomförts på området (se t ex 

NUTEK, 1999). 

 

 

1.5 Avgränsning 
 

Under en tillväxtfas så förändras ett företags kompetensbehov i stort hela företaget, författarna 

har dock valt att avgränsa studien till att enbart undersöka förändringen av företagsledningens 

kompetensbehov för att på ett tydligare sätt kunna belysa fenomenet. Författarna har även valt 

att avgränsa studien till att endast innefatta tillväxtföretag med upp till 200 anställda, så 

kallade SME’s (se avsnitt 1.6 för definitioner). 
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1.6 Centrala begrepp 
 

Tillväxtföretag – Med begreppet tillväxtföretag avser författarna av denna studie att täcka in 

företag som har upplevt en relativt hög tillväxt under en period. Författarna har här nedan satt 

upp ett antal kriterier som skall uppfyllas, vilka även kan härledas från diverse litteratur (se t 

ex Ahrens, 1997). 

 

 Företagen skall ha vuxit organiskt, dvs. inte genom företagsförvärv. 

 

 Företagen skall kontinuerligt ha ökat sin tillväxt/omsättning under 3-5 år. 

 

 Tillväxtökningen skall vara betydande. För detta har författarna satt upp ett kriterium 

på 10 % omsättningstillväxt per år. 

 

De av författarna uppställda urvalskriterierna antas påverka företag i sådan omfattning att 

förändringar i dess lednings- och styrstruktur blir aktuell vilket är av stort intresse för studien. 

 

Begreppet tillväxtföretag innefattar således företag som vuxit organiskt och inte genom 

förvärv av andra företag med minst 10 % per år i omsättning under tre till fem års tid utan att 

tappa takten. 

 

Strategi – Författarna har valt att i denna studie använda en kombination av följande två 

definitioner på begreppet strategi: 

 

Quinn (1980) beskriver strategi på följande sätt:  

 

”En strategi är ett mönster eller en plan som integreras i en organisations överordnade mål, 

politik och händelseförlopp till en helhet. En välformulerad strategi hjälper till att styra och 

fördela ett företags resurser i en unik position som grundas på företagets interna kompetens, 

antagna förändringar i omgivningen och konkurrenternas åtgärder”. 

  (Quinn, 1980) 

 

Karlöf (1987) menar att strategins syfte är att åstadkomma en varaktig konkurrensfördel som 

ger god lönsamhet: strategi utgörs av ett integrerat handlingsmönster för att nå uppsatta mål 

genom att företagets resurser inriktas och samordnas. 

 

Kompetens – Det finns en mängd definitioner av begreppet kompetens. Författarna har valt 

följande två definitioner utav begreppet: 

 

Begreppet kompetens beskrivs i Nationalencyklopedin (2004) enligt följande: 

 

”Utbildning eller erfarenhet som krävs för viss tjänst eller befattning”. 

 

Webster (1981) definierar kompetens som: 

 

”Kvaliteten eller nivån av funktionalitet, eller att ha tillräcklig kunskap, bedömningsförmåga, 

färdigheter eller styrkor för en given uppgift” 

 (Fritt översatt, Webster, 1981, s.63) 
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Ledningsgruppen – Författarna har i denna studie valt att använda följande definition av 

begreppet: 

 

”Ett antal personer inom en organisation inklusive dess chef, vilka på ett planerat sätt 

arbetar i gruppform för att effektivisera ledningen”. 

 (Mattsson, 1992, s.11) 

 

Det finns flera olika betydelser av ledningsgruppsbegreppet, varvid författarna här nedan gjort 

ett förtydligande av vad de i denna studie avser innefattas av begreppet ledningsgrupp. Den 

definition av begreppet som författarna av denna studie har valt att använda kan likställas med 

begreppet ledning/företagsledning (se definitionen här ovan). Författarna av denna studie har 

valt att liksom flera forskare (se t ex Mattsson, 1990; Mattsson, 1992) lägga styrelsen utanför 

ledningsgruppsbegreppet då de anser att styrelsen inte skall vara en del av ett företags 

vardagliga ledningsarbete. Denna typ utav arbete sköts utav diverse ledande personer inom ett 

företag som när de arbetar tillsammans kan bilda en effektiv ledningsgrupp. Ett förtydligande 

av vad författarna i denna studie avser med begreppet ledningsgrupp/företagsledning är 

således personer på chefspositioner inom företaget. 

 

SME – Små och medelstora företag, så kallade SME’s, innefattar enligt den svenska 

definitionen, vilken är den som författarna har valt att använda sig utav i denna studie, företag 

med upp till 200 anställda (Gabrielsson, 2003). 

 

 

1.7 Uppsatsens disposition 
 

Kapitel 1 – Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras studiens problembakgrund för att skapa en förståelse för 

problemområdet samt väcka ett intresse för studien. I problemdiskussionen för författarna ett 

resonemang kring problemet, vilket i sin tur leder fram till problemformuleringen och 

studiens syfte. Slutligen så har författarna tagit upp och förklarat väsentliga begrepp som är 

centrala i studien. 

 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

Här presenteras studiens teoretiska referensram, där författarna tar upp de teorier som rör 

studiens problemområde. Dessa teorier syftar till att skapa en plattform för vidare analys av 

den information som framkommit genom empirin. Kapitlet avslutas med att författarna 

presenterar studiens undersökningsmodell. 

 

Kapitel 3 – Metod 
I detta kapitel beskriver författarna hur de har gått tillväga för att besvara sin frågeställning. 

Författarna beskriver och motiverar här valet av metod samt hur de valt att bearbeta denna. 

Kapitlet avslutas med en diskussion om validitet och reliabilitet samt metodkritik. 

 

Kapitel 4 – Empiri 
Här presenteras de empiriskt insamlade resultaten från studiens tre studerade företag. 

 

Kapitel 5 – Analys 
I detta kapitel jämför författarna de empiriskt insamlade resultaten med den valda teoretiska 

referensramen. Författarna analyserar i detta kapitel huruvida den information som samlats in 

bekräftas eller motsägs av teorin. 
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Kapitel 6 – Avslutande diskussion 

I detta avslutande kapitel reflekterar författarna samt drar slutsatser utifrån det analyserade 

materialet.
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2. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel presenteras studiens teoretiska referensram, där författarna tar upp de teorier 

som rör studiens problemområde. Dessa teorier syftar till att skapa en plattform för vidare 

analys av den information som framkommit genom empirin. 

 

2.1 Referensramens disposition 
 

Den teori som behandlas i referensramen utgörs av fyra olika teoretiska områden som 

författarna anser vara av vikt för studien. Den första delen i referensramen handlar om 

tillväxtföretag, viktiga element i dessa företag och vad som är signifikativt för dem. Nästa 

steg i referensramen är en genomgång av det resursbaserade perspektivet och hur det påverkar 

tillväxten i företag när resurser ses i form av kompetenser. Följande steg är ett avsnitt om 

kompetenser och vilken roll de har i ett företags strävan efter tillväxt och hur företag kan 

hantera dessa kompetenser. Det sista avsnittet i referensramen tar upp ledningsgruppen, dess 

roll i företaget och på vilket sätt en ledningsgrupp påverkar tillväxten i ett företag. 

Dispositionen ser således ut enligt följande: 

 

 Tillväxtföretag 

 Det resursbaserade perspektivet 

 Kompetenser 

 Ledningsgruppen och dess roll 

 

 

2.2 Tillväxtföretag 
 

Att företag växer är viktigt i många avseenden, inte minst för omgivningen då tillväxten 

bidrar till att sysselsättningen och produktionen ökar vilket i sin tur leder till att nya 

arbetstillfällen skapas (Henrekson, 2001). Storey (1994) har funnit att tillväxt och överlevnad 

är positivt relaterade till varandra och att det härav således blir än mer intressant för företag 

att sträva efter en ökad tillväxt. Det har i flera undersökningar dock visat sig att andelen 

mindre företag som anser sig söka tillväxt är väldigt mycket högre än den andel företag som 

faktiskt också uppnår tillväxt (Storey, 1994). 

 

Företagstillväxt illustreras av flera forskare i form av så kallade stegmodeller, exempel på 

dessa är produktlivscykeln (Porter, 1980) och fem stegs modellen (Scott & Bruce, 1987). En 

framstående forskare på ämnet är Adizes (1988), som bl a studerat hur och varför företag 

växer och dör samt vilka åtgärder som de kan vidta för att påverka sin livscykel. 

Stegmodellerna bygger på att ett företag under sin utveckling går igenom ett antal steg vilket 

sker i en given ordningsföljd, detta är något som författarna av denna studie ställer sig kritiska 

till. Värdet av dessa stegmodeller ifrågasätts även av flera forskare, däribland Storey (1994) 

som menar att modellerna snarare är beskrivande än förutsägande, samt att en mycket stor del 

av alla företag aldrig gör någon tydlig övergång från ett steg till ett annat och i de fall där en 

övergång äger rum så är det inte alls säkert att detta sker från ett specifikt steg till ett annat 

vilket modellerna förutsätter. 

 

Storey (1994) väljer att illustrera tillväxt på ett annat sätt, nämligen som en kombination av 

tre nyckelkomponenter, dessa nyckelkomponenter är entreprenörens resurser, företaget och 

dess strategi. Dessa komponenter kan inte ses som tre helt enskilda influenser utan måste för 
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att uppnå en ökad tillväxt kombineras vilket illustreras i figuren som följer här nedan (se figur 

2.1) där det mörka området utgör en fungerande kombination för tillväxt. Företag som 

upplever avsaknad av tillväxt har många gånger de rätta förutsättningarna som krävs för att 

uppnå tillväxt inom någon av de tre tidigare nämnda nyckelkomponenterna, det vill säga 

entreprenören, företaget eller strategin, men det är bara när dessa tre komponenter kombineras 

som en stark tillväxt tar fart och tillväxtföretag uppstår (Storey, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2.1 – Tillväxt i mindre företag (Storey, 1994, s. 124). 

 

2.2.1 Tillväxtfaktorer 

 

Företagstillväxtens viktigaste bestämningsfaktorer kan enligt Henrekson (2001) delas upp i 

två grenar, dessa grenar utgörs av institutionella tillväxtfaktorer så som lagar och regleringar 

samt utav individ- eller företagsspecifika tillväxtfaktorer. Dessa båda grenars betydelse 

kompletterar varandra genom att identifieringsarbetet av tillväxtfaktorer på företagsnivå 

genomförs utifrån de givna och gällande institutionella villkoren, medan en analys av de 

institutionella villkoren försöker förklara varför en viss individ- eller företagsspecifik faktor 

kan få andra effekter på tillväxten under olika yttre omständigheter (Henrekson, 2001). Storey 

(1994) förespråkar en annan indelning av ett företags tillväxtfaktorer, där tillväxtfaktorerna 

kategoriseras in under entreprenörens bakgrund och tillgång till resurser, företaget och 

strategiska beslut vilka skulle kunna influera ett företags tillväxt. Här nedan följer en 

sammanfattande bild av vilka dessa tillväxtfaktorer är enligt Storey (1994).  

 

Entreprenören och dess resurser – motivation, utbildning, ledningserfarenhet, tidigare 

anställning, social gräns, funktionella färdigheter, träning, ålder, kön, tidigare erfarenheter 

inom affärsområdet och tidigare erfarenheter om företagstillväxt. 

 

Företaget – ålder, sektor, form, plats, storlek och ägarstruktur.  

 

Strategiska beslut – arbetskraftsträning, ledningsträning, extern likviditet, teknologisk 

förfining, marknadspositionering, marknadsinställning, planering, nya produkter, 

ledningsrekrytering, kund koncentration, konkurrens, information och råd. 

 

Entreprenören och dess tillgång till resurser kan identifieras innan etableringen av ett företag. 

Den vanligast förekommande karakteristiken av entreprenören och dess resurser är att alla 

faktorer kan identifieras innan ett företag startas upp samt att de exklusivt kan relateras till 

entreprenören och hans/hennes tillgång till resurser, inte till företaget som etableras. Vad 

gäller företaget i sig så kännetecknas tillväxtfaktorerna här av att de generellt sätt hålls 



Kapitel 2 – Teoretisk referensram 

9 

 

konstanta vid fastställandet av tillväxtpotentialen hos entreprenörens karaktär. Det är enligt 

Storey (1994) den tredje kategorin av tillväxtfaktorer, strategiska beslut som är av störst 

intresse. I viss utsträckning kan strategi i denna kontext beaktas genom att ställa frågan – med 

hänsyn till entreprenörens och företagets karaktär – vilka ledningsaktioner, när väl företaget 

startats, är rimligt att associera med en högre tillväxtgrad? De tillväxtfaktorer som tagits upp i 

denna kategori här ovan skulle kunna influera ett företags tillväxt. 

 

2.2.2 Tillväxthinder 

 

Många mindre företag önskar att växa men hindras på sin väg mot tillväxt av diverse 

tillväxthinder (Storey, 1994). De företag som lyckas växa och således tar sig förbi dessa 

hinder utgör som även tidigare nämnts (se avsnitt 2.2) en av de viktigaste källorna till nya 

arbetstillfällen (Storey, 1994). För att bygga upp en förståelse för hur det kommer sig att 

flertalet företag inte vill eller kan expandera, är det av vikt att studera tillväxthinder och hur 

dessa hinder relaterar till ett specifikt företag och dess situation (Barth, 2001). För att studera 

tillväxthinder i mindre företag är det enligt Barth (2001) nödvändigt att beakta ett företags 

specifika situation avseende dess utveckling och mognad. Det vill säga att tillväxthinder för 

mindre företag finns men de har olika effekter på ett företag beroende på vilka resurser de har 

att tillgå, vilken typ av bransch de är verksamma inom samt hur länge företaget har bedrivit 

verksamheten (Carroll & Hannan, 2000). Med andra ord, beroende på ett företags storlek, 

branschtillhörighet och ålder så får tillväxthindren olika effekter på ett företags förmåga att 

växa (Barth, 2001). Ett tillväxthinder kan utgöras av såväl ett materiellt som ett immateriellt 

objekt som förhindrar eller bromsar uppkomsten av en förväntad tillväxt. Med avseende på 

hindrens ursprung kan en distinktion göras mellan interna hinder som syftar till 

företagsinterna förhållanden och externa hinder som syftar till förhållanden i företagets 

omgivning, detta illustreras i figuren 2.2 som följer här nedan (Barth, 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.2 – Tillväxthinder i relation till hindrens ursprung och karaktär (Barth, 2001, s. 236). 

 

 

Interna och materiella hinder – Dessa hinder innefattar bl a avsaknaden av system och 

metoder för kontroll av den totala processen, bristande rutiner för att t ex identifiera 

kompetensbehov, marknadsbehov, ny teknik mm. Kompetenser ses i modellen som en för 

företaget materiell resurs då den inte nödvändigtvis försvinner om en eller flera personer 

lämnar företaget (Barth, 2001). Ett företag kan i huvudsak uppleva kompetensbehov på tre 

olika sätt (Green & Ashton, 1992). För det första i form av arbetskraft, vilket handlar om 

svårigheter att fylla vakanser. Denna bristkategori hänför sig huvudsakligen till det 

omedelbara behovet av specifik eller generell kompetens som genereras på grund av 
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oplanerad tillväxt. För det andra kan företag uppleva kompetensklyftor, vilket inträffar när ett 

företag inser att dess befintliga arbetskraft inte har den kompetens som behövs för att 

företaget ska producera optimalt (Bosworth, 1989). Den tredje varianten av bristande 

kompetens handlar om en oförmåga hos företag att identifiera gapet mellan den befintliga 

kompetensnivån och den optimalt möjliga kompetensnivån. För att undvika dessa brister är 

det viktigt för företag att de kontinuerligt analyserar och utvecklar den interna kompetensen 

med syfte att vara konkurrenskraftiga (Barth, 2001). 

 

Interna och immateriella hinder – Dessa hinder utgörs av begränsningar som huvudsakligen 

baseras på lednings- och resursfaktorer. Dessa hinder syftar exempelvis på bristande 

kunskaper i företagsledningen om hur organisationen på ett lämpligt sätt kan utvecklas för att 

stämma överens med den strategi och de förutsättningar som finns i och utanför företaget. Ett 

företags utveckling och förändring från att vara entreprenörsstyrda till att styras av en 

professionell ledningsgrupp är ofta ett nödvändigt steg i ett företags tillväxtarbete (Hofer, 

1985). Det är dock långtifrån alla gånger som ett entreprenörstyrt företag lyckas ta detta steg. 

Ett misslyckande med att utveckla sina medarbetare tillsammans med entreprenörens 

personliga begränsningar samt det faktum att entreprenören vanligtvis inte har råd att anställa 

högavlönad funktionell personal, medför generellt ett antal större klyftor vad gäller 

omfattningen av de färdigheter/kompetenser som det entreprenörstyrda företaget önskar 

tillgång till (Hofer, 1985). Den här typen av tillväxthinder kan betraktas som ett resultat av 

hur framgångsrikt företaget är i fråga om att utveckla sina immateriella resurser (Barth, 2001). 

 

Externa och materiella hinder – De externa och materiella hindren innefattar olika statliga 

beslut och regelverk om hur företag ska redovisa och bedriva sin verksamhet. Ett externt 

materiellt hinder som har konstaterats är frekvensen av hur ofta regelsystemet förändras över 

tiden, vilket utgör ett hinder i form av att det ställer krav på företagen gällande anpassning 

(Barth, 2001). 

 

Externa och immateriella hinder – Denna typ av hinder utgörs av kulturellt betingade 

faktorer som är relaterade till befolkningens rådande värderingar och uppfattningar 

(Davidsson, 1995). 

 

2.2.3 Tillväxtstrategier 

 

I denna dimension av studien som innefattar tillväxtstrategier har författarna valt att först 

presentera de strategiska faktorer som författarnas tankar och idéer grundas kring. Efter 

presentationen av den strategiska kontexten följer en utveckling av begreppet 

tillväxtstrategier. 

 

Den definition av strategibegreppet som enligt författarna bäst passar studiens syfte är Quinns 

(1980), som menar att strategi är ett mönster eller en slags plan som bör integreras i en 

organisations övergripande delar till en helhet. Denna strategi kommer att hjälpa företaget att 

fördela och styra företagets resurser i en unik position. Den unika positionen grundas enligt 

Quinn (1980) i företagets interna kompetens, antagna förändringar i omgivningen och 

konkurrenternas åtgärder. 

 

En av de nyckelfaktorer som utmärker ett tillväxtföretag är deras strategi att koncentrera sina 

resurser på de områden som ger dem störst utväxling (Ahrens, 1993). De strategiska val som 

ett företag står inför har direkta konsekvenser för om och hur mycket de expanderar 
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(Wiklund, 2001). Det har genomförts en mängd studier som relaterar olika egenskaper hos 

små företag till deras tillväxt (se t ex Birley & Westhead, 1990; McMahon & Davies, 1994). 

Vissa forskare har t ex studerat hur faktorer så som företagarens personlighetsdrag och 

branscherfarenhet påverkar företagets tillväxt (se t ex Cooper, Gimeno-Gascon & Woo, 1994; 

Macrae, 1992). Dessa variabler har emellertid enligt Wiklund (2001) endast en indirekt 

inverkan på företagstillväxten, detta då det vanligtvis inte undersöks explicit hur dessa 

omsätts i ren handling. Ett alternativ till att undersöka sådana generella och indirekta variabler 

är att istället studera vad företagen faktiskt gjort/gör och hur detta direkt påverkat/påverkar 

tillväxten. Detta åstadkoms lämpligen genom att relatera företagets strategi till dess tillväxt 

(Wiklund, 2001). Porter (1991) menar att ett företags strategi helt enkelt består av en samling 

aktiviteter och att strategin bestämmer hur dessa aktiviteter gestaltar sig och hur de hänger 

ihop, företagets strategi styr med andra ord vad det gör. Ett företags strategi kan dock 

förändras genom medvetna val, det blir på grund av detta av stort intresse för företagare, 

konsulter med flera att känna till sambandet mellan strategi och tillväxt (Wiklund, 2001). 

 

En modell över sambandet mellan indirekta variabler, strategi och tillväxt presenteras här 

nedan (se figur 2.3). Figuren illustrerar de viktigaste variablerna som undersökts i tidigare 

forskning samt visar på hur dessa variabler påverkar varandra. I enlighet med logiken som 

presenterats här ovan så antas flertalet variabler ha en påverkan på företagets strategi medans 

endast strategin påverkar företagets utfall (Wiklund, 1998). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.3 – Konceptuell modell – sambandet mellan indirekta variabler, strategi och tillväxt (Wiklund, 1998, 

s.51). 

 

 

Det fundamentala elementet som ligger till grund för en lyckad tillväxtstrategi utgörs av 

företagets vilja att växa (Storey, 1994). Ahrens (1999) är av samma åsikt och menar att de 

flesta tillväxtföretagen uppnår sin status genom att viljan att växa är högst påtaglig. Men för 

att åstadkomma en ökad tillväxt så krävs det dessutom i enlighet med Wiklunds (1998) 

konceptuella modell (se figur 2.3) att ett antal indirekta variabler samt företagets strategi 

samverkar för att företaget i slutänden skall uppnå en ökad tillväxt. Vidare menar Ahrens 

(1999) att företagets val att uppnå en snabb tillväxt är ett planerat och strategiskt beslut med 

syfte att så snabbt som möjligt bli en dominerande spelare på marknaden. Utöver viljan att 

växa bör ett företag för att lyckas uppnå tillväxt även vara flexibla och ha en strategi som tar 

till vara på nya affärsmöjligheter (Wiklund, 2001).  
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2.3 Det resursbaserade perspektivet 
 

I det här perspektivet ses företaget som en samling av resurser, vilket i den här studien innebär 

att författarna liknar de resurser som beskrivs, med personer i en ledningsgrupp. Vad ett 

företag kan göra för att skapa konkurrensfördelar är inte enbart en slags funktion av 

möjligheter i dess omgivning och marknad utan även vilka resurser de kan samla in och 

utnyttja. Perspektivet fokuserar på företagets interna resurser som basen för deras 

konkurrensfördelar och företagets position definieras av en samling unika resurser och 

relationer (Krogh & Roos, 1995). I det här perspektivet anser Pfeffer och Salancik (1978) att 

nyckeln till ett företags överlevnad beror på företagets förmåga att samla ihop resurser och 

denna förmåga vilar till stor del på företagsledningen. Författarna har tidigare lyft fram vikten 

av omgivningens förändringar och hur de påverkar ett företag samt vad detta kan innebära för 

ett företags tillväxt. I det här perspektivet blir detta ännu tydligare då företagets interna 

resurser ska matcha omgivningens krav och möjligheter. Dessa problem skulle kunna 

förenklas förutsatt att företag har total kontroll över alla nödvändiga resurser för dess arbete, 

dock är det så att inget företag klarar av detta fullt ut. Detta innebär att företag måste kunna 

sammankoppla sina verksamheter med andra element i deras omgivning för att få tag i de för 

företaget nödvändiga resurserna samt skapa konkurrensfördelar och tillväxt (Pfeffer & 

Salancik, 1978). Här nedan illustreras funktionen av resurserna i detta perspektiv: 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

Figur 2.4 – Resursbaserade perspektivet (Wiklund, 1998, s. 25). 

 

 

I den här ansatsen har författarna kopplat företagets utförande till företagets tillväxt och 

resursernas betydelse till detta. Ahrens (1997) anser att skapandet av flexibla och tillräckligt 

effektiva resurser utgör en nyckelfråga för det växande företaget. Betydelsen av detta 

perspektiv kan alltså bli av stor vikt för företagets förmåga att kunna skapa en fortsatt tillväxt. 

Det resursbaserade perspektivet har en stor betydelse vad gäller hur ett företag formar sin 

strategi. Att enbart planera sin strategi efter marknaden kan vara ohållbart då kunder och 

omgivning förändras, en marknadsorienterad strategi kanske inte kan förse den stabilitet som 

behövs för att leda strategin över en längre tid. I en föränderlig värld kan det vara mer stabilt 

för ett företag att bygga sin strategi och planera den utefter sina resurser istället för att bygga 

och planera utifrån själva behovet som företaget försöker tillfredställa (Grant, 2005). 

   

För att företag skall kunna växa samt bibehålla tillväxten krävs det att de planerar sin tillväxt. 

I ett företags tillväxtplanering så blir resurserna väsentliga för företagets möjligheter att växa 

(Penrose, 1959). Penrose (1959) menar att det finns två olika typer av resurser utifrån vilka ett 

företag kan planera, den första typen är nyinhämtade resurser och den andra typen utgörs av 

befintliga resurser inom ett företag. När ett företag planerar att växa så finns det bara ett visst 

antal saker ledningen kan utföra med tanke på den fysiska begränsningen och den befintliga 

kompetens som de besitter. Detta innebär att den befintliga företagsledningen i allra högsta 

grad är involverad i operationaliseringen av tillväxten och om den skall bli framgångsrik. Med 

detta i åtanke innebär det att den befintliga ledningen är de som sätter gränserna för hur 

mycket ett företag kan komma att växa under en viss tidsperiod. Grant (1991) håller med om 
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detta då han anser att det är upp till ledningen att välja en passande strategi för att på ett 

effektivt sätt utnyttja resurserna. Penrose (1959) menar att den befintliga ledningen bildar en 

slags grupp eller team i sitt administrativa arbete genom erfarenheter och kunskaper om 

företaget. Den existerande ledningen förser företaget med tjänster som nyrekryterade personer 

inte kan uppnå under planeringsperioden just för att den existerande ledningen samlat på sig 

erfarenheter och kunskaper om företaget och om de övriga individerna i denna arbetsgrupp. 

Penrose (1959) menar att detta är det enda sättet för ett företag att effektivt kunna planera sin 

tillväxt. När ett företag har nått en tillväxtfas ändras även dess behov och förutsättningar för 

att kunna fortsätta arbeta i en tillväxtfas. Eftersom de erfarenheter och arbete den befintliga 

ledningen kan tillföra är begränsad så sätter de gränser för företagets fortsatta tillväxt 

(Penrose, 1959). Växande företag har enligt Ahrens (1999) alltid en brist på resurser, när 

resurserna är tillräckliga så är detta ett tecken på att tillväxten minskar eller står still.  För att 

ett företag ska kunna fortsätta växa anser Penrose (1959) att det krävs mer resurser i form av 

kompetenser och arbetskraft än vad företaget har i nuläget. 

 

Penrose (1959) menar vidare att allteftersom ett företag växer så förändras dess administrativa 

struktur, det är i denna process som nya människor träder in och bidrar med nya erfarenheter 

och kompetenser eller förstärker de som företaget redan besitter. Detta bidrar inte bara till 

ökad kunskap inom företaget utan också till ökade möjligheter att utveckla mer specialiserade 

tjänster. Allteftersom ny ledningspersonal integreras i företaget samt blir mer bekanta med sitt 

arbete, dvs. att personalen får lättare att utföra sitt arbete till följd av en ökad lärandeeffekt, så 

finns det en risk för att deras ansträngningar till arbetet kan komma att minska. Detta kan dels 

grundas i att personalens kunnande ökar och att de genom detta på ett effektivare sätt kan 

utföra sina arbetsuppgifter vilket således kan leda till att de inte alltid behöver utnyttja sin 

fulla kapacitet, men det kan även tänkas bero på faktorer så som t ex sviktande motivation. 

Personalens kapacitet ökar dock i form av erfarenheter och ökade kunskaper, den här 

kunskapsökningen bidrar inte bara till produktiva möjligheter för företaget utan även till en 

ökad kärnkompetens inom det samma (Penrose, 1959). 

 

 

2.4 Kompetenser 
 

I det här avsnittet behandlar författarna området kompetenser med dess innebörd och 

betydelse för studien. Då författarna tidigare beskrivit företaget som en samling resurser som 

måste anpassa sig i en föränderlig omgivning för att överleva, bygga konkurrensfördelar samt 

för att skapa en stark tillväxt så blir kompetenserna en del av de kritiska resurserna för att 

uppnå detta. I en strategisk kontext av kompetenshantering anses Selznick (1957) vara 

pionjären som först beskrev kompetens som olika förhållanden till agerande som byggts in i 

organisationen, integrerade blir dessa förhållanden definierade som organisationens karaktär. 

 

När företag ställs inför svårhanterligare och ökade krav från sin omgivning, vilket på senare 

tid varit fallet, så måste de försiktigt undersöka sig själva och fastställa sitt kompetensbehov 

för att kunna konkurrera (Lindsey & Stuart, 1997). Tidigare när omgivningen varit lugnare så 

pressades företagen mer gällande hur de utvecklade sina produkter eller tjänster, då kunde 

företagen undersöka hur marknaden sett ut för att sedan använda detta till att anta vad som 

skulle ske i framtiden (Lindsey & Stuart, 1997). Dessa förhållanden har på senare tid dock 

inte varit lika enkla utan kraven har lagts mer på att företagen ska agera annorlunda. Detta 

resulterar i att ledningen måste utmana företagets egna system, kultur och hur de jobbar ut 

emot sina kunder. Resultatet av detta är att ledningen blir ansvariga för att kontinuerligt 

rekonstruera och omdefiniera vad kompetens innebär för deras företag och alla inblandade 
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parter. Ett tillvägagångssätt för att lösa detta har varit att identifiera och applicera 

ledningskompetenser (Lindsey & Stuart, 1997). Exempel på ledningskompetenser är 

kärnledarskapskompetenser, human resource kompetenser och marknadsföringskompetenser 

(Grzeda, 2005). Även Mintzbergs (1990) informations-, beslutande- och interpersonella roller 

är exempel på kompetenser som kan generaliseras över olika ledarskapspositioner.  

 

Vad innebär då kompetenser, vad är de uppbyggda av? En beskrivning av begreppet som 

Lindsey och Stuart (1997) använder sig av är att kompetenser måste vara sammankopplade 

och skapade av företagets kultur. Kompetenser måste även grunda sig i den miljö och i de 

förhållanden företagen arbetar inom, dessa två faktorer utgör de största nyckelinfluenserna för 

att definiera begreppet på följande sätt: ”En framställning av värde i harmoni till en annan 

person i en speciell kultur inom en speciell affärsmiljö” (fritt översatt, Lindsey & Stuart, 

1997, s. 327). Detta innebär vidare att det är möjligt att företag utifrån en sådan definition kan 

se olika på kompetensbegreppet beroende på deras kultur och omgivning. Utifrån detta kan ett 

tillägg till definitionen göras vilket enligt Lindsey och Stuart (1997) lyder som följer: 

”Integrerade delar av beteenden som kan riktas mot en framgångsrik målsättning inom det 

bidragande området” (fritt översatt, Lindsey & Stuart, 1997, s. 328). Kompetenserna är alltså 

uppbyggda av mindre delar så som färdigheter, kunskaper, karaktärsdrag och förmågor som 

bidrar till helheten. Personer inom ramen för denna definition av begreppet kompetens kan ses 

som kompetenta för att de är uppmärksamma på betydelsen av deras roller som generellt 

anses viktiga och legitima inom företaget. De kan även ses som kompetenta för att de hanterar 

olika aspekter i arbetet på sätt som uppskattas av företaget. 

 

Dessa tidigare beskrivningar och definitioner av kompetensbegreppet ger studien en bra grund 

för det studerade ämnesområdet där kompetensbehovet står i fokus. Författarna anser här att 

den för studien mest passande definitionen av kompetensbegreppet är Websters (1981): 

”Kvaliteten eller nivån av funktionalitet, eller att ha tillräcklig kunskap, bedömningsförmåga, 

färdigheter eller styrkor för en given uppgift” (fritt översatt, Webster, 1981, s. 63). Den här 

definitionen håller fokus på kompetensbegreppet på en individnivå vilket bättre speglar 

studiens syfte. Denna individnivå återfinns även inom grupper i företag, dessa grupper bildar 

team med kompletterande kompetenser som på ett effektivt sätt förser företaget med kunskap 

som utnyttjas i tillväxtarbetet. Penrose (1959) menar att planeringen för tillväxt kräver ett 

samarbete mellan olika individer som litar på varandra och som har kompletterande 

kompetenser. 

 

2.4.1 Kompetenser – två olika dimensioner 

 

Kompetens är en kritisk resurs för företag som vill växa, kompetensen utgörs av personerna i 

företaget, i denna studie i form av personer i företagsledningen. Här finns det en utmaning i 

att kunna identifiera de omvärldsförändringar som ställer nya krav på förändrade 

förutsättningar för att förstå hur olika kompetenser måste utvecklas i relation till dessa 

förändringar samt för att kunna genomföra de nödvändiga förändringarna (Anttila, 1997). 

Kompetensen hos personer kan delas in i två olika dimensioner; omfattning och kvalitet. 

Omfattningsdimensionen innefattar vad en person är kompetent inom, i form av roller, 

uppgifter och situationer där deras kompetens blir etablerad. Kvalitetsdimensionen bedömer 

kompetensen från att vara en novis, som inte är speciellt kompetent inom någon speciell 

uppgift, till att vara en erkänd expert bland kollegorna som har gått om dem vad det gäller 

kompetensnivå (Eraut, 1994). Under en karriär kan dessa dimensioner av kompetens 

förändras, omfattningen kan bli mer specialiserad genom att gå mot mer nyutvecklade 
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områden av professionellt arbete, eller att dessa personer kommer att ta på sig mer ledar eller 

utbildande roller. De kommer också att utveckla kvalitet dimensionen i deras arbete i olika 

områden bortom en nivå av expertis (Eraut, 1994).  

 

Anttila (1997) menar att kompetensfrågorna är företagets viktigaste frågor och att de ska 

behandlas därefter. Detta påstående innebär att kompetensfrågorna skulle vara viktigare än 

alla andra aktiviteter inom företaget så som t ex strategiutveckling, finansiering, 

produktutveckling och ledarskap för att nämna några av de delar som företagsledningen 

lägger större delen av sin tid på. Förklaringen Anttila (1997) ger till detta är att, för att arbeta 

inom dessa områden krävs i första hand kompetenser. Vid exemplet strategiutveckling som 

innehåller bedömningar och beslut av ett antal valmöjligheter där det förekommer olika 

uppfattningar angående vad som anses vara ”rätt”. Oavsett vad som beslutas av 

företagsledningen så ska besluten tas med det antagandet att de fattas utifrån beslutsfattarnas 

kompetens. Detta innebär att kompetensen måste säkerställas innan ett beslut kan tas inom ett 

speciellt område. 

 

Kompetens är något som bör krävas av alla inom ett företag och ju närmare företagsledningen 

bristerna föreligger desto allvarligare tenderar problemen att bli. När företag ska möta de av 

omgivningen föränderliga krav som ställs på dem så blir säkerställandet av kompetenserna 

som är nödvändiga för deras utveckling, en så kallad kompetensförsörjning. Här blir det bland 

annat företagsledningens uppgift att lösa de uppgifter de ställs inför och detta blir en viktig 

faktor i företagets framgång och överlevnad. Den centrala delen i kompetensförsörjningen 

utgörs av effektiviteten i ett företags utveckling vilket i slutänden påverkar dess resultat. För 

att beskriva kompetensförsörjningsprocessen så har författarna valt att illustrera detta genom 

Anttilas (1997) kompetensförsörjningsmodell som följer här nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 2.5 – Kompetensförsörjningsmodell (Anttila, 1997, s. 19). 

 

 

Anttila (1997) menar att det är möjligt att slarva med kompetensförsörjningen utan att 

företaget tar någon direkt skada och förklaringen till detta skulle vara att kompetens utvecklas 

av sig självt. Han menar vidare att människan är en tänkande varelse som helst vill göra ett 

bra jobb och få uppskattning då de löser problem. När människor ställs inför nya problem som 

exempelvis nya situationer eller nya kompetenskrav så försöker de lösa dem oberoende om de 

har utbildning för det eller inte. På det här sättet menar Anttila (1997) att vi människor 

utvecklar vår kompetens på egen hand även om det skulle kunna vara mer effektivt att 

utveckla den i en slags organiserad form. 
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2.4.2 Kompetensutveckling 

 

Kompetensutveckling innebär en höjning av kompetensen inom de områden och hos de 

målgrupper som prioriteras i kompetensplaneringen, genom att tillgodose de behov som 

identifieras. Anttila (1997) menar att denna kompetensutveckling kan vara av två slag, 

antingen kvantitativ eller kvalitativ där den kvantitativa delen består av de åtgärder som krävs 

för att säkerställa företagets rätta mängd kompetens inom det prioriterade området. Den 

kvalitativa delen innebär att skapa eller utveckla de förutsättningar som krävs för att 

målgruppen ska kunna lösa sina uppgifter på ett bra sätt (Anttila, 1997). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Figur 2.6 – Kompetensförsörjningsmodell (Anttila, 1997, s. 47). 

 

 

Författarna ger här nedan en beskrivning av Anttilas (1997) förslag på hur företag kan behålla 

och utveckla kompetenser både kvantitativt och kvalitativt.  

 

Kvantitativt: 

 

1) Styra rekryteringen på ett sätt så att nya medarbetare kompletterar företaget inom 

prioriterade kompetensområden. 

 

2) Flytta medarbetare för att på ett bättre sätt kunna tillgodose företagets prioriterade 

kompetensområden och behov. 

 

3) Använda belöningssystem och lönesättning för att behålla eller styra kompetens till det 

prioriterade kompetensområdet inom företaget. 

 

Inom det kvalitativa tillvägagångssättet så finns det enligt Anttila (1997) två olika sätt att 

utveckla kompetensen. Det ena sättet är att försöka utveckla förutsättningarna inom 

målgruppen och det andra är att utveckla de externa förutsättningarna för målgruppen. 

 

1) Förutsättningarna inom målgruppen kan ändras genom att: 

a) öka målgruppens kunskaper 

b) påverka målgruppens attityder och motivation 

c) öka målgruppens erfarenheter genom arbetsbyten, praktik mm 

d) öka målgruppens formella kompetens/behörighet 
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2) De externa förutsättningarna för målgruppen kan utvecklas till exempel genom att: 

a) ge målgruppen tillgång till bättre information för de uppgifter de ska lösa 

b) ge målgruppen ett bättre teknikstöd för de uppgifter de ska lösa 

c) hjälpa målgruppen att skapa ett ändamålsenligt kontaktnät/nätverk 

d) utveckla målgruppens ledare och/eller skapa ett bättre arbetsklimat 

 

Anttila (1997) menar att syftet med dessa två olika funktioner blir de samma. ”Oavsett om 

man huvudsakligen arbetar med rekrytering, löneförhandlingar och avtalsfrågor, eller 

utbildning och kompetensutveckling, är det yttersta syftet att säkerställa att organisationen, 

vid varje tidpunkt, har rätt kompetens – kvantitativt och kvalitativt, för att lösa de uppgifter de 

ställs inför” (Anttila, 1997, s. 46). 

 

Ett annat tillvägagångssätt att utnyttja ett företags kompetenser fullt ut är genom att lägga ut 

vissa av företagets aktiviteter på outsourcing. För att ett företag ska kunna bidra med ett ökat 

värde så krävs det enligt May (1998) att ledningen lägger all sin uppmärksamhet på företagets 

kärnaktiviteter dvs. att de fokuserar på sina kärnkompetenser. Kärnkompetenserna är den 

kollektiva kunskapen i ett företag och nyttan dras av hur de koordinerar och integrerar dessa 

kärnkompetenser (Prahalad & Hamel, 1990). Vad som blir viktigt är att identifiera dessa 

kärnkompetenser och att organisationen utvecklas mot att koncentrera sig på hanteringen av 

dessa. Aktiviteter som inte är kärnaktiviteter förblir viktiga för företagets framgång, dock 

utförs dessa aktiviteter med fördel av företag som är specialiserade på dem, vilket i bästa fall 

bidrar till ett mycket bättre resultat för företaget. May (1998) menar vidare att hanteringen av 

outsourcade processer utgör nyckeln till att skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster 

samtidigt som hanteringen av kärnaktiviteterna sköts korrekt, vilket ligger till grund för hur 

konkurrenskraftiga ett företag kan bli. 

 

 

2.5 Ledningsgruppen och dess roll 
 

Ledningsgrupper är ett relativt modernt fenomen. Först på 70-talet började de användas med 

stor utbredning i Sverige och i dagsläget är de mycket vanliga i såväl stora som små företag. 

Till grund för framväxten utav ledningsgrupper ligger enligt Mattsson (1992) behovet av 

effektivt ledarskap som över tiden ökat i alla typer av företag. Komplexiteten och dynamiken i 

företagen och dess omvärld har ställt nya krav på ledarskap. För alla de ledare som känt av 

sådana krav samt haft stora ambitioner rörande ledningens effektivitet, har det varit naturligt 

att utveckla samarbetet med sina närmaste medarbetare. Härav har ledningsgrupper blivit allt 

vanligare och har över tiden givits allt större vikt (Mattsson, 1992). 

 

I princip har det skett en övergång från en arbetsform, där ledaren hade kontakt med sina 

medarbetare var för sig, till en där ledaren arbetar med en ledningsgrupp. Detta har således 

även inneburit en förändring av ett företags många beslutsprocesser där entreprenören tidigare 

var den person som mer eller mindre ensam tog besluten till att idag istället använda en 

ledningsgrupp som underlättar samt är med och påverkar de beslut som fattas. En 

ledningsgrupp utgör ledningen eller en del av ledningen som kan komplettera ledaren på flera 

olika sätt. I väl utvecklade ledningsgrupper blir mål, strategier och utvecklingsplanering något 

av en gemensam angelägenhet (Mattsson, 1992). En ledningsgrupp som tillsammans bereder 

strategiskt, operationellt och institutionellt ledarskap för en organisation är bättre utrustade än 

en ensam person för att ta hand om det växande trycket som brukas på dagens företag (Nadler 

& Spencer, 1998).  
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Begreppet ledningsgrupp används enligt Mattsson (1992) av forskare i många betydelser och 

jämställs ofta med ledningen, dvs. ledningsorganisationen för ett företag eller en koncern. Här 

nedan följer några olika synsätt på ledningsgruppsbegreppet. Johnsen (1986) menar att 

ledningen motsvarar en chefsgrupp som är en samling formella chefer, t ex toppledningen för 

en verksamhet, funktionsledningar, arbetsledningar eller kontorsledningar. Samverkan mellan 

personer är ett centralt kännetecken för ledningsgrupper (Mattsson, 1992). Mattsson (1990) 

ser ledningsgruppen som ett antal ledande personer inom ett företag inklusive dess ledare, 

vilka i planerad form genom grupparbete arbetar för att effektivisera ledningen av företaget. 

 

Den definition av begreppet ledningsgrupp som författarna valt att utgå ifrån i denna studie är; 

”ett antal personer inom en organisation inklusive dess chef, vilka på ett planerat sätt arbetar 

i gruppform för att effektivisera ledningen” (Mattsson, 1992, s. 11). De personer som i denna 

studie innefattas av begreppet ledningsgrupp är således personer på chefspositioner inom ett 

företag. Ett företag som bedriver ledningsgruppsarbete erhåller många gånger ett effektivare 

informationsutbyte beträffande den pågående verksamheten vilket i sin tur många gånger 

underlättar samordningen av gruppmedlemmarnas arbetsuppgifter. Arbetet i en effektiv 

ledningsgrupp berör på olika sätt ledarskapet av en organisation. Innehållet i 

arbetsuppgifterna varierar för grupper i olika typer av organisationer och på olika nivåer. 

Gruppens medlemmar förväntas intressera sig för organisationen ur ett helhetsperspektiv. De 

ska alltså förutom att företräda sina funktionsområden, även ta på sig samarbetsuppgifter i 

gemensamma frågor (Mattsson, 1992). Ledningsgrupper kan ha olika roller i ledningen, vilket 

illustreras i figuren här nedan. 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur 2.7 – Två alternativa roller för en ledningsgrupp (Mattsson, 1992. s.14). 

 

 

Alternativ A uttrycker det vanligaste sättet att se på ledningsgruppen. Här kan samspelet 

mellan gruppen och den aktuella ledaren variera starkt. Gruppens insats begränsas här om 

grupparbetet främst syftar till att samordna den operativa verksamheten samt om ledaren i 

första hand ser gruppmöten som ett praktiskt sätt att samla sina närmaste chefer. Resultatet 

blir bättre om grupparbetet förutom informationsutbyte i operativa frågor också berör 

väsentliga utvecklingsfrågor. Företag har kommit långt om alla medlemmar är engagerade i 

det gemensamma arbetet och om de lyckas vara kreativa tillsammans (Mattsson, 1992). 

Feldman och Klofsten (2000) menar att detta är en förutsättning för att ledningen och 

företagsstyrningen skall utvecklas. 

 

Alternativ B illustrerar en ytterlighet som liknar ett gemensamt ledarskap, vilket inte är 

särskilt vanligt förekommande i praktiken men kan komma att vara aktuellt i speciella 

situationer, t ex i vissa kooperativa företag eller i situationer där personalen tvingas ta över ett 

företag för att undvika en konkurs (Mattsson, 1992). 
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2.5.1 Effektivt arbete i ledningsgrupp 

 

Behovet av effektivt ledarskap ökar som tidigare nämnts i alla typer av företag samtidigt som 

komplexiteten och dynamiken i företagen och dess omvärld ställer nya krav på ledarskap. 

Med detta som bakgrund är det av stor vikt för företag att idag utveckla och främja ett bland 

ledningen välfungerande och effektivt samarbete. Ett välfungerande grupparbete kan stötta 

och stimulera såväl ledaren som övriga gruppmedlemmar. En framgångsrik ledningsgrupp 

kan alltså utgöra en nyckelfaktor för att åstadkomma effektivitet i ledningen (Mattsson, 1992). 

En ledningsgrupp anses väl utvecklad om dess ledarskap genom syften och uppgifter har stor 

betydelse för den långsiktiga utvecklingen av organisationen, om den som grupp arbetar på ett 

effektivt sätt samt om ledarens och övriga medlemmars personliga drivkrafter relaterade till 

ledarskap är kända för gruppen och tas tillvara av densamma. Härmed fångar företaget en 

grupps potentiella strategiska värde (Mattsson, 1990). En ledningsgrupps effektivitet och 

tänkta utvecklingsmål påverkas således enligt Mattsson (1990) av tre olika områden vilket 

illustreras i figuren här nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figur 2.8 – Tre områden som påverkar en ledningsgrupps effektivitet och ett tänkt utvecklingsmål för gruppen 

(Mattsson, 1992, s. 23). 

 

 

Nadler och Spencer (1998) menar att en ledningsgrupps kompetens ses som en direkt influens 

av kvaliteten, effektiviteten och den passande formen av tre kärnprocesser: 

 

 Arbetsledningsprocess – hur organiseringen och ledningen av gruppen sker för att 

utföra en uppgift, denna process innefattar även hur gruppen arbetar för att dela 

information och fatta beslut mm. 

 

 Relationsledningsprocess – hur gruppen gör för att styra relationerna mellan 

medlemmarna, denna process inkluderar bl a konflikthantering och främjandet av 

samarbete i gruppen. 

 

 Extern gränsledningsprocess – denna process rör hur gruppen arbetar med faktorer 

och element som ligger utanför gruppen och organisationens kontroll, exempelvis 

konkurrenter och statliga beslut. 
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En ledningsgrupps effektivitet fastställs av hur väl gruppen lyckas styra dessa tre processer för 

att möta den rådande efterfrågan och upptäcka nya möjligheter (Nadler & Spencer, 1998). 

Genom ledningsgruppsarbete har medlemmarna mer eller mindre medvetet och i olika 

utsträckning samarbetsroller. Om medlemmarnas kompetenser är höga och komplementära, 

kan gruppen bli mycket effektiv, under förutsättning att medlemmarna kan handla på ett 

förenligt sätt (Mattsson, 1990). En ledningsgrupps effektivitet formas genom valet av 

gruppmedlemmar, detta då en mix av kompetenser och erfarenheter i gruppen påverkar 

gruppens förmåga att arbeta effektivt med olika typer av problem och uppgifter (Nadler & 

Spencer, 1998). Bengtsson, Höglund, Sandgren, Terrvik och Zetterlund (2004) håller med då 

de menar att en ledningsgrupp kan lösa problem och uppgifter mer effektivt genom att 

gruppen utnyttjar sina kompletterande kompetenser för att fördela arbetet. 

 

En framgångsrik ledningsgrupp är en nyckelfaktor för att uppnå effektivitet i varje 

organisation (Margerison & McCann, 1984). Ledningsgrupper kan som sagt ha en stor 

betydelse när det gäller att utveckla organisationer. För att åstadkomma detta så behöver 

grupperna först ofta utvecklas. En bakgrund till att grupputveckling initieras i organisationer 

är att grupper ofta fungerar dåligt och misslyckas med att utveckla den kompetens och 

förmåga som medlemmarna besitter (Woodcock & Francis, 1981). Utvecklingen och 

förändringen av ledningsgrupper bör ske i takt med att ett företags omgivning förändras, detta 

för att på ett bättre sätt länka samman med omgivningen (Hillman et al, 2000). 

Ledningsgruppers aktivitetsförändringar och utveckling är många gånger ett resultat av att 

teknologin utvecklas samt att den sociala omgivningen förändras (Mahoney, 1961). 

 

2.5.2 Personer i ledningsgruppen 

 

Det är av stor vikt att alla ledningsgruppsmedlemmar är klara över sina uppgiftsroller, dvs. de 

uppgifter som respektive medlem ansvarar för, är detta oklart så finns det en risk för att 

samarbetet påverkas av medlemmarnas individuella rollkonflikter. Av stor betydelse för 

ledningsgruppsarbetet är även den roll som personliga karaktärsdrag spelar. Det är här viktigt 

att uppmärksamma enskilda medlemmars karaktärsdrag. Var och en vill genom sina roller i 

ledningsgruppen utnyttja och utveckla den förmåga och kompetens som denne själv tycker sig 

besitta. Ett framgångsrikt ledningsgruppsarbete kan därför handla om att engagera 

medlemmarna inklusive gruppens chef. En annan viktig aspekt är ledningsgruppens storlek 

som bl a påverkar medlemmarnas samverkanspotential och tillsammans med andra faktorer, 

komplexiteten i en grupps samverkansmönster (Mattsson, 1990). 

 

De medlemmar som ingår i ledningsgruppen bör för att fungera så effektivt som möjligt 

besitta kompetenser som kompletterar varandra (Bengtsson et al, 2004). Exakt vilka 

personer/personlighetstyper som skall ingå i ledningsgruppen är svårt att slå fast då detta 

varierar från fall till fall, dock visar Gabrielsson (2003) i sin studie att för många externa 

personer i en ledningsgrupp eller i en styrelse kan få negativ effekt på SME’s. Vidare menar 

Gabrielsson (2003) att en ledningsgrupp kan användas som ett värdeskapande verktyg. En rätt 

sammansatt grupp är mer än summan av de olika kompetenserna, Mattsson (1990) menar att 

gruppens utveckling och medlemmarnas drivkrafter kan vara förenliga vilket även illustreras i 

figur 2.8. 
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2.5.3 Ledningsgruppens uppgifter 

 

Ledningen för en enhet har vanligen stort behov av att inom sig sprida verksamhetsrelaterad 

information till alla medlemmar. De behöver även samordna den operativa ledningen mellan 

berörda parter. Det är härav förståeligt om en ledningsgrupp blir ett forum för informations-

utbyte och operativ samordning (Mattsson, 1990). Beckérus och Edström (1988) framhåller 

att det inte är tillräckligt att en ledare ensam är den drivande för att förändra en organisations 

ideal och värderingar, ledningsgrupper kan här bli naturliga interventionspunkter. Eftersom 

medlemmarna har nyckelpositioner i ledningen spelar förändringar av övergripande synsätt en 

avgörande roll för dem varpå samverkan i en ledningsgrupp därför kommer att spela en 

betydelsefull roll (Beckérus & Edström, 1988). Detta är något som fler forskare håller med 

om, t ex så menar Shrivastava (1986) att en välutvecklad samverkan inom en ledningsgrupp 

behövs för att medlemmarna skall kunna arbeta med generella ledningsuppgifter på ett 

effektivt sätt. 

 

Vidare menar Selznick (1968) och Normann (1975) att samverkan behövs eftersom 

arbetsuppgifterna har betydande beslutsmässiga effekter för organisationen, har ett långt 

tidsperspektiv och är inriktade på organisationen som helhet. Normann (1975) framhåller att 

en central uppgift för ledningsgruppen är att vara bärare av ett företags dominerande idéer. 

Shrivastava (1986) anser att de viktigaste uppgifterna för ledningsgruppen är att besluta i 

strategiska frågor och att underlätta för innovationer. Shrivastava (1986) menar vidare att 

ledningen bör organisera sig som en ledningsgrupp eftersom utvecklings- och 

strategiuppgifter fokuserar på en interaktion mellan en organisations alla ledare. Det är dock 

svårt att ge ett exakt svar på vilka uppgifter en ledningsgrupp skall engagera sig i då detta är 

beroende av hur ledningen totalt sett är organiserad (Mattsson, 1990). 

 

 

2.6 Sammanfattning av den teoretiska referensramen 
 

I den teoretiska referensramen har författarna försökt att stärka sitt resonemang kring 

kompetensbehovet hos tillväxtföretag genom att använda teorier från tidigare forskning. 

Storey (1994) väljer att illustrera tillväxt som en kombination av tre nyckelkomponenter, 

dessa nyckelkomponenter är entreprenörens resurser, företaget och dess strategi. Dessa 

komponenter kan inte ses som tre helt enskilda influenser utan måste för att uppnå en ökad 

tillväxt kombineras. För att företag skall kunna växa samt bibehålla tillväxten krävs det att de 

planerar sin tillväxt. I ett företags tillväxtplanering så blir resurserna och tillgången till dessa 

väsentliga för företagets möjligheter att växa. Penrose (1959) menar att det finns två olika 

typer av resurser utifrån vilka ett företag kan planera, den första typen är nyinhämtade 

resurser och den andra typen utgörs av befintliga resurser inom ett företag. 

 

När ett företag har nått en tillväxtfas förändras även dess behov och förutsättningar för att 

kunna fortsätta arbeta i en tillväxtfas. Eftersom de erfarenheter och arbete den befintliga 

ledningen kan tillföra är begränsad så sätter de gränser för företagets fortsatta tillväxt 

(Penrose, 1959). Snabbt växande företag har alltid en brist på resurser, när resurserna är 

tillräckliga så är detta ett tecken på att tillväxten minskar eller står still (Ahrens, 1999). Detta 

resonemang byggs vidare med kompetensproblem som kan uppstå, för det första i form av 

arbetskraft, vilket handlar om svårigheter att fylla vakanser. Denna bristkategori hänför sig 

huvudsakligen till det omedelbara behovet av specifik eller generell kompetens som genereras 

på grund av oplanerad tillväxt. För det andra kan företag uppleva kompetensklyftor, vilket 
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inträffar när ett företag inser att dess befintliga arbetskraft inte har den kompetens som behövs 

för att företaget ska producera optimalt (Bosworth, 1989). Den tredje varianten av bristande 

kompetens handlar om en oförmåga hos företag att identifiera gapet mellan den befintliga 

kompetensnivån och den optimalt möjliga kompetensnivån. För att undvika dessa brister är 

det viktigt för företag att de kontinuerligt analyserar och utvecklar den interna kompetensen 

med syfte att vara konkurrenskraftiga (Barth, 2001). Detta innebär vidare att ledningen måste 

utmana företagets egna system, kultur och hur de arbetar ut mot sina kunder. Resultatet av 

detta är att ledningen blir ansvariga för att kontinuerligt rekonstruera och omdefiniera vad 

kompetens innebär för deras företag och alla inblandade parter. Ett tillvägagångssätt att lösa 

detta har varit att identifiera och applicera ledningskompetenser (Lindsey & Stuart, 1997). 

 

Ett företags utveckling och förändring från att vara entreprenörsstyrda till att vara styrda av en 

professionell ledningsgrupp är ofta ett nödvändigt steg i ett företags tillväxt arbete (Hofer, 

1985). Utvecklingen och förändringen av ledningsgrupper bör ske i takt med att ett företags 

omgivning förändras, detta för att bättre länka samman med omgivningen (Hillman et al, 

2000). Ledningsgruppers aktivitetsförändringar och utveckling är många gånger ett resultat av 

att teknologin utvecklas samt att den sociala omgivningen förändras (Mahoney, 1961). 

Kompetens är något som bör krävas av alla inom ett företag och ju närmare företagsledningen 

bristerna finns desto allvarligare blir problemen. När företag ska möta de föränderliga krav 

som ställs på dem så blir säkerställandet av kompetenserna som är nödvändiga för deras 

utveckling, en så kallad kompetensförsörjning. Här blir det bland annat företagsledningens 

uppgift att lösa de uppgifter de ställs inför och detta blir en viktig faktor i företagets framgång 

och överlevnad (Anttila, 1997). Genom dessa olika teorier har bevisen ökat för att det finns ett 

kompetensbehov rent teoretiskt bland tillväxtföretagen på en ledningsnivå. 

 

 

2.7 Undersökningsmodell 
 

Författarnas val av problemformulering har bidragit till nödvändigheten att utforma en 

undersökningsmodell för att säkerställa validiteten i studien. Modellen är en utveckling av 

Wiklunds (1998) konceptuella modell gällande olika variabler för tillväxt. Författarna har valt 

bort motivationsvariabeln från Wiklunds (1998) modell då författarna anser att denna variabel 

ligger inne i resursvariabeln där ledningsgruppen finns och det är ledningsgruppen som skall 

uppvisa motivationen för tillväxt. Motivationen utgör således ingen fristående variabel i 

författarnas undersökningsmodell. Författarna anser att detta varken påverkar studiens resultat 

eller användningen av modellen. Detta då undersökningsmodellen bygger på Wiklunds (1998) 

konceptuella modell (se figur 2.3), vilken är en sammansättning av de olika variabler och 

perspektiv som är grundläggande inom tillväxtforskningen och endast utgör ett yttre ramverk. 

En omorganisering av variablerna har även varit nödvändig då problemformuleringen syftar 

till att se tillväxtens påverkan på ett företags kompetensbehov och inte kompetensernas 

påverkan på tillväxten som Wiklunds (1998) modell avser. I modellen illustreras de olika krav 

och behov som finns när ett företag växer. Det som skall mätas är kompetensbehovet som 

uppstår under ett företags tillväxt och vilka kompetensområden som blir mest väsentliga. 

Författarna har valt att upprätta olika kompetensområden för att bättre kunna kategorisera de 

olika kompetenserna och minska problematiken kring identifieringen av dessa. 

 

Miljö 

Som författarna tidigare lyft fram så påverkar omvärlden ett företags möjligheter till att kunna 

växa. Det finns förhållanden kring företaget som kan utgöra både hinder och möjligheter för 

tillväxt och dessa förhållanden runt företaget blir alltmer komplexa. Miljön påverkar även den 
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strategiska aspekten då miljön blir det ramverk inom vilket strategin kan utföras. Så för att 

företaget skall växa krävs det att omvärldsförhållandena är gynnsamma.  

 

Tillväxt 

I den teoretiska delen i studien har författarna tagit upp olika faktorer för tillväxt och hur de 

påverkar de interna delarna i ett företag. Barths (2001) teorier kring hinder för tillväxt 

diskuterades i den teoretiska referensramen och dessa visar tydligt att hinder kan vara 

materiella och immateriella. De här hindren påverkar tillväxten och ställer krav på 

kompetenser inom företaget.  I modellen utgör variabeln ”tillväxt” själva starten som påverkar 

det kompetensbehov författarna studerat. 

 

Strategi 

Strategi variabeln symboliserar företagets medvetna val för att bedriva ett effektivt arbete mot 

att uppnå tillväxt. Valet av strategi ställer krav på det resurser och kompetenser som skall 

kunna nyttjas inom det strategiska ramverket samtidigt som miljön sätter gränser för valet av 

strategin. 

 

Resurser 

I den här variabeln ser författarna företaget som en samling av resurser vilket i den här studien 

innebär att författarna valt att se de resurser som beskrivs som personer inom ledningsgruppen 

som besitter olika kompetenser. Detta resulterar i att resurserna liknas vid mänskliga faktorer 

vilket gör att begreppet kompetenser behandlas separat i modellen för att beskriva det 

specifika behovet av en speciell kompetens. Andra former av resurser kommer inte utförligare 

att beskrivas vidare i studien då detta inte fyller något större syfte vad gäller att besvara 

författarnas problemställning. Vad ett företag kan göra för att skapa konkurrensfördelar är inte 

enbart en slags funktion av möjligheter i dess omgivning och marknad utan beror även på 

vilka resurser de kan samla in och utnyttja. Det resursbaserade perspektivet fokuserar på ett 

företags interna resurser som basen för dess konkurrensfördelar (Krogh & Roos, 1995). 

Vidare menar Krogh och Roos (1995) att företagets position i detta perspektiv definieras av 

en samling unika resurser och relationer. Ahrens (1997) anser att skapandet av flexibla och 

tillräckligt effektiva resurser utgör en nyckelfråga för det växande företaget. Dessa resurser är 

i denna studie de mänskliga resurser som finns inom ledningsgruppen och som ska fylla de 

krav som strategin ställer på en effektiv tillväxt. Behovet av effektivt ledarskap ökar som 

tidigare nämnts i alla typer av företag samtidigt som komplexiteten och dynamiken i företagen 

och dess omvärld ställer nya krav på ledarskap. Med detta som bakgrund är det av stor vikt 

för företag att idag utveckla och främja ett bland ledningen välfungerande och effektivt 

samarbete (Mattson 1990). 

 

Kompetenser 

Kompetensvariabeln utgörs av de kompetenser som företaget är i behov av för att kunna 

genomföra sitt strategiska arbete mot att uppnå tillväxt. Dessa kompetenser kan många gånger 

finnas utanför företaget varvid det uppstår ett behov för företaget vad gäller att knyta dem till 

sig eller så finns resurserna internt men utnyttjas inte på det sätt som är effektivast. När 

företagen ställs inför svårhanterligare och ökade krav från sin omgivning så måste de 

försiktigt undersöka sig själva och fastställa sina kompetenser för att kunna konkurrera 

(Lindsey & Stuart, 1997). För att kunna fastställa vilka kompetenser ett företag har behov av 

så har författarna valt att kategorisera in diverse kompetenser i flera bredare 

kompetensområden för på så sätt kunna se frekvensen av respektive kompetens i de tre 

studerade företagen. 
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Figur 2.9 – Undersökningsmodell, en utveckling av Wiklunds (1998, s.51) konceptuella modell, omarbetad av 

Carinci och Thomann (2007). 

 

 

Flödesbeskrivning av undersökningsmodellen 

 

 Miljö variabeln visar hur företagets omgivning påverkat möjligheterna för tillväxt. 

 

 Tillväxt variabeln illustrerar slutet och början på en kedja som påverkar och påverkas 

av de följande variablerna.  

 

 Strategin påverkas utifrån företagets tillväxtinriktning, och i återgående riktning 

påverkar strategin hur effektiv tillväxten kommer att bli. 

 

 De befintliga resurserna påverkas utifrån företagets strategival. I återgående riktning 

påverkar resurserna hur väl strategin kan genomföras. I denna variabel ses ledningen 

som en del av själva resursen. 

 

 Kompetenserna påverkas av de krav som ställs på att resurserna skall vara tillräckliga 

och då uppstår ett kompetensbehov. I återgående riktning så påverkar kompetenserna 

resursernas möjlighet att vara tillräckliga.  
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3. Metod 
 

I detta kapitel beskriver författarna hur de har gått tillväga för att besvara sin frågeställning. 

Författarna beskriver och motiverar här valet av metod samt hur de valt att bearbeta denna.  

 

 

3.1 Studiens inriktning 
 

Författarna av denna studie syftade till att undersöka hur en företagslednings kompetensbehov 

sett ut under en tillväxtfas. Författarna har valt att avgränsa studien till att innefatta tre olika 

företag i tre olika branscher som alla befunnit sig i en tillväxtfas för att undersöka om det 

funnits ett samband mellan tillväxten och ett behov av vissa kompetenser. En utförligare 

beskrivning av de valda fallföretagen följer i ett senare avsnitt (se avsnitt 3.5 & kapitel 4). 

 

 

3.2 Val av metod 
 

Valet av metod anger enligt Jacobsen (2002) vilket tillvägagångssätt författarna har valt för att 

beskriva verkligheten. Det finns många olika uppfattningar gällande vilken ansats som bör 

användas och det råder ofta stor oenighet angående vilken som är bäst. Valet av 

tillvägagångssätt beror på vilken ansats som författarna anser kunna svara på 

problemformuleringen på bästa sätt. En explorativ problemställning kräver ofta en metod som 

får fram nyanserade data, går på djupet och är känslig för oväntantade förhållanden. Vid 

explorativa problemställningar bör författarna välja en metod som får fram många nyanser, 

något som vanligen kräver en koncentrering till ett fåtal enheter. Sådana metoder lämpar sig 

för insamling av så kallade kvalitativa data (Jacobsen, 2002). I den här studien har författarna 

därför valt att använda sig utav den kvalitativa metodansatsen. Författarna ansåg att denna 

ansats var den som på bäst sätt skulle kunna besvara studiens problemställning och därmed 

uppfylla syftet med studien. Den valda metodansatsen, dvs. den kvantitativa, kännetecknas av 

att den inte använder sig av siffror eller tal, metoden resulterar i verbala formuleringar, 

skrivna eller talande (Backman, 1998). 

 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika strategier för datainsamling. Den ena kallas 

deduktiv; ”från teori till empiri”. Alternativet är en induktiv ansats; ”från empiri till teori”. 

Idealet är forskare som går ut i verkligheten nästan helt utan förväntningar, samlar in 

information och systematiserar den data som samlats in (Jacobsen, 2002). Författarna har i 

denna studie använt sig utav en deduktiv ansats där de gått ”från teori till empiri”. Detta 

medvetna val grundade sig i författarnas sedan tidigare betydande kunskaper inom studiens 

ämnesområde. Genom sina kunskaper har författarna kunnat bygga upp en stark förförståelse 

för ämnesområdet vilket ökat dess möjligheter att utreda ”rätt” saker. Denna förförståelse 

utgör enligt Jacobsen (2002) dock samtidigt en risk eftersom författarna omedvetet söker efter 

information som verifierar författarnas förväntningar, följden av detta kan bli att viktig 

information inte behandlas på rätt sätt. Jacobsen (2002) menar att kvalitativa metoder är mer 

öppna för ny information, härav gäller det att hela tiden försöka vara så öppen som möjligt, 

något som många gånger är väldigt svårt. Jacobsen (2002) menar vidare att ingen forskare kan 

vara helt öppen då alla har sina skygglappar, dvs. att de genom sin förförståelse sedan tidigare 

har bildat sig en uppfattning kring ämnesområdet. Det viktiga är att försöka vara medveten 

om detta. Denna metod ger ingen objektiv beskrivning, utan ger istället olika tolkningar utav 

verkligheten. 
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3.3 Datainsamling 
 

Vid insamlingen av data är det viktigt att beakta vilken data som på bäst sätt kan besvara 

studiens problemformulering, informationen ska sedan användas som underlag för hela 

studien. Det finns enligt Jacobsen (2002) två olika former av datainsamling, primär eller 

sekundär. Jacobsen (2002) menar att det idealiska är att använda sig av olika typer av data, 

både primär- och sekundärdata. Författarna har i denna studie använt sig av primärdata genom 

att genomföra kvalitativa företagsintervjuer samt sekundärdata som inhämtats genom litteratur 

och artiklar som skrivits inom det valda ämnesområdet. 

  

3.3.1 Primärdata – Intervjuer 

 

Merriam (1994) menar att den vanligaste intervjuformen är ett möte mellan två personer där 

den ena får den andre att lämna ifrån sig information. Merriam (1994) menar vidare att det 

huvudsakliga syftet med en kvalitativ intervju är att få fram en viss typ av information. 

Författarnas har inhämtat primärdata via intervjuer med personer från de valda fallföretagen 

som besuttit kunskap om respektive företags utveckling. 

 

Vid en intervju kan författarna välja att genomföra intervjun på olika sätt. Enligt Jacobsen 

(2002) så kan en intervju vara öppen eller strukturerad. Vid en öppen intervju så finns det inga 

begränsningar eller någon styrning från intervjuarens sida. En strukturerad intervju är däremot 

mer bestämd på förhand. Intervjuaren har här bestämt vilka element intervjun ska behandla 

samt vilka typer av frågor som ska ställas innan intervjun genomförs (Kvale 1997). 

Författarna har i denna studie valt att genomföra strukturerade intervjuer då de ansåg att detta 

var nödvändigt för att få fram tillräcklig och väsentlig information gällande studiens olika 

teoretiska områden. En annan elementär fråga som bör behandlas innan en intervju genomförs 

är vart intervjun ska genomföras samt om avsikten ska vara öppen eller dold. Jacobsen (2002) 

skiljer mellan två typer av intervjuplatser: en plats som är naturlig för intervjuobjektet och en 

som är konstlad. En naturlig plats kan vara en plats som intervjupersonen är välbekant med 

medans en konstlad plats t ex kan utgöras av intervjuarens arbetsrum eller en neutral plats 

som ingen av parterna är bekant med. Allmänt kan sägas att konstlade omgivningar tenderar 

leda till att intervjuobjektet ger ifrån sig konstlade svar (Jacobsen, 2002). I den här studien har 

författarna utifrån ovanstående resonemang valt att genomföra intervjuerna på 

intervjupersonernas hemmaplan. Detta för att intervjuerna ska kännas så naturliga som 

möjligt, samt för att författarna på så sätt kan minimera kontexteffekten, vilket kan bidra till 

att svaren blir mer tillförlitliga. 

 

3.3.2 Utformning av intervjuguide 

 

Författarna har utformat intervjuguiden utifrån den teoretiska referensramen och dess 

undersökningsmodell. Intervjuguiden är således strukturerad efter frågor som berör tillväxt, 

resurser, kompetenser och ledningen. Vid utformandet av intervjufrågorna har författarna 

försökt hålla frågorna så öppna som möjligt, intervjuguiden är således uppbyggd på en 

halvstrukturerad grund vilket skall ge respondenten utrymme att utveckla sina svar och på så 

sätt kunna svara så nära deras verklighet som möjligt. Dessa tankegångar stöds av Kvale 

(1997) som tar upp en diskussion kring de svårigheter som finns för forskaren vad gäller att 

förbli objektiv under en intervju. Kvale (1997) menar att dessa svårigheter kringgås genom att 

respondenten tillåts utveckla sina svar. 
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Intervjuguiden inleds med en bakgrund där respondenten får berätta lite om sig själv. Vidare 

följer en diskussion angående företagets syn på tillväxt. Författarnas intresse låg här främst 

vid att få en bild av vad som legat till grund för tillväxten, hur de strategiskt planerat för att 

uppnå tillväxten samt att undersöka i vilken utsträckning den externa omgivningen påverkat 

företagets tillväxt. 

 

Därefter fokuserades frågorna kring företagets resurser. Författarnas intresse låg här vid att 

undersöka hur företagens resursbehov sett ut under tillväxten, hur de planerat för att 

säkerställa resurserna samt vilka krav som ställts på företagets resurser från dess omgivning. 

Efter detta lade författarna fokus på frågor rörande resurser i form av kompetenser. 

Författarna ville här få intervjupersonens åsikt kring vilka resurser som varit de primära 

gällande att uppnå tillväxt. Slutligen följer en diskussion kring företagsledningen och dess sätt 

att arbeta. Huvudsyftet med dessa frågor var att undersöka hur väl företaget utnyttjar sina 

resurser i form av kompetenser samt vad de gör för att förbättra och utveckla dessa. 

 

3.3.3 Sekundärdata - Litteraturstudie 

 

Vid insamling av sekundärdata har författarna använt sig utav information som andra personer 

har sammanställt, t ex dokument, årsredovisningar och befintlig litteratur. Författarna har 

genomfört en litteraturstudie för att öka förståelsen kring problemområdet, litteraturstudien 

har utgått ifrån relevant litteratur inom kompetens-, tillväxt- och ledarskapsforskning. 

Författarna inledde insamlingen av sekundärdata genom att låna litteratur på 

Högskolebiblioteket i Halmstad. Därefter sökte författarna i databaser, t ex HULDA, Libris, 

Emerald och ABI/inform efter för studien relevant litteratur. Vid dessa sökningar har sökord 

som ”entreprenörskap”, ”tillväxt”, ”ledarskap”, ”kompetens”, ”resursbaserat” och ”strategi” 

använts, dessa sökningar har skett både på svenska och på engelska. 

 

 

3.4 Urval 
 

Enligt Jacobsen (2002) är ett grundläggande problem i de flesta undersökningar att forskarna 

sällan kan undersöka allt de vill. Detta gäller i högsta grad kvalitativa metoder som i sig är 

kostnadskrävande. Jacobsen (2002) menar vidare att forskare inte kan eftersträva ett 

representativt urval med endast ett fåtal enheter. Kvalitativa metoder har inte heller som mål 

att säga något om det generella och typiska utan snarare det unika och speciella. 

 

3.4.1 Val av företag 

 

Vid valet av studieobjekt avsågs främst företag som haft en stadig tillväxt under en längre 

period. Detta då författarna av studien i detta skede var i behov av erfarenheter och åsikter 

kring hur problematiken med kompetensbehov/krav ska bemötas och identifieras. Författarna 

anser att företag som haft en god tillväxt har större möjligheter att kunna besvara relevanta 

frågor angående kompetenshanteringen och dess strategiska påverkan på företagstillväxten. 

 

Författarna har valt att undersöka tre företag vilka har som gemensam nämnare att alla är 

klassificerade som små och medelstora tillväxtföretag enligt författarnas valda definitioner (se 

avsnitt 1.6), utöver detta skiljer sig företagen sinsemellan med avseende på t ex storlek och 

bransch. Den här typen av urval är något som stöds utav bl a Eisenhardt (1989). Detta är ett 



Kapitel 3 – Metod 

28 

 

medvetet val som dels har sin grund i Eisenhardts (1989) tankar men som även diskuterats 

fram i samråd med Jonas Gabrielsson (Ek.dr och forskarassistent vid CIRCLE, Lunds 

universitet). Författarnas urvalsmetod leder fram till följande metodproblem: Går det att finna 

likheter i företagens kompetensbehov trots företagens olikheter? 

 

Författarna anser det även nödvändigt att sätta upp kriterier för urvalet av företag, detta för att 

säkerställa den insamlade empirin samt för att få ett så välanpassat underlag som möjligt för 

att besvara studiens problemformulering på bästa möjliga sätt. Följande kriterier sattes upp för 

företagen: 

 

 Tillväxtföretag – Företagen skall ha vuxit organiskt och inte genom förvärv av andra 

företag med minst 10 % per år i omsättning under tre till fem års tid utan att tappa 

takten. 

 

 Historia och företagsstorlek – Företagen skall ha funnits i minst fem år och skall 

klassas som ett SME som enligt författarnas valda definition innefattar företag med 

upp till 200 anställda (se avsnitt 1.6 för definition). 

 

Författarna av denna studie valde att utföra sin undersökning på tre företag som enligt 

författarnas valda definitioner (se avsnitt 1.6 för definitioner) klassas som små och medelstora 

tillväxtföretag. För att finna passande studieobjekt så studerade författarna bl a Ahrens & 

Partners årliga tillväxtlista [1]. Författarna fick genom Styrelseakademien i Halmstad [2] även 

förslag på för studien passande studieobjekt. Författarna kontaktade de företag som uppfyllde 

urvalskriterierna via telefon, genom denna kontakt så fick författarna en bättre bild av 

huruvida företagen passade för undersökningens ändamål eller inte samt om de var villiga att 

medverka. Författarna presenterade vad de ville uppnå med undersökningen och tillsammans 

med företagens kontaktpersoner kom de fram till att deras företag kunde bidra med för 

författarna värdefull information till denna studie. 

 

De av författarna uppställda urvalskriterierna antas påverka företag i sådan omfattning att 

förändringar i dess lednings- och styrstruktur blir aktuell. Genom detta får författarna fram 

studieobjekt som kan bidra med för studien relevant information. 

 

3.4.2 Val av respondenter 

 

Författarna anser att det inte bara är urvalet av företag som är relevant, utav väsentlig 

betydelse för studien är också valet av respondenter. För att finna de rätta respondenterna har 

författarna satt upp följande kriterier: 

 

 Position – Respondenterna skall ingå i ledningsgruppen (se avsnitt 1.6 för definition) 

eller styrelsen. 

 

 Historia – Respondenterna skall vara väl insatta i respektive företags verksamhet samt 

ha arbetat vid företaget under minst fem år. 

 

Genom dessa urvalskriterier får författarna av denna studie fram respondenter som genom att 

varit verksamma inom företaget under flera år och dessutom innehar en ledande position i 

företaget samlat på sig erfarenheter och kunskaper om företaget och dess verksamhet. 

Respondenterna kan genom detta bidra med för studien väsentlig och viktig information. 
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3.5 Företagsbeskrivningar 
 

Här nedan följer en kortfattad presentation av de företag som ingår i studien. Författarna 

beskriver företagens verksamhet, tillväxttakt, antal anställda samt omsättning, detta för att 

skapa stabilitet till empirin. För utförligare företagspresentationer se kapitel 4. 

 

HomeMaid 

HomeMaid är ett modernt tjänsteföretag som erbjuder kundanpassade lösningar för alla typer 

av hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet samt kontorsservice. HomeMaid Hemservice AB 

startade år 1997 i Kalmar. HomeMaid hade vid utgången av år 2006 en omsättning på cirka 

55 miljoner sek och antalet anställda uppgick till närmare 200 personer. HomeMaid har under 

de senaste fem åren haft en organisk tillväxt på cirka 15 %. 

 

Gothia Financial Group AB 

Gothia Financial Group AB är ett tjänsteföretag inom finanssektorn som arbetar med inkasso- 

och finansieringslösningar. Gothia omsätter cirka 283 miljoner sek och har cirka 160 anställda 

i företagsgruppen med representation i Varberg, Göteborg, Stockholm, Malmö, Åbo, 

Helsingör och Oslo. Gothia har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig tillväxtökning 

på cirka 48 % per år vilket etablerat dem på Ahrens & Partners årliga tillväxtlista [1]. 

 

GN Transport 

GN Transport är ett modernt transportföretag som arbetar med transporter, logistik och 

lagring. GN Transport är specialiserat på transporter mellan Skandinavien och Frankrike. GN 

Transport omsätter cirka 100 miljoner sek och antalet anställda uppgår till närmare 50 

personer. GN har under åren haft en genomsnittlig tillväxtökning på strax över 10 % per år. 

 

 

3.6 Analys 
 

För att genomföra analysprocessen som innefattar att gå från respondenternas svar till en 

presentation av giltiga och tillförlitliga slutsatser så har författarna utgått ifrån analysspiralen 

(Jacobsen, 2002). Analysspiralen innefattar fem faser; data, beskriva, kategorisera, kombinera 

och rapportera. De data som insamlats omvandlas under analysprocessen till information som 

reduceras både innehålls- och mångfaldsmässigt (Jacobsen, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 – Analysspiralen (Jacobsen, 2002, s.217). 
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Fas 1: Data 

Metoden för datainsamlingen presenterades ingående i avsnitt 3.3. 

 

Fas 2: Beskriva 

För att underlätta överföringsarbetet av respondenternas svar och åsikter till text så valde 

författarna att spela in intervjuerna med hjälp av diktafoner. Genom detta så kunde författarna 

snabbt börja bearbeta det insamlade materialet. Fördelen med denna direkta 

intervjubearbetning var att författarna i hög grad mindes respondentens riktiga svar, där 

kroppsspråk, ansiktsuttryck, tonfall och pauser gav författarna en bättre möjlighet att tolka 

den insamlade datan (Kvale, 1997). Vid överföringsarbetet sammanfattades samt 

kommenterades varje enskild respondents svar vilket utmynnade i korta koncisa uttalanden. 

Denna meningskoncentrering underlättar enligt Kvale (1997) analys- och slutsatsarbetet. 

 

Fas 3: Kategorisera 

För att göra den insamlade datan lättöverskådlig så delade författarna in respondenternas 

sammanfattade svar i grupper. Jacobsen (2002) menar att denna kategorisering är nödvändig 

för att överhuvudtaget kunna genomföra en analys samt kunna presentera stutsatser med en 

hög validitet och reliabilitet. Redan innan författarna genomförde sina intervjuer så 

underlättade de den kommande gruppkategoriseringen genom att grovt dela in sin 

intervjuguide i fyra huvudkategorier, dvs. tillväxt, resurser, kompetenser och ledningen (se 

bilaga 1 – Intervjuguide). Författarna kunde sedan kategorisera in respondenternas svar efter 

dessa kategorier och med hjälp av undersökningsmodellens kompletterande faktorer, miljö 

och strategi se de olika kategoriernas samband. 

 

Fas 4: Kombinera 

I denna fas ser författarna inte längre enbart till de enskilt undersökta enheterna utan ser nu till 

samtliga enheter och fokuserar på olika fenomen som framkommit vid kategoriseringsfasen 

(Jacobsen 2002). Denna kombinering syftar till att stödja författarnas metodproblem med att 

undersöka om det finns likheter mellan de olika företagens behov. Till sin hjälp använde sig 

författarna av undersökningsmodellen för att kombinera de olika faktorerna och se hur 

behovsprocessen uppstod. 

 

Fas 5: Rapportera 

Rapporteringen sker genom de slutsatser som författarna drar utifrån de insamlade och 

analyserade data-/informationsmängderna. 

 

 

3.7 Studiens validitet och reliabilitet 
 

Jacobsen (2002) påpekar att undersökningar alltid ska försöka minimera problem som har att 

göra med giltighet/relevans (validitet) och tillförlitlighet/trovärdighet (reliabilitet). Det är 

enligt Jacobsen (2002) viktigt att förhålla sig kritisk till kvaliteten på de data som samlats in. 

Då författarna i denna studie valt en kvalitativ ansats där de använder sig utav kvalitativa 

företagsintervjuer så behöver de enligt Jacobsen (2002) inte lägga lika stor vikt vid att 

säkerställa studiens validitet och reliabilitet jämfört med om de använde en kvantitativ 

metodansats. Detta då den kvalitativa metodansatsen ger en högre intern giltighet, då 

författarna genom sitt metodval får fram den ”riktiga” förståelsen för ett fenomen eller en 

situation (Jacobsen, 2002). Detta åstadkoms genom att författarna använder en kvalitativ 

ansats där de kommer närmare inpå studieobjekten än om de skulle ha använt en kvantitativ 

ansats och kan genom detta på ett bättre sätt säkerställa resultaten och att de stämmer överens 
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med verkligheten. Att säkerställa en studies tillförlitlighet är vilket som ovan nämnts något 

som blir av mycket större vikt för studier som använder sig utav en kvantitativ ansats då 

denna metod ofta har problem med den interna giltigheten vilket ger större anledning att 

ifrågasätta studiens validitet och reliabilitet (Jacobsen, 2002; Wärneryd, 1993). 

 

Validiteten är informationens giltighet och relevans. En studies validitet kan enligt Merriam 

(1994) delas in i inre eller yttre validitet. Den inre validiteten handlar om i vilken mån ens 

resultat stämmer överens med verkligheten, mäter forskaren verkligen det han eller hon tror 

sig mäta? Detta problem är något som författarna delvis undgått genom att använda en 

kvalitativ studie där de genom att komma nära inpå studieobjekten på ett bättre sätt kunnat 

säkra resultaten och att de stämmer överens med verkligheten, dvs. stärka studiens validitet. 

Det finns dock en risk för att den kvalitativa ansatsen leder till en ökad intersubjektivitet, 

vilket innebär att författarna själva påverkar eller styr en situation, vilket i sin tur kan leda till 

att de får fram resultat som inte är fullt riktiga i det avseendet att de inte återspeglar 

verkligheten. Detta är speciellt viktigt att ta hänsyn till vid insamlandet av primärdata. För att 

motverka att detta scenario skulle inträffa så använde sig författarna utav halvstrukturerade 

intervjuer där det gavs utrymme för respondenterna att utveckla sina svar och på så sätt fick 

författarna fram svar och resultat som stämmer bra överens med verkligheten samtidigt som 

de håller en låg intersubjektivitet. 

 

Den yttre validiteten innebär enligt Merriam (1994) i vilken utsträckning resultaten från en 

viss undersökning är tillämpbara även i andra situationer än den undersökta. Detta är något 

som i författarnas fall är mindre intressant då deras metodansats inte har som mål att säga 

något om det generella och typiska utan snarare om det unika och speciella. 

 

Reliabiliteten mäter trovärdigheten och tillförlitligheten. Ett bra sätt att testa reliabiliteten är 

att se om samma resultat uppnås om undersökningen genomförs en gång till. Framkommer 

inte samma resultat så är reliabiliteten låg (Wärneryd, 1993). För att öka studiens reliabilitet 

har författarna valt att vid intervjutillfällena medföra en diktafon för att på så sätt kunna spela 

in intervjuerna, genom detta har författarna kunnat lyssna på intervjuerna flera gånger vilket 

ökar reliabiliteten (Kvale 1997). Författarna utgick ifrån Kvales (1997) teorier rörande 

intervjuer för att på så sätt utforma intervjufrågorna på ett så bra sätt som möjligt. Kvale 

(1997) beskriver vikten av att hela tiden använda sig av frågor som författarna anser på bästa 

sätt kan svara på deras problemformulering och syfte. 

 

 

3.8 Metodkritik 
 

Den kvalitativa metoden har enligt Jacobsen (2002) ett antal nackdelar. Ett problem är att 

ingående intervjuer ofta tar lång tid och är väldigt resurskrävande. Tiden och resurserna för 

denna studie är begränsade vilket leder till att antalet respondenter endast blir ett fåtal. Detta 

är något som enligt Jacobsen (2002) kan leda till problem med representativiteten hos 

respondenterna. Ett problem som redan nämnts här ovan (se avsnitt 3.7) är intersubjektiviteten 

som kan leda till att författarna får fram missvisande och mindre riktiga resultat. Ytterligare 

ett problem med den kvalitativa metodansatsen är att den information som samlas in kan vara 

relativt svårtolkad, detta på grund av dess nyansrikedom (Jacobsen 2002). En intervju på en 

timme utgör en stor mängd ord, dessutom är datan ostrukturerad vilket gör den svår att ordna i 

lättöverskådliga kategorier. Data är med andra ord mycket komplexa. Ett annat 

förekommande problem vid kvalitativa undersökningar utgörs av flexibiliteten, då känslan av 

att aldrig bli färdig är vanligt förekommande pga. att det ständigt dyker upp ny information. 
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Detta kan leda till att undersökningen blir svår att avsluta och att problemställningen kan 

förändras så dramatiskt att författarna till sist har en helt annan undersökning än den de från 

början hade tänkt sig (Jacobsen, 2002). 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel presenteras de empiriskt insamlade resultaten från studiens tre studerade 

företag. Författarna har valt att framställa materialet så att svar och åsikter presenteras 

företagsvis. Detta för att skapa en bättre förståelse för läsaren samt för att undvika 

sammanblandning mellan företagen. Empirin inleds med en beskrivning av 

intervjupersonerna, sedan följer information kring företagens tillväxt, resurser, kompetenser 

samt ledning. 

 

 

4.1 HomeMaid 
 

HomeMaid är ett modernt tjänsteföretag som verkar för att skapa bättre livskvalitet för sina 

kunder. Med hög kompetens och servicegrad erbjuder HomeMaid kundanpassade lösningar 

för alla typer av hushållsnära tjänster, omsorg i hemmet samt kontorsservice. HomeMaids 

grundläggande strategi har framförallt varit att satsa på tillväxt, en tillväxt som ska ske i 

kombination med en kontrollerad resultatutveckling. HomeMaid Hemservice AB startade år 

1997 i Kalmar. Bolaget har under åren expanderat och är idag etablerad på flera orter i 

Sverige, bl a Stockholm, Göteborg och Malmö. Utöver egna filialer finns samarbete i 

ytterligare några städer. Sedan år 1999 finns huvudkontoret i Halmstad. HomeMaid hade vid 

utgången av år 2006 en omsättning på cirka 55 miljoner sek och antalet anställda uppgick till 

närmare 200 personer. HomeMaid har under de senaste fem åren haft en organisk tillväxt på 

cirka 15 %. 

 

HomeMaid är ett hemserviceföretag vars kärnverksamhet är att frigöra tid för privatpersoner 

genom att erbjuda hushållsnära tjänster. Som ett komplement utvecklade HomeMaid år 2002 

konceptet till att även erbjuda kontorsservice. Under sommaren år 2004 utvecklades 

verksamheten ytterligare till att även innefatta omsorg. HomeMaid är sedan november 2005 

noterat på AktieTorget. 

 

Under åren 2001-2005 har HomeMaid fördubblat sin verksamhet. Orsaken är framförallt en 

målmedveten satsning som med ett övergripande begrepp kan benämnas kvalitet. Ur ett 

kundperspektiv har en uppdelning skett på följande områden: miljö, kvalitet och säkerhet. 

HomeMaid genomför kundundersökningar regelbundet och utifrån dessa har policys 

utarbetats för nämnda områden. Genom en kontinuerlig förändringsprocess utifrån de krav 

som företagets kunder ställer kommer HomeMaid även fortsättningsvis vara den leverantör 

som levererar med kvalitet! 

 

4.1.1 Intervjuperson vid företaget 

 

Författarna har intervjuat Jan Ahlström styrelseledamot i HomeMaid sedan 1997. Jan 

Ahlström har varit med att bygga upp HomeMaid från grunden och är genom sitt bolag 

Ahlström & Partners idag en av HomeMaids huvudägare. Jan Ahlström har genom sitt ägande 

och sin styrelsepost stor insikt i och kunskap kring företaget och dess verksamhetsområden. 

Jan Ahlström är utbildad civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm och har tidigare bl a 

varit VD för Duni AB i Halmstad. 
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4.1.2 Tillväxt 

 

Ända sedan starten av HomeMaid har det funnits en vilja från ledningens sida att företaget 

skulle växa, detta samtidigt som de vid starten såg branschen som en möjlig framtids bransch 

på vilken det fanns stora möjligheter till tillväxt. Denna syn baserades dels på att demografin 

ändrades då den stora 40-talist generationen snart skulle gå i pension vilket skulle medföra 

ökade krav på hur ålderdomen skulle se ut. Samtidigt höll arbetsmarknaden på att förändras 

genom att dubbelarbete blev allt vanligare, dvs. att både man och hustru tvingas arbeta för att 

ekonomiskt få det att gå ihop. 

 

”Detta är en följd av det svenska skattesystemet, vilket gör det nästintill omöjligt för en familj 

att leva på en lön” (Jan Ahlström, styrelseledamot). 

 

Dessa samhällsmässiga förändringar var de som initierade HomeMaids möjligheter att växa. 

Utöver de samhällsmässiga förändringarna som skett så har aspekter så som att företagets 

olika filialer är rikstäckande varit av stor betydelse för att möjliggöra tillväxten. Genom att 

filialerna är spridda över Sverige samt finns i storstadsregionerna så exponeras företaget hela 

tiden. En annan bidragande tillväxtfaktor är HomeMaids VD, Åsa Keller som genom sitt 

mediala arbete bidragit till att företaget fått en ökad uppmärksamhet. Även kundavtal med 

stora centrala organisationer så som Sparbanken och Handelsbanken ger upphov till 

tillväxtfaktorer på grund av dess rikstäckande placering. För att åstadkomma en ökad tillväxt 

så började HomeMaid med kontorsstädning som en stödaktivitet till de hushållsnära 

tjänsterna. 

 

Något som försvårat och bromsat upp HomeMaids tillväxttakt samt påverkat deras 

tillväxtstrategi har varit de höga skatterna på hushållsnära tjänster vilka har medfört att 

privatpersoner många gånger har avstått från dessa tjänster. Trots de höga skatterna så har 

HomeMaid ändå lyckats växa, detta har skett genom att de haft stödverksamheter i form av 

kontorsstädning för att på så sätt stötta tillväxtstrategin då de ansåg att det bara var en 

tidsfråga innan efterfrågan på de hushållsnära tjänsterna skulle börja växa. Stödaktiviteterna 

har införts på orter där företaget inte har kritisk massa i form av ekonomi eller kunder, detta 

för att komplettera strategin. Under år 2007 kommer staten att genomföra skattelättnader i 

form av skattesubventioner och avdrag för tjänstesektorn vilket kommer att medföra billigare 

tjänster och med största sannolikhet även en ökad efterfrågan. Den ovan nämnda strategin har 

varit rent företagsmässigt kalkylerande. HomeMaid har skaffat sig ett försprång då de är 

ekonomiskt starka och uppnått tillväxt redan innan genomförandet av skattelättnaderna vilka 

kommer att medföra att efterfrågan på hushållsnära tjänster ökar. Det ena tillväxt hindret har 

som sagt varit skattesystemet, vilket har lett till en ökning av den svarta arbetskraften inom 

HomeMaids verksamhetsområde. 

 

”Det är fortfarande billigare att få dessa tjänster utförda av svart arbetskraft, så den svarta 

arbetskraften utgör även den ett stort hinder och en svår konkurrent” (Jan Ahlström, 

styrelseledamot). 

 

HomeMaid kan utifrån detta förutse att tillgången på kompetent arbetskraft i framtiden 

kommer att utgöra ett tillväxthinder, samt att rekrytering och utbildning kan komma att bli 

svårare. Det finns dock förhoppningar om att kunna eliminera dessa hinder genom att det 

inom företaget finns ett internt fokus på att utbilda och rekrytera personal, genom att arbeta 

med detta så förebygger och förbereder sig HomeMaid på dessa eventuella hinder. 
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4.1.3 Resurser 

 

Det som har påverkat företaget och dess resursbehov är de av omgivningen ställda kraven på 

lagar och förordningar, främst i form av skattesystemet. Dessa regler ledde vilket tidigare 

nämnts till att företaget startade upp stödaktiviteter vilka krävde en del nya resurser. När 

HomeMaids resurser till en början inte räckte till så var de av ekonomiska skäl tvungna att 

prioritera, vilket ledde till att de fick välja bort vissa resurser som t ex HR biten pga. att 

företaget strävade efter att uppnå sina uppsatta kvalitetsmål. Företaget hade vid det här 

tillfället mer än gärna haft både en VD och en personalchef, men av ekonomiska skäl var detta 

aldrig en möjlighet utan de resurser företaget hade lades istället på att möta de kvalitetsmål de 

ställt upp. 

 

HomeMaids resursbrister visade sig främst i början utav deras tillväxt vilka berodde just på de 

ekonomiska prioriteringar som de gjorde där de valde bort vissa resurser för att på så sätt 

fokusera på sina uppsatta kvalitetsmål. Resursbristerna har främst funnits på personalsidan, i 

form av resurser för att genomföra rekryteringsprocesser samt resurser inom HR. Ledningen 

fick till en början vara ”tusenkonstnärer” då det inte fanns ekonomiska medel att tillsätta flera 

personer, de hade inte råd att tillsätta specialister. Till dess att företaget växer sig större så 

ställer detta stora krav på att företagets VD är flexibel och mångkunnig inom flera olika 

områden. 

 

”Ju mindre bolaget är desto större mångkunnighet krävs det utav ledningen” (Jan Ahlström, 

styrelseledamot). 

  

4.1.4 Kompetenser 

 

Vad gäller utvecklingen av företagets ledningskompetenser så menar intervjupersonen att 

kompetenserna skall anpassas efter företagets situation och kraven de kommande två till tre 

åren. Detta ska ske inom allt från styrelsesammansättning till organisering på operativ nivå.  

 

Detta kan ske genom att företaget startar med att göra en analys av den situation de befinner 

sig i, för att sedan mäta för och nackdelarna. Det sätts upp en rimlig tid där företaget mer eller 

mindre tvingas ta ställning till prioriteringar av sina resurser, investeringar och anskaffningar. 

Sedan sätter företaget upp mål som de vill uppnå, efter detta tas en GAP analys fram där 

företaget kan se vart någonstans behovet finns, om det finns. Ett exempel på detta kan vara 

hur kompetenssammansättningen i företagsstyrelsen ser ut, frågan företaget skall ställa sig är 

om sammansättningen är den rätta för att kunna genomföra sin strategi eller om den behöver 

kompletteras. 

 

För HomeMaid har det funnits bransch specifika kompetenskrav i form av sociala 

kompetenser som har varit av stor betydelse för företagstillväxten. HomeMaid har även ett 

ledarskapstänk som gör dem till en attraktiv arbetsgivare genom att ha ”högt i tak” och få sina 

medarbetare att känna sig sedda vilket har lett till en minskad personalomsättning, minskade 

sjukdagar och mindre vikarier. Allt detta bidrar i slutänden till en ökad kvalitetsuppfattning 

hos slutkunden då de gång på gång blir bemötta av samma person med vilken de bygger upp 

en relation.  

 

HomeMaid anser att rekryteringsprocessen utgör en viktig men trång sektor för dem vilket gör 

att de behöver hjälp med just denna process. Detta åstadkoms genom att de outsourcar delar 
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av rekryteringsprocessen till en utomstående rekryteringsfirma vilket medför ett bredare 

urvalsområde då rekryteringsfirman har fler källor att rekrytera ifrån. HomeMaid anser att 

rekryteringsprocessen är så pass viktig för dem att det krävs experter.  

 

4.1.5 Ledningen 

 

HomeMaid arbetar med en ledningsgrupp vars syfte är att leda och fördela arbetet på ett 

målinriktat och effektivt sätt. Ledningsgruppen utgörs av personer med olika bakgrund som 

tillför besitter komplementära kompetenser och har olika erfarenheter som har hjälpt företaget 

att växa. Dessa olika kompetenser och erfarenheter finns bl a ute på HomeMaids olika filialer. 

De gemensamma kvalitetsmåtten har gjort att alla i ledningsgruppen har varit tvungna att enas 

om ett gemensamt synsätt gällande regler samt hur företaget utför olika arbetsmoment. 

Samtidigt som personerna i ledningsgruppen måste anpassa sig så finns det ett stort utrymme 

för dem att påverka arbetet då ledningsgruppen med sina kompletterande kompetenser är 

väldigt dynamisk. 

 

Ledningsgruppen består av tre regionala chefer samt företagets VD och CFO (Chief Financial 

Officer). Denna uppdelning anser företaget vara en styrka samtidigt som det ställer krav på 

ledningen att samordna sig. Styrelsen som ligger utanför ledningsgruppen träffar densamma 

några gånger om året för ett ömsesidigt informationsbyte. I övrigt fungerar styrelsen som ett 

bollplank och vägledare för ledningsgruppen. Företagsstyrelsen har av praktiska och 

ekonomiska skäl valt att komplettera styrelsen med ett så kallat ”advisory board” vilket 

innebär att det finns personer som inte är med i styrelsen men som styrelsen ändå 

upprätthåller en kontinuerlig dialog med, dessa personer bjuds in till att medverka under 

styrelsemöten ett par gånger om året, där något ämne som berör företaget diskuteras. Detta 

”advisory board” innehåller bl a ekonomer och politiker vilka har erfarenheter om hur 

beslutsprocessen ser ut och kan på så sätt vara med och påverka. Dessa personer ingår i ett 

viktigt nätverk för HomeMaid samtidigt som de ses som en del i företagets ledningsstruktur 

just pga. deras kompetenser.  

 

”Ledningsgruppen med VD och styrelsemedlem Åsa Keller i spetsen är väldigt duktiga vad 

gäller lobbying samt att bygga relationer och broar utåt” (Jan Ahlström, styrelseledamot). 

 

HomeMaids VD, Åsa Keller arbetar mycket med att utveckla sin ledningsgrupp, 

utvecklingsarbetet berör bl a områden så som rollfördelning, specialisering och 

ansvarsfördelning. En tydligare roll- och ansvarsfördelning gör att arbetet effektiviseras och 

beslut kan fattas utan att det blir en diskussions klubb, nu bidrar alla medlemmar och alla kan 

ta ansvar. Företaget ser att det här är en kraft som medvetet kontinuerligt utvecklas. 

 

Vid tillsättandet av en ny medlem i ledningsgruppen så är det viktigaste att personen i fråga 

kan komplettera den befintliga gruppen kompetensmässigt då HomeMaid vill bygga upp sina 

kompetenser. Viktigt är även att det skall finnas en operativ ansvarsuppgift för den nytillsatta 

personen. En annan faktor som spelar stor roll för företaget vid tillsättandet av nya personer är 

dess nätverk, detta gäller först och främst vid tillsättandet av en styrelsemedlem. HomeMaid 

har genom sin styrelse tillgång till stora och för företaget mycket viktiga nätverk vilka aktivt 

nyttjas för att öka tillväxten. Genom HomeMaids ambition och strategi att växa ytterligare så 

har kompetensbehov uppstått, exempelvis så söker de inom snar framtid en person som skall 

besitta kompetenser i form av att ha varit med och arbetat upp ett större tjänstebolag samt 

besitter erfarenheter av att sitta med i större börsnoterade bolagsstyrelser. Vad gäller 
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utvecklingsarbetet av ledningsgruppen så bedrivs det i form av att VD, Åsa Keller hela tiden 

arbetar för att effektivisera arbetet i gruppen, varvid hon trycker mycket på kontroll. 

Tillväxten har bidragit till att en utveckling av ledningsgruppen varit nödvändig då de 

operativa delarna geografiskt och ekonomiskt sätt blivit större, vilket har medfört att 

ledningsgruppen har växt med uppgiften. Ledningsutvecklingens syfte är att den skall bidra 

till att ledningsgruppen får de rätta verktygen för att verkligen lyckas med detta. 

 

”Tillväxten har och kommer även att bidra till ökade möjligheter för ledningspersonalen att 

utvecklas internt inom företaget” (Jan Ahlström, styrelseledamot). 

 

 

4.2 Gothia Financial Group AB 
 

Gothia Financial Group AB (härefter benämnt som Gothia) är ett tjänsteföretag inom 

finanssektorn som har 30 års erfarenhet av inkasso- och finansieringslösningar. Gothia 

erbjuder företag lösningar som frigör kapital och möjliggör tillväxt genom att de förvärvar 

såväl förfallna som ickeförfallna fordringar på både konsumenter och företag. De 

tillhandahåller även fakturaadministrativa tjänster och inkasso. Med sitt breda utbud av 

finansiella tjänster möter Gothia sina kunders behov av ett ökat kassaflöde och minskade 

kreditförluster. 

 

Gothias grundare Sven Jönsson var en entreprenör med rötterna inom småföretagarskrået. 

Irriterad över kunder som inte betalade sina krediter i tid började han under 60-talet att 

kombinera sin ordinarie verksamhet med inkassoverksamhet i mindre skala. Efter att ha 

diskuterat verksamhetsområdet med andra företagare så växte det efter hand fram idéer kring 

hur vardagen väsentligt skulle kunna underlättas för affärsidkare med flera. Gothias grundare 

insåg tidigt vikten av att gäldenären prioriterade just deras fordran. En förutsättning för detta 

är att en relation till varje enskild gäldenär etableras. Gothias inkassoverksamhet byggdes 

därför upp med gäldenärsdialogen i centrum och växte under 80-talet fram som ett attraktivt 

alternativ inom branschen. Under 90-talet och början av 2000-talet var Gothias utveckling 

exempellös, det idylliska familjeföretaget med en handfull medarbetare växte till en 

respekterad koncern inom finanssektorn. Kärnverksamheten utgjordes liksom tidigare utav 

finansiering genom fordringsförvärv och inkasso. Därtill följde Gothia marknadsutvecklingen 

och bröt ny mark genom att tillhandahålla faktura köp och administrativa tjänster i samtliga 

stadier av faktureringsprocessen. 

 

Gothias har expanderat sin verksamhet till att idag omfatta helägda dotterbolag i Norge, 

Finland och Danmark. De fem senaste årens starka tillväxt har bidragit till en rad fina 

placeringar på såväl DI:s lista över svenska gasellföretag som Ahrens/Svenska Dagbladets 

tillväxtlista. I slutet av augusti 2006 förvärvade det norska bolaget B2 Holding ASA samtliga 

aktier i det hitintills familjeägda Gothia. Gothia omsätter 283 miljoner sek och är cirka 160 

anställda i företagsgruppen med representation i Varberg, Göteborg, Stockholm, Malmö, Åbo, 

Helsingör och Oslo. Gothia har under de senaste fem åren haft en genomsnittlig tillväxtökning 

på cirka 48 % per år vilket etablerat dem på Ahrens & Partners årliga tillväxtlista [1]. 

 

4.2.1 Intervjuperson vid företaget 

 

Författarna har intervjuat Martin Jönsson, VD för Gothia. Utöver sin VD post så sitter Martin 

Jönsson även med i styrelsen som ledamot. Martin Jönsson har arbetat inom företag sedan år 



Kapitel 4 - Empiri 

38 

 

1992 och är genom sin VD samt styrelsepost väl insatt i allt som rör företaget och dess 

verksamhetsområden. Utbildningsmässigt så har Martin Jönsson genomgått en två årig 

handels och kontors utbildning. 

 

4.2.2 Tillväxt 

 

Det som initierade Gothias tillväxt var att de genom sin inkassoverksamhet hade kontakt med 

en större kund i Varberg vilka hotades utav konkurs. Alternativen för Gothia var att antingen 

följa med kunden i konkursen eller att köpa över fordringarna. Gothia valde att köpa över alla 

fordringarna, detta för att inte vara beroende av en ensam kund. 

 

Gothias strategi var under större delen av 1990- talet att ligga lågt och inte göra något större 

väsen av sig, företaget skulle alltså inte tjäna speciellt mycket pengar utan istället ”ligga under 

radarn”. Denna strategi skapade sedermera möjligheter för företaget att bygga upp ett starkt 

kapital för att sedan ”kunna dyka upp på radarn”, vilket Gothia gjorde i mitten av 1998. 

Genom denna strategi så överraskade de konkurrenterna och hade stora möjligheter att ta över 

flera utav deras kunder. En annan faktor som legat till grund för företagets starka tillväxt är de 

stora IT satsningar som genomförts, Gothia har lagt stora resurser på just IT för att på så sätt 

effektivisera sin verksamhet. Detta beslut har även bidragit till att kostnaderna på sikt har 

minskat och att de successivt byggt upp den IT kunskap som tillväxten senare kom att kräva. 

 

De faktorer som möjliggjort Gothias tillväxt har dels utgjorts av dess interna kompetenser 

samt att företaget haft ett tillräckligt stort kapital för att kunna köpa fordringar. För att få i en 

fot hos de större bankerna och på så sätt markant stärka sina chanser för en ökad tillväxt så 

använde sig Gothia utav en pensionerad bankchef som med sitt goda rykte samt välkända 

namn i branschen gjorde det möjligt för Gothia att ”komma innanför dessa dörrar” som 

tidigare varit svårforcerade. När ”dörrarna väl stod öppna” så lämnade den tidigare 

bankchefen över ärendet till Gothias ledning. 

 

”Hårt och målinriktat arbete tillsammans med en hel del flyt har tagit oss till den position vi 

har idag” (Martin Jönsson, VD).  

 

Vid den strategiska planeringen av sin tillväxt så låg Gothias fokus hela tiden på att köpa 

fordringar och att inte lockas av att ta extern inkasso, utan att kunderna ville bli kunder hos 

Gothia. 

 

Gothia har allteftersom företaget växt även förändrat sin strategi. Till en början köpte de 

gamla fordringar som låg hos inkasso bolag för att sedan börja köpa fordringarna när de 

lämnade inkasso stadiet. Numera så köper Gothia fordringarna samma sekund som fakturan 

produceras. Genom detta kommer de tidigare in i kedjan. Anledningen till att Gothia arbetar 

på det här sättet är för att både kunna behålla sin position men även för att kunna växa 

ytterliggare. Med tiden så har Gothia lyckats knyta till sig allt större kunder som är 

internationellt verksamma. Genom detta utökades även Gothias geografiska och ekonomiska 

verksamhetsområde. Ett exempel på en av Gothias större internationella kunder är Hennes & 

Mauritz som har kontor i hela norden vilket gjorde att Gothia även tog över fordringarna i 

dessa länder. Dessa verksamhetsförändringar har även bidragit till nödvändiga förändringar 

utav Gothias strategi. 
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”Genom att följa kunderna och vara en exklusiv representant för sina kunder så skapar 

Gothia en god strategisk grund att stå på” (Martin Jönsson, VD). 

 

För att lyckas åstadkomma förändringarna utav strategin som föranleddes utav flera 

verksamhetsförändringar så krävdes det fler och nya resurser. Gothia hade tidigare inte 

bedrivit verksamhet utanför Sveriges gränser, men när de fick flera internationella kunder så 

såg Gothia en möjlighet att även sköta kundernas inkasso verksamhet i de övriga länder där de 

var verksamma. Gothia hade vid den här tidpunkten all sin verksamhet, innefattande ekonomi, 

IT, marknad och ledning i Varberg. Gothia fokuserade till en början på att gå in i de nordiska 

länderna. I Finland så anlitade Gothia ett externt inkassobolag tills de fick upp en tillräckligt 

stor volym gällande antalet ärenden för att kunna starta upp en helt egen verksamhet. Vid 

bildandet av sitt egna finska bolag så tog Gothia med sig cheferna från det externa 

inkassobolaget som de arbetat med till sitt eget bolag där de fick bli regions chefer i Finland, 

dessa chefer tog även med sig sina tidigare kunder till Gothia. I Danmark gjordes samma sak 

för att skapa en grund att stå på. I Norge köpte Gothia in sig i ett norskt inkassobolag. När 

Gothia sedan ville köpa det norska bolaget så uppstod en konflikt varvid Gothia sålde sin 

ägarandel i bolaget och köpte istället ett annat norskt inkassobolag. Samma strategi håller på 

att genomföras i Holland, när en tillräcklig volym uppnåtts så köper Gothia upp hela bolaget. I 

Tyskland köpte Gothia ett inkassobolag direkt, likaså i England. Procedurerna rörande 

upphandlingarna skiljer sig åt beroende på vilket land Gothia väljer att gå in i samt vad 

respektive lands lagar säger om saken. 

 

Under arbetets gång så har Gothia till följd av sin tillväxt stött på ett antal tillväxthinder, ett 

sådant hinder har utgjorts av lagar och förordningar. Då Gothia gått in i nya länder så har det 

funnits vissa problem med att kunna uppfylla de krav som lagarna ställer. Gothia ligger även 

under de så kallade kapitaltäckningskraven, vilket under vissa perioder har utgjort ett hinder 

för fortsatt tillväxt. Det största problemet som företaget stött på var bankerna, Gothia växte så 

det knakade genom att köpa dåliga fordringar, vilket skrämde många banker. Detta ledde till 

att det till en början var väldigt svårt att kunna få låna pengar till att börja handla. 

 

Ett annat hinder har varit rekryteringen som varit svår i vissa avseenden. Gothia vill ha sin 

kärna i Varberg där de har en mycket lojal personal som samtidigt är billigare jämfört med att 

ha personal i storstäderna. Eftersom Gothia till en början var så pass litet så var det svårt att 

locka till sig personal med goda kompetenser då dessa många gånger redan hade en tjänst vid 

ett större etablerat bolag vilket de inte var villiga att lämna i första taget. Under Gothias 

tillväxt har de tvingats att anpassa sina kompetenser efter tillväxten samt efter hur behoven 

sett ut för tillfället, vilket har lett till att många av de personer som var med vid starten inte 

längre finns med idag. År 1996 togs ett beslut av finansinspektionen rörande företag så som 

Gothia, där de införde ett tillståndskrav för att få bedriva sin verksamhet. För att få detta 

tillstånd så var företagen tvungna att ha en extern styrelse samt titlar på 25 personer. Det här 

utgjorde ett tillväxthinder för Gothia då de genom detta var tvungna att lägga större delen av 

sina resurser på att försöka uppnå dessa krav. 

 

4.2.3 Resurser 

 

Gothia har påverkats av tillväxten på så sätt att de tvingats anpassa sina ansträngningar efter 

tillväxten genom att hela tiden försöka hålla tempot uppe för att på så sätt kunna behålla och 

öka sin tillväxt. 
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”Företaget har satsat på att alltid vara hungriga och aldrig hamna i den situationen att vi är 

nöjda och tycker att allt är lugnt” (Martin Jönsson, VD). 

 

Kraven som företaget internt ställt på att ligga långt fram vad gäller IT biten är krav som 

ställts för att kunna verka så effektivt som möjligt. Gothia har gått från att ha en ”IT 

avdelning” som utgjordes av en ensam person till att idag innefatta 12 personer, denna ökning 

har varit nödvändig för att kunna möta upp de interna krav som ställts på att vara så effektiva 

som möjligt i tillväxt arbetet. I den bransch Gothia befinner sig i är det även mycket viktigt att 

bygga mänskliga relationer samt vårda och upprätthålla dessa relationer, i takt med att 

företaget växt så har de lagt ner mer resurser på just detta. De områden som under tillväxt 

resans gång krävt störst resursutveckling har varit IT sidan samt det juridiska området där 

Gothia idag har sju anställda jurister, fokuseringen på dessa områden grundas helt enkelt i att 

resurserna inom dessa områden inte varit tillräckliga för att klara av den ökade tillväxten. 

 

År 2005 beslutade Gothia att företaget skulle ta ett mellan år i tillväxten för att på så sätt 

kunna se över sina resurser och planera för en fortsatt tillväxt. Detta skedde till följd av att 

företaget hade växt väldigt mycket på kort tid och insåg att deras resurser inte längre var 

tillräckliga för att klara denna tillväxttakt. 

 

4.2.4 Kompetenser 

 

För att utveckla sina kompetenser så har alla chefer under det senaste året genomgått 

kommunikations och ledarskapskurser. Detta då Gothia ansåg att tillväxten ställde krav på 

kommunikationen i företaget. 

 

”I början visste alla allting, men desto mer företaget växte desto längre bort kom ledningen 

ifrån personalen vilket gjorde det svårare att få ut budskapet” (Martin Jönsson, VD). 

 

Det finns en viss problematik gällande informationsspridningen från ledning och nedåt i 

organisationen då all information inte alltid blir rätt eller går fram tillräckligt fort. Detta är 

något som Gothia arbetar med att förbättra och effektivisera. Gothias ledning har arbetat med 

att styra företaget mot att ha fokus på det de är bäst på och att samtidigt ha kontroll över 

verksamheterna. Detta har lett till en bibehållen effektivitet av tillväxten. 

 

”Kan vi göra något snabbare så kan vi tjäna mer pengar” (Martin Jönsson, VD). 

 

Gothia anser att deras IT kompetenser är de som varit viktigast för att företaget kunnat uppnå 

sin starka tillväxt, då dessa kompetenser bidragit till att arbetet avsevärt har effektiviserats. De 

kompetenskrav som tillväxten ställt på ledningen har bl a resulterat i att Martin Jönssons far 

som tidigare var VD och den som startade företaget lämnade sin post för att tempot blev för 

högt, Martin Jönssons far arbetar fortfarande kvar inom företaget men innehar idag en annan 

post. Tillväxten har även ställt krav på ledningen och att de skall vara fokuserade samt föregå 

med gott exempel genom att arbeta hårt. Ett annat viktigt kompetenskrav som tillväxten ställt 

på ledningen rör rekryteringen av ny personal, ledningen måste här våga anställa och våga ta 

in ny personal. Pga. de ökade kompetenskraven så har det även hänt att Gothia i vissa fall 

tagit in konsulter på lednings och styrelsenivå för att få råd gällande företagets situation. År 

1996 tog Gothia in en extern styrelse genom vilken de fick tillgång till mycket värdefulla 

nätverk. Personerna som sitter med i styrelsen har valts ut med stor eftertanke, dels skall de 

komplettera varandra vad gäller sina kompetenser men det viktigaste för Gothia är ändå de 
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kontaktnät/nätverk som de får tillgång till genom sina styrelsemedlemmar. Alla dessa nätverk 

spelar in på företagets strategi vad gäller att kunna se behov och därigenom veta var de skall 

vidta åtgärder samt lägga sina resurser för att fortsätta vara effektiva och växa. Ett exempel på 

hur Gothia utnyttjar personers nätverk för att växa är när de skulle etablera sig i Finland. För 

att sprida sitt nätverk i Finland så plockade Gothia in en finsk advokat som tidigare var VD en 

av Gothias konkurrenter. Detta strategiska val öppnade dörrarna för Gothia i Finland och 

breddade deras nätverk. Genom att knyta till sig en finsk samarbetspartner så ökade Gothia 

sin trovärdighet i Finland, vilket i sin tur medförde att tillväxten på den finska marknaden tog 

fart. 

 

Gothia använde sig tidigt i sitt strategiska tillväxtarbete utav outsourcing för att ta sig in på 

nya marknader. Gothia outsourcade sin kärnverksamhet, dvs. att de anlitade ett externt 

inkassobolag för att sköta deras ärenden ända tills de fick upp en tillräckligt stor volym 

gällande antalet ärenden för att kunna starta upp en helt egen verksamhet. En annan del som 

Gothia outsourcar är all tryckning av kuvert och liknande. När Gothia söker nya 

samarbetspartners så ser de till att samarbetspartnern skall ha samma IT system som Gothia 

för att på så sätt få in ett slags ”fabrikstänk” i verksamheten, vilket gör att företaget kan 

komma igång snabbare och vara effektivare i alla de länder där de är verksamma. Gothia ser 

även till att arbeta med samma banker i de olika länderna då det underlättar och effektiviserar 

arbetet. Gothia har anlitat Öhrlings PricewaterhouseCoopers som revisor pga. att de är 

internationella vilket gör att revisorer på den svenska marknaden kan vara med och påverka 

revisorerna i de övriga länderna där Gothia finns. Denna strategi grundar sig i att företaget 

hela tiden söker stordriftsfördelar. Företaget outsourcar som sagt sina kärnkompetenser tills 

de blir så pass stora så att de kan skaffa kompetenserna och ha dem ”in house” vilket de gjort 

med IT och de juridiska kompetenserna. 

 

4.2.5 Ledningen 

 

Gothia har gått från att vara ett litet familjeföretaget till att numera vara ett stort bolag varvid 

strategiska beslut blivit allt mer komplicerade vilket lett till en utveckling av styrelsen och 

ledningen. Gothia har tidigare inte arbetat i en ledningsgrupp men kommer senare under året 

aktivt börja göra detta. En anledning till att Gothia tillsätter en ledningsgrupp är att antalet 

länder där de är verksamma har ökat vilket medfört fler resdagar för VD, Martin Jönsson. 

Martin Jönsson har i dagsläget ingen möjlighet att hinna besöka alla länder där de är 

verksamma. Ledningsgruppen kommer att bestå utav följande fyra personer; VD, en 

nyanställd vice VD/kreditchef, bolagsjuristen och affärsutvecklaren. Tanken är att den nya 

kreditchefen ska bli vice VD och ta över mer av arbetet i Varberg så att VD, Martin Jönsson 

får mer tid till att besöka Gothias verksamheter i de länder där de är verksamma. Gothias VD, 

Martin Jönsson sitter tillsammans med tre andra med i styrelsen. Styrelsens funktion som 

bollplank har enligt VD, Martin Jönsson minskat sedan tiden då företaget var ett 

familjeföretag. I slutet av augusti år 2006 förvärvade nämligen det norska bolaget B2 Holding 

ASA samtliga aktier i det hitintills familjeägda Gothia Financial Group AB. 

 

”Styrelsen i ett dotterföretag ger för VD:s del inte alls lika mycket” (Martin Jönsson, VD). 

 

Vad gäller den nykomponerade ledningsgruppen så anser Gothia att sammansättningen är bra 

då gruppmedlemmarna har goda kompletterande kompetenser. Även åldersmässigt 

kompletterar medlemmarna varandra. Uppgifterna är klart fördelade, det är juristens uppgift 

att sköta det juridiska, affärsutvecklarens skall sköta dokumentationen, vice VD/kreditchefens 
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uppgiftsroll är ny, tanken är att denne ska ta över VD:s ekonomiska uppgifter. Sen är det 

VD:s uppgift att se till så att de beslut som tas av ledningsgruppen även drivs igenom i 

styrelsen. Ledningsgruppens centrala uppgift är att se till så att företaget bibehåller sin 

effektiva tillväxt. Det är här upp till ledningsgruppen att läsa av vad som händer inne i 

företaget så att VD kan vara ute och se till att företaget gör det de ska. Syftet med 

ledningsgruppen är även att fokus kan ligga mer koncentrerat och alla medlemmar skall känna 

ett ansvar. Gothias VD är av den åsikten att ledningsgruppen inte ska bestå av samma 

sammansättning personer hela tiden utan att den ska bytas ut efter behov. Det är således 

viktigt för företaget att anpassa ledningsgruppen efter tillväxten. Gothia trycker på att det är 

viktigt att hela tiden utveckla organisationen och på så sätt bli effektivare och bättre. Det 

kommer således att bli aktuellt att kontinuerligt bedriva utvecklingsarbete av ledningsgruppen 

då denna tas i bruk. Gothia är övertygade om att arbetet i ledningsgruppen kommer utveckla 

organisationen till det bättre. 

 

 

4.3 GN Transport AB 
 

GN Transport AB (härefter benämnt som GN) är ett modernt transportföretag som arbetar 

med transporter, logistik och lagring. GN är specialiserat på transporter mellan Skandinavien 

och Frankrike. Att transportera gods på rätt sätt, till rätt plats och i rätt tid kräver långvarig 

yrkesutövning. Leveranssäkerhet med precision fordrar erfarenhet och kunskap. 

 

GN:s huvudkontor och bas i Skandinavien är beläget i Mellbystrand, strax söder om 

Halmstad. Härifrån tar de emot bokningar, sköter logistik och erbjuder lagerhållning. GN 

förfogar över 60 fordon och omsätter cirka 100 miljoner sek. Antalet anställda uppgår till 

närmare 50 personer. Sedan år 1989 är GN etablerade i Frankrike med ett eget dotterbolag, 

vilka idag har fem anställda. GN har under åren haft en genomsnittlig tillväxtökning på strax 

över 10 % per år. 

 

Genom att GN Transport har en egen terminal och åkeriverksamhet så finns möjligheten att 

hjälpa kunder med mellanlagring, distribution och övriga logistiktjänster. Via terminalen 

förgrenar sig företagets linjenät över hela Frankrike knutet med en direktlinje till terminalen i 

Skandinavien.  

 

4.3.1 Intervjuperson vid företaget 

 

Författarna har intervjuat Per-Olof Nilsson, VD och ägare av GN. Per-Olof Nilsson grundade 

själv GN år 1986 och har sedan dess varit verksam i företaget. Utöver sin VD post så sitter 

han även med i styrelsen som ledamot. Per-Olof Nilsson har genom sitt ägande, sin VD post 

samt styrelsepost stor insikt i och kunskap kring företaget och dess verksamhetsområden, 

dessutom så är han vilket även nämnts tidigare den person som startat och byggt upp GN. Per-

Olof Nilsson har utbildningsmässigt genomgått en nio årig grundskoleutbildning. 

 

4.3.2 Tillväxt 

 

GN tvingades tidigt till ett strategiskt beslut då det åkeri som de köpt upp och börjat bygga sin 

verksamhet kring hade en total avsaknad av en affärsidé. Det strategiska beslut som togs och 

som också kom att initiera GN:s tillväxt var beslutet att nischa sig enbart mot den franska 
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marknaden. Tankarna kring detta beslut växte fram på ett seminarium där det bl a 

diskuterades om att Frankrike kunde bli en stor marknad för svenska transportföretag. Med 

detta som bakgrund samt att GN:s VD, Per-Olof Nilsson vid övertagandet av det gamla 

åkeriet fick 10 stycken transporttillstånd inom väst Europa så växte beslutet fram. En annan 

faktor som bidrog till att initiera tillväxten väl efter att beslutet tagits om att nischa sig på 

transporter till Frankrike var att det vid den här tidpunkten inte fanns någon som hade nischat 

sig så hårt, vilket ökade möjligheterna att nå tillväxt. 

 

GN:s VD, Per-Olof Nilsson hade tidigt en klar målsättning angående vad han ville 

åstadkomma med företaget och arbetade väldigt hårt med fokusering samt med att vara tydlig 

mot sina medarbetare för att på så sätt visa åt vilket håll företaget var på väg. Efterhand som 

strategin formades ansåg GN:s VD, Per-Olof Nilsson att om GN skulle bli Frankrike 

specialist så var de tvungna att även etablera sig i Frankrike. De vid tidpunkten gällande 

reglerna gjorde att GN tvingades leta efter ett befintligt bolag i Frankrike. De hittade och 

köpte av en händelse ett litet bolag strax utanför Paris. Detta franska företag transporterade 

enbart nationellt varvid GN tog beslutet att detta skulle utgöra en bra grund. GN kunde nu 

leverera till sin franska plattform och sedan få materialet distribuerat vidare därifrån. Den 

franska plattformen blev GN:s dotterbolag och här fick GN vad de behövde. 

 

”Vi kom över den franska marknaden samtidigt så fick jag en enorm kunskap om de franska 

traditionerna och deras kultur som är otroligt viktigt när man gör affärer med fransmännen” 

(Per-Olof Nilsson, VD). 

 

Som bonus fick även GN en placering mitt i Europa där harmoniseringen var i full gång med 

tillståndsgivning inom transportbranschen. GN:s VD, Per-Olof Nilsson insåg även snabbt att 

om de skulle vara verksamma i Frankrike så var de även tvungna att kunna prata franska 

vilket ledde till att han tvingades att lära sig språket. GN anser att språket var en viktig faktor 

som företaget till en början kanske underskattade men som de senare fick ta tag i. Valet att gå 

med i EU ändrade förutsättningarna och innebar en effektivisering av hela transportnäringen. 

Över en natt så slopades proceduren med tullar vilket gjorde att GN kunde effektivisera 

transporterna, detta gjorde att företaget snabbt kunde få en ökad volym på samma antal fordon 

som tidigare vilket gynnade tillväxten. Dessa förändringar har bidragit till att tillväxtstrategin 

har förändrats över tiden. 

 

Vid övertagandet av det gamla bolaget så följde det med mycket skulder och arbetet med att 

få företaget på fötter var väldigt ansträngande. Fokus lades på den operativa verksamheten för 

att ekonomiskt komma upp i balans. Denna fokusering gjorde att viktiga frågor så som olika 

strategiska val, målsättningar och ekonomiska analyser uteblev vilket utgjorde ett hinder för 

att uppnå tillväxt. GN:s VD, Per-Olof Nilsson var till en början ganska ensam om att fatta de 

här besluten men år 1995 beslutade han att plocka in personer med stor erfarenhet och olika 

kompetenser i styrelsen vilket medförde att han lärde sig att arbeta med dessa frågor på ett 

bättre sätt. Den här kompetenshöjningen gjorde att företaget fick ett lyft och att tillväxten tog 

fart. Ett internt tillväxthinder var till en början det franska språket, detta hinder övervanns 

med hjälp av språk kurser. 

 

Från början var GN:s resurser otillräckliga för att arbeta på ett effektivt strategiskt sätt, den 

externa styrelsens kunskaper och råd tvingade dock GN:s VD, Per-Olof Nilsson att ändra sitt 

ledarskap, han fick lägga mer resurser på att rätta till del-bokslut, ekonomiska analyser, 

kundkategorier och uppföljning av kundfordringar. Dessa nya kunskaper var de som senare 

möjliggjorde tillväxten genom att bygga upp en ny plattform för att växa vidare. 
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4.3.3 Resurser 

 

De flesta transportbolagen av GN:s storlek är inte specialiserade på Frankrike vilket gjort att 

konkurrensen på marknaden inte har varit så stor. Efterfrågan har varit god genom åren vilket 

gjort att företaget inte har behövt lägga så mycket resurser på sin marknadsavdelning. Det har 

tidigare inte skett någon försäljning ifrån dotterbolaget i Frankrike men GN:s strategi 

innefattar nu bland annat att lägga viss försäljning i Frankrike då företaget ser att möjligheter 

för att ytterliggare kunna växa där är goda. Det här är en förändring som kommer att ställa 

nya krav på företagets resurser. GN:s befintliga resurser har inte alltid varit tillräckliga för att 

möta de krav som tillväxten ställt. Exempelvis så var företagets resurser till en början 

otillräckliga för att klara av att arbeta på ett bra strategiskt sätt och möta de krav som ställdes 

på företaget, men genom att bl a ändra delar av sitt ledarskap samt lära sig det franska språket 

så har GN lyckats möta kraven och på så sätt kunnat fortsätta växa. 

 

Den största barriären för GN är och har varit personalen, där det största problemet även i 

framtiden kommer att bestå i en avsaknad av personal på chaufför sidan. I takt med att 

företaget växt har det ställts högre krav på ekonomi sidan i form av bl a ekonomiska analyser. 

Det här är ett område där företaget har lagt stora resurser vilket har lett till att det skett stora 

förändringar i form av att GN:s VD, Per-Olof Nilsson gått från att fokusera på den operativa 

verksamheten till att istället se till så att det administrativa arbetet fungerar tillfredställande. 

GN har anställt en ekonomichef som arbetar med en offensiv ekonomisyn för att ta fram 

lönsamhetsanalyser för att på ett bättre sätt kunna planera företagets tillväxt. Detta var ett 

område där resurserna tidigare var bristfälliga. Resurskraven möttes efterhand som bolaget 

växte och för varje situation företaget befann sig i. 

 

”Man har fått acklimatisera sig och anpassa sig allt efter resans gång” (Per-Olof Nilsson, 

VD).  

 

4.3.4 Kompetenser 

 

Den form av utvecklingsarbete som GN bedriver gällande att utveckla sina 

ledningskompetenser innefattar endast VD:n Per-Olof Nilsson genom att han arbetar med så 

kallad coachning där en organisations konsult fungerar som ett bollplank med vilket GN:s 

VD, Per-Olof Nilsson kan bolla frågor som rör personalen och organisationsproblem. GN 

känner även att ledningsgruppen borde genomgå någon form av utvecklingsarbete, men det 

har dock inte funnits möjligheter till detta då fokus har legat på den operativa verksamheten. 

För att säkerställa att företaget har rätt och tillräckliga kompetenser så ser de bl a till den 

feedback de får från sina kunder. De kunder GN förlorar beror inte på att de upplevs utföra ett 

dåligt arbete, de få kunder företaget eventuellt tappar är på grund av att kunderna upplever 

GN som lite för dyra. Detta anser GN:s VD, Per-Olof Nilsson vara ett kvitto på att de gör ett 

bra arbete. 

 

”Ett högt kvalitetstänkande har genomsyrat allt vi har gjort, med hög leveranssäkerhet samt 

ordning och reda” (Per-Olof Nilsson, VD). 

 

GN anser att detta varit grundpelarna i deras verksamhet. GN:s VD, Per-Olof Nilsson ser sig 

själv som väldigt tydlig i rollen som ledare vilket gör honom lätt att uppfatta. Vad gäller de 

kompetenskrav som tillväxten har ställt på ledningen så upplever GN:s VD, Per-Olof Nilsson 
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att kraven på honom gällande personal- och juridiska frågor ökat allteftersom företaget växt. 

Dessa frågor har således varit tvungna att uppdateras efterhand. 

 

Outsourcing är något som GN i hög grad använder sig utav vad gäller deras transporttjänster. 

Det som outsourcas är ungefär 60 % av de totala transporttjänsterna. Alla andra delar av 

verksamheten har plockats in för att kunna ha det ”in house” och på så sätt öka kontrollen.  

 

4.3.5 Ledningen 

 

GN arbetar i en ledningsgrupp bestående utav fem personer vars syfte och centrala uppgift är 

att styra företaget samt att medverka vid ledningsgruppsmöten. Ledningsgruppen ska kunna 

styra verksamheten även när VD:n inte är där och kan ta beslut. Ledningsgruppen är 

sammansatt av representanter ifrån ekonomi, marknad, export samt import vilka alla besitter 

olika kompetenser och kompletterar således varandra på ett bra sätt. GN:s VD, Per-Olof 

Nilsson anser att denna sammansättning är optimal eftersom alla delar av företaget är 

representerade samt att företaget genom detta utnyttjar sina olika expertkunskaper på ett 

effektivt sätt. Vidare anser han att det finns en klar rollfördelning inom gruppen där företagets 

olika verksamhetsområden är representerade och där varje representant har ett klart 

ansvarsområde. Ledningsgruppen har förändrats efterhand och nya kompetenser har plockats 

in. Kompetensmässigt ser GN:s VD, Per-Olof Nilsson att den som ska sitta i en ledningsgrupp 

ska visa ett tydligt ledarskap och inte vara rädd för att kunna ta obehagliga beslut. Skulle GN 

besluta om att plocka in en ny ledningsgruppsmedlem idag så skulle de ta in en person som 

har personalteknisk kompetens detta pga. att allteftersom företaget växer så blir personalen 

större vilket leder till att problemen rörande detta ökar. 

 

GN har sedan år 1995 använt sig utav en extern styrelse som ligger utanför ledningsgruppen. 

Även här har kompetenserna bytts ut allt efterhand som företaget växt och dess situation 

förändrats. Till en början var det t ex aktuellt att ha med en bankman i styrelsen som hjälpte 

till med de finansiella frågorna. När sedan företaget byggt upp en stabil ekonomi och hamnat i 

stark tillväxtposition så krävdes andra typer av kompetenser, GN tog i denna fas in personer 

med kompetenser och erfarenheter från att arbeta med större bolag. En av de personer som 

GN tog in i styrelsen var Bengt Madsen, tidigare VD för Bilspedition. Detta beslut berodde på 

att företaget ville matcha sina kompetenser med de mål företaget hade, nämligen att växa mer 

och bli ännu större. Genom Bengt Madsen fick de även tillgång till ett stort och för företagets 

fortsatta tillväxt ett mycket viktigt nätverk. GN plockade även in en person med god 

marknadskännedom för att stärka företagets kompetenser ytterligare, främst gällande den 

franska marknaden. GN:s VD, Per-Olof Nilsson förser dem med tillräcklig information för att 

de skall kunna besluta om vad som är bäst för GN samt för att styrelsen ska kunna vara så 

aktiv som möjligt. 

 

GN:s VD, Per-Olof Nilsson anser att ledningsgruppen bidragit till en för företaget ökad 

effektivitet genom att beslutsunderlaget ökat och blivit bättre. GN har haft en ledningsgrupp 

sedan år 2000, den stora skillnaden sedan införandet av denna är att strukturen har blivit bättre 

samt att ansvarsområdena har blivit tydligare. Ledningsgruppen har arbetat för att öka 

kvaliteten inom företaget och ut mot sina kunder, detta har bl a åstadkommits genom att de 

arbetat fram flera befattningsbeskrivningar som underlättat för nytillkomna medarbetare, samt 

ökat kvaliteten på dessa. 
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GN:s VD, Per-Olof Nilsson medverkar i ett VD nätverk där han både kan få och ge hjälp till 

andra gällande olika frågor som rör företag och personal. Detta nätverk har hjälpt honom att 

utveckla sitt ledarskap. Det har inte bedrivits någon form av utvecklingsarbete för resten utav 

ledningsgruppen, det har dock funnits tankar kring att börja arbeta med detta. 

 

”Det sker inget utvecklingsarbete i dagsläget men jag känner att detta borde startas eftersom 

det kan finnas en risk att gå i stå om inte ledningskompetenserna utvecklas” (Per-Olof 

Nilsson, VD). 



Kapitel 5 – Analys 

47 

 

5. Analys 
 

I detta kapitel jämför författarna de empiriskt insamlade resultaten med den teoretiska 

referensram som presenterades i kapitel två. Författarna analyserar i detta kapitel huruvida 

den information som samlats in bekräftas eller motsägs av teorin. Analysen avslutas med en 

kort sammanfattning. 

 

 

5.1 Undersökningsmodell 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.1 – Undersökningsmodell, en utveckling av Wiklunds (1998, s.51) konceptuella modell, omarbetad av 

Carinci och Thomann (2007). 
 

 

Undersökningsmodellens syfte har under den empiriska studien varit att kunna urskilja de 

olika faktorer som påverkat det fenomen som författarna avsett att beskriva samt att kunna 

mäta det empiriska material som inhämtats. Författarna har med undersökningsmodellens 

hjälp kunna föra intervjuer och sammanställa resultat i den ordning som bäst beskriver den 

process som företag bedriver när det gäller kompetenshantering i en tillväxtfas. De svar som 

författarna fått fram i den empiriska delen av studien presenteras nedan i en analytisk process 

som jämför det empiriska resultatet med tidigare forskningsresultat. Modellen har även tillåtit 

en kombinering av de olika variablerna som beskrivits i den teoretiska referensramen vilka 

utgör grunden för undersökningsmodellen. De variabler som författarna beskrivit i den 

teoretiska referensramen är tillväxt, resurser, kompetenser samt ledningsgruppen. 

 

I undersökningsmodellen har ytterligare variabler så som miljö och strategi använts för att 

bättre kunna beskriva tillväxten och den process som uppkommer när ett företag känner av ett 

ökat kompetensbehov. 

 



Kapitel 5 – Analys 

48 

 

5.2 Tillväxt 
 

Storey (1994) har funnit att tillväxt och överlevnad är positivt relaterade till varandra, något 

som kan konfirmeras utav två av de studerade företagen, nämligen GN och Gothia som i sin 

tidiga kamp för att överleva också lyckades uppnå en ökad tillväxt. 

 

Vidare menar Storey (1994) att ett företags tillväxt utgörs utav en kombination av tre 

nyckelkomponenter, dessa nyckelkomponenter är entreprenörens resurser, företaget och dess 

strategi. Storey (1994) menar att dessa komponenter inte kan ses som tre helt enskilda 

influenser utan måste för att ett företag skall uppnå en ökad tillväxt kombineras. De studerade 

företagen har liksom Storey (1994) förespråkar mer eller mindre använt sig utav en 

kombination av dessa tre nyckelkomponenter. 

 

5.2.1 Tillväxtfaktorer 

 

Det är enligt Storey (1994) inom de tre nyckelkomponenterna som presenterades här ovan 

som ett företag finner de faktorer som påverkat tillväxten. Vilka de olika tillväxtfaktorerna är 

som de studerade företagen har funnit inom dessa tre nyckelkomponenter analyseras här 

nedan. 

 

Den första utav de tre nyckelkomponenterna som krävs för att ett företag skall kunna uppnå 

en ökad tillväxt utgörs av entreprenören. HomeMaid anser att dess VD genom bl a sitt 

mediala arbete bidragit till en för företaget ökad tillväxt. Även Gothia anser att dess VD 

bidragit till en för företaget ökad tillväxt genom att ha bedrivit ett väldigt målinriktat och 

fokuserat ledningsarbete. Detsamma gäller för GN:s VD som sedan starten haft en klar 

målsättning angående vad han ville åstadkomma med företaget. GN:s VD har även arbetat 

väldigt hårt med fokusering samt med att vara tydlig mot sina medarbetare för att på så sätt 

kunnat visa åt vilket håll företaget varit på väg. Detta är aspekter som alla faller inom ramen 

för vad Storey (1994) anser innefattas utav denna nyckelkomponent, dvs. entreprenören och 

dennes resurser. 

 

Den andra nyckelkomponenten utgörs av själva företaget. I HomeMaids fall så är deras 

filialer placerade så att företaget är rikstäckande vilket varit av stor betydelse för att 

möjliggöra deras tillväxt. Av de variabler som Storey (1994) tar upp gällande företagets 

inverkan på tillväxten så är det i Gothias fall främst dess ålder och placering som i det långa 

loppet bidragit till den ökade tillväxten. Vad gäller GN så fick de genom sitt beslut att starta 

ett dotterbolag i Frankrike en placering mitt i Europa vilket tillsammans med att de vid den 

här tiden var relativt ensamma om att nischa sig så pass hårt på just Frankrike, starkt kom att 

bidra till företagets tillväxt. 

 

Den tredje och sista komponenten utgörs av företagets valda strategi. HomeMaid har trots de 

höga skatterna på hushållsnära tjänster, vilka hämmat många konkurrenters tillväxt, ändå 

lyckats växa. HomeMaid har lyckats med detta mycket tack vare en förändring av sin strategi 

som innebar ett beslut om att även starta en stödverksamhet i form av kontorsstädning. Denna 

förändring av strategin ledde sedermera till en för företaget ökad tillväxt. Gothia tog tidigt ett 

strategiskt beslut som innebar att de skulle hårdsatsa på IT, detta strategiska beslut har lett till 

att de kunnat effektivisera åtskilliga delar utav sin verksamhet. Ett annat strategiskt val som 

kom att påverka Gothias tillväxt positivt var beslutet att positionera sig, företagets strategi 

innefattade således bl a att de skulle finnas där deras kunder fanns. Detta strategiska beslut 
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medförde att Gothia, för att till en början kunna uppnå sin strategi började använda sig utav 

outsourcing vilket också det var ett strategiskt beslut som i slutänden bidrog till en för 

företaget ökad tillväxt. För GN:s del så blev det strategiska beslutet att nischa sig mot den 

franska marknaden också det som kom att initiera deras tillväxt. Kopplat till teorin så kan 

denna strategi enligt Storey (1994) likställas med en marknadspositionering. 

 

Enligt Storey (1994) så har alla de studerade företagen lyckats uppnå de rätta 

förutsättningarna för att uppnå tillväxt inte bara inom denna nyckelkomponent, dvs. strategin, 

utan inom samtliga tre nyckelkomponenter. Ytterliggare tillväxtfaktorer som inte innefattas 

utav Storeys (1994) modell men som i allra högsta grad har påverkat de studerade företagen är 

vad Henrekson (2001) benämner som institutionella tillväxtfaktorer, vilka utgörs av lagar och 

regleringar. 

 

5.2.2 Tillväxthinder 

 

Många mindre företag önskar att växa men hindras på sin väg mot tillväxt av diverse 

tillväxthinder (Storey, 1994). På sin väg mot att uppnå en ökad tillväxt så har alla de 

studerade företagen stött på hinder av olika slag. Ett tillväxthinder kan enligt Storey (1994) 

utgöras av såväl ett materiellt som ett immateriellt objekt vilket förhindrar eller bromsar 

uppkomsten av en förväntad tillväxt. Med avseende på hindrens ursprung så kan en 

distinktion enligt Barth (2001) göras mellan interna hinder som syftar till företagsinterna 

förhållanden och externa hinder som syftar till förhållanden i ett företags omgivning. 

 

HomeMaid och Gothia har främst stött på hinder i form av statliga beslut och regelverk som 

förändrats över tiden vilket således tvingat företagen att genomföra förändringar av sina 

verksamheter. Dessa hinder utgörs av så kallade externa och materiella hinder (Barth, 2001). 

GN hade till en början sitt fokus på den operativa verksamheten för att ekonomiskt lyckas nå 

balans. Denna fokusering gjorde att viktiga frågor så som olika strategiska val, målsättningar 

och ekonomiska analyser uteblev vilket utgjorde ett hinder för att uppnå tillväxt. GN upplevde 

här ett internt och immateriellt tillväxthinder i form av en begränsning på lednings- och 

resursfaktorer (Barth, 2001). De kulturella aspekterna och det faktum att värderingarna skiljde 

sig kraftigt åt mellan den svenska och den franska marknaden som GN gav sig in på utgjorde 

till en början ett hinder för att uppnå tillväxt. Denna typ av hinder likställs av Barth (2001) 

med externa och immateriella hinder vilka utgörs av just kulturellt betingade faktorer som är 

relaterade till befolkningens rådande värderingar och uppfattningar. 

 

5.2.3 Tillväxtstrategier 

 

Gemensamt för samtliga studerade företag är att de i takt med den ökade tillväxten även 

genomfört förändringar utav sina strategier för att kunna koncentrera sina resurser på de 

områden som ger dem störst utväxling. Denna strategi stöds utav Ahrens (1993) som menar 

att detta sätt att arbeta är en av de nyckelfaktorer som utmärker ett tillväxtföretag. Det 

fundamentala elementet som ligger till grund för en lyckad tillväxtstrategi utgörs av företagets 

vilja att växa (Storey, 1994; Ahrens, 1999). Viljan att växa är något som över tiden varit högst 

påtaglig i samtliga utav de studerade företagen. Enligt Storey (1994) och Ahrens (1999) är det 

detta som legat till grund för företagens lyckade tillväxtstrategier. Men för att åstadkomma en 

ökad tillväxt så krävs det dessutom i enlighet med Wiklunds (1998) konceptuella modell (se 

figur 2.3) att ett antal indirekta variabler samt företagets strategi samverkar för att företaget i 
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slutänden skall uppnå en ökad tillväxt. Samtliga studerade företag ansåg sig lyckats få dessa 

variabler att samverka med strategin genom att de varit flexibla och öppna för de förändringar 

som tillväxten och omgivningen gett upphov till. Detta har lett till att de i enlighet med vad 

Wiklund (2001) anser, kunnat ta vara på de nya affärsmöjligheter som givits. I HomeMaids 

fall så påverkades deras tillväxtstrategi av de höga skatterna på hushållsnära tjänster vilka har 

medfört att privatpersoner många gånger har avstått från dessa tjänster. Trots de höga 

skatterna så har HomeMaid ändå lyckats växa, detta har skett genom att de haft 

stödverksamheter i form av kontorsstädning för att på så sätt stötta tillväxtstrategin då de såg 

att möjligheten för detta fanns samtidigt som de ansåg att det bara var en tidsfråga innan 

efterfrågan på de hushållsnära tjänsterna skulle börja växa. Genom detta beslut tog 

HomeMaid tillvara på de nya affärsmöjligheter som gavs, vilket enligt Wiklund (2001) är av 

yttersta vikt för att uppnå en lyckad affärsstrategi. 

 

För Gothia så innebar det strategiska beslutet gällande att de skulle finnas där deras kunder 

fanns att de var tvungna att förändra sin tillväxtstrategi. Då Gothia i detta skede utnyttjade alla 

sina resurser fullt ut så hade de inte möjligheten att utifrån sina befintliga resurser klara av att 

etablera sig i flertalet länder där deras kunder var verksamma. Gothia beslutade då istället att 

använda sig utav outsourcing vilket i detta fall utgjorde en affärsmöjlighet då de genom att 

outsourca sin verksamhet till etablerade bolag fick in en fot på flera nya marknader. Wiklund 

(1999) menar att Gothia genom detta sätt att arbeta har lyckats ta tillvara på de 

affärsmöjligheter som givits och som vid tidpunkten var möjliga för dem att genomföra. Även 

GN har lyckats bra med att ta tillvara på de affärsmöjligheter som givits genom att de över 

tiden har förändrat sin tillväxtstrategi för att på så sätt kunnat anpassa sig till sin föränderliga 

omgivning och på så sätt tagit till vara på de tillväxtmöjligheter som bl a Sveriges EU 

medlemskap har bidragit till. 

 

 

5.3 Resurser 
 

I den empiriska undersökningen så beskrev alla av de tillfrågade företagen att omgivningens 

krav satte gränser eller skapade möjligheter för företagen att kunna operationalisera sitt 

strategiska tillväxtarbete utifrån de resurser som fanns tillgängliga. Författarna har tidigare 

lyft fram vikten av omgivningens förändringar och hur de påverkar ett företag samt vad detta 

kan innebära för ett företags tillväxt. I det resursbaserade perspektivet blir detta ännu tydligare 

då företagets interna resurser ska matcha omgivningens krav och möjligheter. För GN så 

påverkade valet av den franska marknaden företaget så till vida att VD, Per-Olof Nilsson var 

tvungen att lära sig franska då det var en nödvändig resurs för att kunna bedriva handel med 

fransmännen. 

 

I HomeMaids fall så påverkade det svenska skattesystemet de strategiska ramar som företaget 

kunde arbeta inom då detta krävde att företaget var tvungna att starta upp stödaktiviteter. 

Detta ledde till att företaget var tvungna att prioritera bort vissa resurser för att klara av den 

ekonomiska aspekten i deras strategiska arbete. Pfeffer och Salancik (1978) anser att nyckeln 

till ett företags överlevnad beror på företagets förmåga att samla ihop resurser och denna 

förmåga vilar till stor del på företagsledningen. För HomeMaid så blev deras beslut att 

prioritera om sina resurser utefter omgivningens krav ett strategiskt val för att på sikt kunna 

nå tillväxt. Gothia var även de tvungna att anpassa sina resurser efter de krav som ställdes 

utav omgivningen och den snabba tillväxten. I Gothias fall medförde den snabba tillväxten att 

företaget var tvungna att se över sina resurser för att kunna behålla sin effektiva och höga 

tillväxttakt. Enligt Krogh och Roos (1995) så är det inte bara möjligteter i ett företags 
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omgivning som skapar konkurrensfördelar utan även hur väl möjligheterna anpassas till de 

resurser företaget kan samla in och utnyttja. GN insåg tidigt i sin tillväxtfas att deras resurser 

inte var tillräckliga för att kunna möta de krav som tillväxten ställde. Detta ledde till ett ökat 

behov, främst gällande att få in personer i ledningsgruppen som hade en mer strategisk syn på 

tillväxten samt som kunde bidra med företagsekonomiska verktyg för att planera och 

operationalisera tillväxten tydligare. Gothia upplevde att tillväxten ställde enorma krav på hur 

effektivt företaget kunde styras vilket medförde att de medvetet stannade i sin tillväxt för att 

kunna planera hur de skulle klara av att bedriva verksamheten på ett effektivt sätt och vilka 

resurser som skulle komma att krävas för detta. Enligt Penrose (1959) så finns det bara ett 

visst antal saker ledningen kan utföra med tanke på den fysiska begränsningen de besitter när 

de planerar för att uppnå tillväxt. GN och Gothias situationer utgör exempel på att den 

befintliga ledningsgruppen (GN) / ledningen (Gothia) utgör en stor del av ett företags resurser 

när det gäller planeringen och genomförandet av ett företags tillväxtstrategi. Penrose (1959) 

menar vidare att allt eftersom ett företag växer så förändras dess administrativa struktur, det är 

i denna process som nya människor träder in och bidrar med nya erfarenheter och 

kompetenser eller förstärker de som företaget redan besitter. Detta bidrar inte bara till ökad 

kunskap inom företaget utan också till ökade möjligheter att utveckla mer specialiserade 

tjänster. 

 

Även HomeMaid är ett exempel på där ledningsgruppen tvingats prioritera sina resurser för 

att kunna möta tillväxtkraven tidigt i tillväxtfasen. HomeMaid insåg att de hade ett behov av 

att effektivisera sin rekryteringsprocess och sitt HR arbete inom företaget, men tillväxten och 

den ekonomiska situationen gjorde det omöjligt för dem att inhämta dessa resurser. Här menar 

Grant (1991) att det är upp till ledningsgruppen att välja en passande strategi för att på ett 

effektivt sätt kunna utnyttja resurserna. HomeMaid bevisade detta påstående när de menade 

att ett mindre företag som växer ställer större krav på ledningsgruppens resurser att vara 

mångkunniga. Dessa resursbrister gjorde att HomeMaid fick koncentrera sig på att enbart 

hantera den operativa delen i företaget för att uppnå sina kvalitetsmål. Växande företag har 

enligt Ahrens (1999) alltid en brist på resurser, när resurserna är tillräckliga så är detta ett 

tecken på att tillväxten minskar eller står stilla. Gothia lever upp till denna teori då de anser att 

företaget befinner sig i en situation där de är hungriga och aldrig vill att arbetet ska stå stilla, 

vilket i förlängningen har lett till att de fortsatt växa. 

 

 

5.4 Kompetenser 
 

Gemensamt för de studerade företagen är att det inom kompetensområdet funnits behov av att 

kunna effektivisera verksamheten för att få en övergripande kontroll över tillväxten. Dock har 

kompetenserna rörande hur detta ska uppnås skilt sig åt bland de olika företagen, vilket 

grundar sig i det syfte som kompetenserna ska uppfylla i strategin samt i de olika omgivningar 

företagen verkar. Här finns enligt Anttila (1997) en utmaning i att kunna identifiera de 

omvärldsförändringar som ställer nya krav och förändrar förutsättningarna för att förstå hur 

olika kompetenser måste utvecklas i relation till dessa förändringar samt att kunna genomföra 

de nödvändiga förändringarna. I GN:s fall så låg behovet till en början i att kunna frigöra tid 

från den operativa verksamheten för att kunna upprätta klara strategier. De kompetenser som 

då efterlystes i ledningsgruppen var personer med strategiska kunskaper inom ekonomi. Detta 

var för GN ett för tillfället viktigt behov för att kunna möta upp de krav som tillväxten ställde 

på företaget. Lindsey och Stuart (1997) anser att denna tillväxtsituation resulterar i att 

ledningen måste utmana företagets egna system, kultur och hur de arbetar ut emot sina 

kunder. För HomeMaid låg kompetensbehovet på ledningsgruppen i att kunna rekrytera och 



Kapitel 5 – Analys 

52 

 

ha en hälsosam kontroll på personalsidan i form av ett ledarskap som grundar sig i HR. Detta 

behov syftade till att skapa en personalomsorg som kunde säkerställa företagets kvalitetsmål 

ut emot kunderna vilket var företagets kvalitativa strategi. Gothia hade ett liknande behov då 

tillväxten ställt krav på ledningen i frågor angående rekryteringen av ny personal. Här sågs det 

som en viktig kompetens att kunna identifiera vad som behövdes för att operativt fortsätta 

driva tillväxten framåt. Gothia har i vissa fall tagit in konsulter på en lednings- och 

styrelsenivå som besitter den kompetens som saknats för att genom detta få råd gällande 

företagets situation. De olika strategier företagen väljer att arbeta efter resulterar enligt 

Lindsey och Stuart (1997) i att ledningen blir ansvariga för att kontinuerligt rekonstruera och 

omdefiniera vad kompetens innebär för deras företag och alla inblandade parter. De studerade 

företagen har tydligt visat att tillväxtprocessen lett till att företagen tvingats att anpassa sina 

kompetensbehov allteftersom de har växt för att möta de föränderliga krav som ställts. Ett 

tillvägagångssätt för att lösa detta kan enligt Lindsey och Stuart (1997) vara att identifiera och 

applicera ledningskompetenser. I Gothias strategiska arbete identifierade ledningen tidigt att 

de var tvungna att säkerställa de IT kompetenser företaget hade för att kunna utnyttja sina 

konkurrensfördelar. Identifikationen av en operativ specialistkompetens är ett resultat av en 

tydlig strategisk ledarskapskompetens eller kärnledarskapskompetens som Grzeda (2005) 

uttrycker det, vilket samtliga av de studerade företagen uppvisat på ett eller annat sätt.  

 

Under de studerade företagens tillväxt så har kraven på kompetensförsörjning förändrats 

vilket lett till att företagen varit tvungna att omdefiniera deras behov utefter tillväxten. Detta 

är som Anttila (1997) beskriver det en del av utmaningen i tillväxtprocessen. Allteftersom att 

företagen växte så skiftade kompetensbehovet från att försöka skapa kontroll över tillväxten 

till att bli mer inriktade på hur effektivt de kunde styra tillväxten. Detta löstes av samtliga av 

de studerade företagen genom att de tog in personer i respektive företags styrelser som hade 

erfarenheter att driva större företag. Detta ledde till att företagen höjde sin interna 

nätverkskompetens. Det skiftande kompetensbehovet gjorde att nätverk som en kompetens 

kom att bli otroligt viktigt i alla företagens tillväxt. Denna anpassning av 

kompetensförsörjningen anser Anttila (1997) är företagsledningens uppgift att lösa då det är 

en viktig process i företagets framgång och överlevnad. Penrose (1959) menar att planering 

för tillväxt kräver samarbete av olika individer som litar på varandra och som har 

kompletterande kompetenser. GN hade krav på sig att kunna hantera olika personalfrågor och 

organisationsproblem, ett krav som växte i takt med företaget, detta skapade ett behov att 

bedriva en viss coachning från ledningsgruppens sida. Resultatet blev att GN:s VD anlitade en 

konsult som användes som bollplank för att ge stöd i till de problem företaget hade ett behov 

av att lösa. Denna typ av kompetensbehov liknar Grzeda (2005) vid en form av HR ledarskap. 

 

Gothias skiftande kompetensbehov i sin tillväxtprocess berodde på att kommunikationen 

inom företaget försämrades i takt med att de växte. Ledningen insåg detta och valde att 

utveckla den befintliga ledningens kompetenser för att möta det kommunikationskrav som 

tillväxten ställde. Under en karriär kan Eurats (1994) dimensioner av kompetens förändras, 

omfattningen kan bli mer specialiserad genom att gå mot mer nyutvecklade områden av 

professionellt arbete, eller att dessa personer kommer att ta på sig mer ledar- eller 

utbildningsroller. De kommer även att utveckla kvalitetsdimensionen i deras arbete på olika 

områden bortom en nivå av expertis (Eraut, 1994). 

 

Denna teori har visat sig stämma överens med det empiriska arbete som genomförts då det 

visat sig att företagen har växt i takt med att ledarna inom företagen ökat sina 

kompetensområden och tagit på sig andra roller som krävts och anpassat dessa efter tillväxten. 

Vad gäller utvecklingen av HomeMaids ledningskompetenser så menade företagets 
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styrelseledamot Jan Ahlström att kompetenserna skall anpassas efter företagets situation och 

kraven de kommande två till tre åren. Detta ska ske inom allt från styrelsesammansättning till 

organisering på en operativ nivå. Penrose (1959) menar att planering för tillväxt kräver 

samarbete av olika individer som litar på varandra och som har kompletterande kompetenser. 

 

HomeMaid ansåg som tidigare nämnts att rekrytering varit ett viktigt moment för dem men att 

detta varit en trång sektor, så för att utnyttja denna del av arbetet så valde företaget att 

outsourca rekryteringsprocessen för att på så sätt kunna behålla fokus på sina operativa 

processer. May (1998) menar att hanteringen av outsourcade processer utgör nyckeln till att 

skapa konkurrenskraftiga produkter och tjänster samtidigt som hanteringen av 

kärnaktiviteterna sköts korrekt, vilket ligger till grund för hur konkurrenskraftiga ett företag 

kan bli. Även Gothia använde sig tidigt i sitt strategiska tillväxtarbete utav outsourcing för att 

ta sig in på nya marknader. Gothia outsourcade sin kärnverksamhet, dvs. att de anlitade ett 

externt inkassobolag för att sköta deras ärenden ända tills de fick upp en tillräckligt stor 

volym gällande antalet ärenden för att kunna starta upp en helt egen verksamhet. För att 

utnyttja ett företags kompetenser fullt ut så kan vissa av företagets aktiviteter läggas ut på 

outsourcing då det enligt May (1998) krävs att ledningen lägger all sin uppmärksamhet på 

sina kärnaktiviteter för att få ett ökat värde. I Gothias fall så betydde det att valet av en 

utländsk marknad ledde till en spridning av företagets kärnaktiviteter, dels för att kunna starta 

en ny plattform men också för att skapa ett större nätverk för företaget. Även GN har valt att 

outsourca en del av sin kärnaktivitet, närmare bestämt cirka 60 % av sina transporter. I detta 

fall var det ett resultat av tillväxten vilket medfört att företaget valt att inte investera i fler 

bilar vilket gjort dem mer flexibla vad gäller att möta den ökade efterfrågan. Vad som blir 

viktigt är att identifiera kärnkompetenserna och att organisationen utvecklas mot att 

koncentrera sig på hanteringen av dessa (May, 1998). 

 

 

5.5 Ledningen 
 

Anledningen till att de tre studerade företagen valt att börja använda sig utav ledningsgrupper 

är att behovet utav effektivt ledarskap har ökat över tiden, detta anser även Mattsson (1992) 

vara det som ligger till grund för framväxten utav ledningsgrupper. Ett centralt kännetecken 

för ledningsgrupper är enligt Mattsson (1992) samverkan mellan personer, de studerade 

organisationerna trycker även de på vikten av att samordna sina ledningsgruppsmedlemmar 

för att på så sätt effektivisera ledningsarbetet. Författarna utav denna studie har valt att 

använda Mattssons (1992) definition utav begreppet ledningsgrupp som lyder; ”ett antal 

personer inom en organisation inklusive dess chef, vilka på ett planerat sätt arbetar i 

gruppform för att effektivisera ledningen” (Mattsson, 1992, s.11). Denna definition 

överensstämmer väl med hur de studerade företagens ledningsgrupper ser ut samt vad de 

syftar till att åstadkomma. Vidare menar Mattsson (1992) att ledningsgrupper kan ha olika 

roller i ledningen av ett företag. De kan antingen utgöra ett komplement till en ledare eller 

vara de som utgör ledningen. För samtliga av de studerade företagen så utgör ledningsgruppen 

ett komplement till att ha en ensam ledare. GN menar att deras ledningsgrupp ska kunna styra 

verksamheten även när företagets VD inte är närvarande och kan fatta besluten, således 

fungerar gruppen som ett komplement till att ha en ensam ledare. Detsamma gäller för 

HomeMaid och även Gothias ledningsgrupp som när de senare under året aktivt börja arbeta 

kommer att fungera som ett komplement till att ha en ensam företagsledare. Detta sätt att se 

på ledningsgruppens roll, dvs. som ett komplement till en ledare är enligt Mattsson (1992) det 

vanligast förekommande. 
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Genom sina välfungerade ledningsgrupper har GN och HomeMaid kunnat stötta och stimulera 

såväl ledaren som övriga gruppmedlemmar och på så sätt uppnått en ökad effektivitet i sitt 

ledningsarbete. En framgångsrik ledningsgrupp kan enligt Mattsson (1992) utgöra en 

nyckelfaktor för att åstadkomma effektivitet i ledningen vilket bekräftas utav de två 

ovanstående företagen. Gothia tror att deras nykomponerade ledningsgrupp som snart tas i 

bruk kommer bidra till en för företaget ökad ledningseffektivitet då de genom denna på ett 

bättre sätt strukturerar och fördelar ledningsarbetet. Den centrala uppgiften för Gothias 

ledningsgrupp är just att se till så att företaget bibehåller sin effektiva tillväxt vilket Mattsson 

(1992) anser att en framgångsrik ledningsgrupp kan göra. 

 

Samtliga av de tre studerade företagen har en klar roll- och ansvarsfördelning i sina respektive 

ledningsgrupper samtidigt som ledningsgruppsmedlemmarna besitter kompetenser som 

kompletterar varandra vilket Bengtsson et al (2004) anser vara av stor vikt för att 

ledningsgruppen skall fungera så effektivt som möjligt. Dessa två aspekter har varit av stor 

betydelse för de studerade företagen i arbetet att uppnå en effektiv ledningsgrupp. Att 

ledningsgruppsmedlemmarnas kompetenser är höga och komplementära, utgör enligt 

Mattsson (1990) en grund för att gruppen ska kunna fungera på ett mycket effektiv sätt, detta 

under förutsättning att medlemmarna även kan handla på ett förenligt sätt vilket de studerade 

företagens ledningsgrupper delvis åstadkommer genom att ha klara roll- och 

ansvarsfördelningar som främjar samarbetet i grupperna. Nadler och Spencer (1998) menar 

vidare att en ledningsgrupps effektivitet formas genom valet av gruppmedlemmar, detta då en 

mix av kompetenser och erfarenheter i gruppen påverkar gruppens förmåga att arbeta effektivt 

med olika typer av problem och uppgifter. Detta är något som de studerade företagen håller 

med om då samtliga menar att de vid tillsättandet av en ny person i ledningsgruppen främst 

ser till så att personen i fråga kan komplettera eller stärka den befintliga gruppen 

kompetensmässigt. 

 

GN bedriver i dagsläget inget utvecklingsarbete av sin ledningsgrupp som enligt företaget 

fungerar tillfredställande, företaget menar dock att det i framtiden kan komma att bli aktuellt 

att utveckla gruppen och dess medlemmar. Bakgrunden till detta agerande kan enligt 

Woodcock och Francis (1981) förklaras genom att grupputveckling oftast först initieras när en 

grupp fungerar dåligt och misslyckas med att ta tillvara på den kompetens och förmåga som 

gruppmedlemmarna besitter. Hillman et al (2000) anser liksom Gothia och HomeMaid att 

utvecklingen och förändringen av ledningsgrupper bör ske i takt med att ett företags 

omgivning förändras. HomeMaid menar att deras tillväxt har bidragit till att en utveckling av 

ledningsgruppen varit nödvändig då de operativa delarna geografiskt och ekonomiskt sätt 

blivit större, vilket i sin tur har medfört att ledningsgruppen har växt med uppgiften. Gothias 

VD är av den åsikten att ledningsgruppen inte ska bestå av samma sammansättning personer 

hela tiden utan att den ska bytas ut efter behov. Det är således viktigt för Gothia att anpassa 

ledningsgruppen efter tillväxten vilket även Hillman et al (2000) förespråkar. Gothia trycker 

på att det är viktigt att hela tiden utveckla organisationen och på så sätt bli effektivare och 

bättre. Det kommer således att bli aktuellt att kontinuerligt bedriva utvecklingsarbete av 

ledningsgruppen då denna tas i bruk. 

 

 

5.6 Sammanfattning av analysen 
 

Denna sammanfattning syftar till att ge en överblick över analysdelen i studien och väva 

samman de resonemang som förts. I de olika empiriska delar som undersökts har författarna 

påvisat kopplingar till det tidigare teoretiska material som behandlats för att undersöka 
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tillväxtens påverkan på ett företags kompetensbehov. Storey (1994) menar att ett företags 

tillväxt utgörs utav en kombination av tre nyckelkomponenter, dessa nyckelkomponenter är 

entreprenörens resurser, företaget och dess strategi. Storey (1994) menar att dessa 

komponenter inte kan ses som tre helt enskilda influenser utan måste för att ett företag skall 

uppnå en ökad tillväxt kombineras. De studerade företagen har liksom Storey (1994) 

förespråkar mer eller mindre använt sig utav en kombination av dessa tre nyckelkomponenter. 

Gemensamt för samtliga studerade företag är att de i takt med den ökade tillväxten även 

genomfört förändringar utav sina strategier för att kunna koncentrera sina resurser på de 

områden som ger dem störst utväxling. Denna strategi stöds utav Ahrens (1993) som menar 

att detta sätt att arbeta är en av de nyckelfaktorer som utmärker ett tillväxtföretag. 

 

I den empiriska undersökningen så beskrev samtliga av de studerade företagen att 

omgivningens krav satte gränser eller skapade möjligheter för företagen att kunna 

operationalisera sitt strategiska tillväxtarbete utifrån de resurser som fanns tillgängliga. 

Penrose (1959) menar att allt eftersom ett företag växer så förändras dess administrativa 

struktur, det är i denna process som nya människor träder in och bidrar med nya erfarenheter 

och kompetenser eller förstärker de som företaget redan besitter. Detta bidrar inte bara till en 

ökad kunskap inom företaget utan också till ökade möjligheter att utveckla mer specialiserade 

tjänster. 

 

Gemensamt för de studerade företagen är även att det inom kompetensområdet funnits behov 

av att kunna effektivisera verksamheten för att få en övergripande kontroll över tillväxten. 

Dock har kompetensbehovet för hur detta ska uppnås skilt sig åt bland de studerade företagen, 

vilket grundar sig i det syfte som kompetenserna ska uppfylla i strategin samt i de olika 

omgivningar som företagen verkar. Här finns enligt Anttila (1997) en utmaning i att kunna 

identifiera de omvärldsförändringar som ställer nya krav och skapar förändrade 

förutsättningar för företagen. Detta för att förstå hur olika kompetenser måste utvecklas i 

relation till dessa förändringar samt för att kunna genomföra de nödvändiga förändringarna. 

 

Mattsson (1992) menar att ledningsgrupper kan ha olika roller i ledningen av ett företag. De 

kan antingen utgöra ett komplement till en ledare eller vara de som utgör ledningen. För 

samtliga av de studerade företagen så utgör ledningsgruppen ett komplement till att ha en 

ensam ledare. Samtliga av de tre studerade företagen har en klar roll- och ansvarsfördelning i 

sina respektive ledningsgrupper samtidigt som ledningsgruppsmedlemmarna besitter 

kompetenser som kompletterar varandra vilket Bengtsson et al (2004) anser vara av stor vikt 

för att ledningsgrupper skall fungera så effektivt som möjligt. 
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Vilka förändrade kompetenskrav ställs det på ledningen när ett företag är i tillväxt? 

Hur kan ledningen möta dessa förändrade krav för att stödja tillväxten? 

 

6. Avslutande diskussion 
 

I detta kapitel drar författarna slutsatser samt resonerar kring det insamlade materialet 

utifrån undersökningsmodellen och problemformuleringen. Avslutningsvis så ger författarna 

förslag till fortsatt forskning. 

 

 

6.1 Slutsatser 
 

De slutsatser som författarna framställt här nedan grundas i författarnas tankar och 

diskussioner kring problembakgrunden samt problemdiskussionen som sedermera mynnade ut 

i följande problemformulering: 

 

 

 

 

 

Problemformuleringen har i sin tur lett fram till det syfte som författarna ställt upp och som 

skulle uppfyllas i denna studie. Syftet med studien var att undersöka hur de studerade 

företagens resursbehov i form av kompetenser sett ut under respektive företags tillväxtfas. 

 

De kompetenskrav som ställdes på de studerade företagen till följd av deras tillväxt utgjordes 

till en början främst av kompetenser rörande kontrollen av tillväxten. I denna tidiga del av 

tillväxten uppkom ett behov hos företagsledningen att kunna styra den strategiska och taktiska 

nivån i verksamheten. Författarna har kunnat se tendenser till att samtliga studerade 

företagsledningar till en början lagt större delen av sin fokusering på en operationell nivå. 

Detta anser författarna ha sin grund i att företagen i början av tillväxten styrts med en 

entreprenöriell struktur på en operativ nivå, då kunnandet av att arbeta strategiskt inte funnits 

inom företagen. Detta har lett till skiftande kompetensbehov inom företagen i förhållande till 

de krav som tillväxten ställt på dem. 

 

Författarna anser att nyckeln till att de studerade företagen lyckades fortsätta växa i den här 

delen av tillväxten var det faktum att de fördelade ansvaret samt arbetsuppgifterna på fler 

personer och genom detta försökt arbeta sig ifrån den entreprenöriella och operativa 

strukturen. För att genomföra detta knöt respektive företagsledning till sig de strategiska 

kompetenser som krävdes för att uppnå ett effektivare ledningsarbete samt för att kunna lägga 

ett ökat fokus på att behärska den strategiska samt taktiska delen av verksamheterna. I takt 

med att de studerade företagen har växt så har tillväxten bidragit till ett ökat kompetensbehov 

inom företagen främst vad gäller effektiviseringen av ledningen, då denna i början av 

tillväxten tvingats överge den operativa nivån för att kunna agera som en mer professionell 

ledning på en mer taktisk nivå. Resultatet av detta har lett till att företagen knutit till sig 

kompetenser som kan kategoriseras in under nätverk, strategiskt ledningsarbete och ekonomi, 

vilka samtliga bidragit till en spridning av kompetenser som kunnat nyttjas effektivt på en 

strategisk och taktisk nivå. 

 

För att lyckas möta de av tillväxten förändrade kraven så har författarna kunnat se att samtliga 

studerade företag varit väldigt flexibla vad gäller att anpassa sina kompetenser efter 

tillväxtens krav. Denna anpassning är något som skett kontinuerligt inom företagen då 

tillväxten hela tiden påverkat företagen i olika faser. När de studerade företagen lyckats få den 

nödvändiga strategiska kontrollen på en taktisk nivå så har författarna kunnat se tendenser till 
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att respektive företagsledning har utökat sin fokusering. Detta då de även börjat arbeta med att 

effektivisera de befintliga mänskliga resurserna, vilka funnits på en strategisk och taktisk 

nivå. För att kunna åstadkomma detta har företagen haft ett behov av att få in resurser på 

denna nivå, som har kompetenser gällande att utveckla och effektivisera de befintliga 

resurserna. Författarna anser att detta skett som en logisk följd i de studerade företagens 

tillväxtarbete, dvs. att utveckla och effektivisera de kompetenser de i ett tidigare skede knutit 

till sig. De kompetenser som författarna anser att de studerade företagen har varit i störst 

behov av i denna senare del utav tillväxten, har för samtliga företag utgjorts av att utveckla 

eller ta in personer med kompetenser inom HR, coachning eller ledarskapsutveckling på en 

strategisk och taktisk nivå. Författarna anser att varje företags respektive ledning genom detta 

har bidragit till att stödja tillväxten. 

 

Författarna har tydligt kunnat se att de studerade företagens kompetensbehov förändrats i takt 

med att de gått igenom olika stadier i sina respektive livscykler. Hade författarna genomfört 

studien ytterligare en gång hade de lagt större vikt vid att undersöka de livscykelteorier som 

finns representerade i diverse litteratur (se t ex Porter, 1980; Scott & Bruce, 1987 & Adizes, 

1988). Detta då författarna har funnit att dessa teorier trots tidigare kritik kan vara 

representativa för en liknande studie. 

 

 

6.2 Reflektioner 
 

Här nedan reflekterar författarna sina tankar kring studiens resultat utifrån undersöknings-

modellen som först presenterades i den teoretiska referensramen (se figur 2.9 eller 5.1). 

Författarnas utgångspunkt för studien har varit att beskriva tillväxtfenomenet och vad det ger 

för konsekvenser för ledningens förändrade kompetensbehov och som stöd för detta har 

författarna utformat en undersökningsmodell för att kunna beskriva den process som uppstår. 

Undersökningsmodellen syftar till att se till tillväxtens påverkan på ett företag och dess behov 

som uppstår. I denna studie har författarna kunnat se att samtliga av de studerade företagen 

under tillväxten har förändrat sina strategier för att möta de av omgivningen förändrade 

kraven vilket författarna valt att i undersökningsmodellen illustrera i form av en miljövariabel. 

 

För att kunna genomföra dessa strategiska förändringar har det främst krävts mänskliga 

resurser som utgjorts av för företagen lämpliga personer vilka tagits in i deras respektive 

ledningsgrupper. Detta ser författarna som ett stort steg i tillväxtprocessen, då företagen gått 

från att vara mer entreprenöriella i sin struktur till att bli mer professionella i att hantera 

kompetensförsörjningen vilken i sin tur lett till att de studerande företagen lyckats bibehålla 

sin tillväxt. Författarna kan även se att det för ledningsgrupperna under en tillväxtfas hela 

tiden funnits ett behov av att anpassa sig efter den rådande situationen vilket i de studerande 

företagens fall resulterat i att ledningsgruppernas sammansättning kontinuerligt förändrats i 

takt med att tillväxten ökat. Utifrån de behov av resurser som strategin ställt så har specifika 

krav på passande kompetenser ställts på ledningsgruppen. Författarna har kunnat se att tydliga 

kompetensbehov riktats mot specifika områden inom ledningsgruppen för att möta tillväxtens 

krav i olika faser. Kompetensbehovet har skiftat allteftersom omgivningen förändrats 

samtidigt som även förutsättningarna för att genomföra tillväxten på ett strategiskt sätt 

förändrats.   

 

Den urvalsmetod som författarna använde sig av ledde fram till följande metodproblem: Går 

det att finna likheter i företagens kompetensbehov trots företagens olikheter?  
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De studerade företagen kommer ifrån vitt skilda branscher vilket gjort att syftet med deras 

kompetensförsörjning skilt sig åt, men trots detta kan författarna urskönja likheter mellan 

deras kompetensbehov. Dessa likheter yttrar sig främst i att samtliga företag i ett tidigt 

tillväxtskede haft ett behov av strategiska kompetenser för att kunna genomföra de 

strukturella förändringar som krävdes utav tillväxten. Övergripande anser författarna att den 

gemensamma grunden för att de studerade företagen lyckats åstadkomma och bibehålla sin 

tillväxt har varit deras skicklighet att koncentrera sina kompetenser på de områden som gett 

störst utväxling. Detta är något som samtliga företag arbetat hårt med inom respektive 

bransch. Slutligen har författarna funnit att HR- och nätverkskompetenser varit av stor vikt för 

samtliga företag i deras tillväxtarbete.  

 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 
 

Under arbetet med studien har författarna funnit flera aspekter som skulle kunna ligga till 

grund för intressanta studier. Denna studie syftade till att undersöka kompetensbehov på en 

ledningsnivå under en tillväxtfas.  

 

Författarna anser att det vore intressant att göra en liknande undersökning, men istället för att 

fokusera på kompetenser, lägga fokus på någon av de andra variabler som författarnas 

undersökningsmodell tar upp (se figur 2.9 eller 5.1). Detta blir av stort intresse då ytterst få 

studier rörande dessa variabler har genomförts på en ledningsnivå. 

 

Författarna valde att genomföra sin studie på tre företag från tre olika branscher för att på så 

sätt undersöka om de kunde finna likheter i de studerade företagens kompetensbehov trots 

företagens olikheter. Författarna fann en del likheter mellan de studerade företagen och skulle 

härav se det intressant med en större studie av kvantitativt slag för att på så sätt undersöka 

fenomenet i en större kontext. 

 

 

6.4 Empiriskt bidrag 
 

En del av studiens syfte var att komplettera den tidigare forskning som genomförts på 

området. Författarna har inte funnit att problemformuleringen tidigare undersökts på en 

ledningsnivå. Den forskning som finns är väldigt fokuserad på vad som händer i 

organisationen när ett företag växer, medan forskarna inte sett särskilt mycket till vilka 

kompetenser som krävs på en ledningsnivå för att hantera tillväxten (Gabrielsson, 2003). 

Genom att författarna undersökt sin problemformulering på just en ledningsnivå så anser de 

sig genom detta ha lyckats med att komplettera den tidigare forskning som bedrivits på 

området. 
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Bilaga 1 – Intervjuguide 

 

Kort beskrivning av vår D-uppsats 

Sammanfattningsvis så handlar denna D-uppsats om kompetenser och hur kraven på dessa 

förändras i samband med en tillväxtfas. I denna studie vill författarna se hur ledningen kan 

möta dessa förändrade krav för att på så sätt stödja tillväxten. 

 

 

Bakgrund 
 Yrkestitel, befattning? 

 Utbildning? 

 Antal år vid företaget? 

 

 

Tillväxt 
 Vad initierade er tillväxt? Var detta ett medvetet strategiskt val? 

 Vilka var faktorerna som gjorde tillväxten möjlig? 

 Hur planerade ni strategiskt för att växa, vart låg erat fokus? 

 Har det funnits anledningar till att förändra er tillväxtstrategi över tiden?  

 Har en eventuell förändring av tillväxtstrategin vart möjlig under de befintliga 

förutsättningarna gällande kompetenser och resurser? 

 Har ni stött på tillväxthinder i erat strategiska arbete, såväl interna som externa?  

 Hur har ni tagit er förbi dessa hinder, vilka åtgärder har vidtagits? 

 

 

Resurser 
 Hur har ni påverkats av de föränderliga krav som omgivningen ställt? 

 Har era befintliga resurser varit tillräckliga för att möta dessa krav eller har ni varit 

tvungna att vidta åtgärder?   

 Inom vilket/vilka resursområden fanns bristerna för att kunna möta kraven?  

 I vilken fas insåg ni att era resurser inte var tillräckliga för att möta dessa krav, t ex i 

planeringsfasen eller tillväxtfasen?   

 

 

Kompetenser 
 Bedriver ni någon typ av arbete för att utveckla era ledningskompetenser samt 

säkerställa att ni har rätt/tillräcklig kompetens? 

 Vilka kompetenser har varit och är av vital betydelse samt bidragit till att er 

verksamhet kunnat fortsätta växa? 

 Vilka kompetenskrav har tillväxten ställt på ledningen samt hur har förändringen av 

dessa krav sett ut? 

 Hur ser ni på outsourcing, är detta något ni använder/använt er utav i erat strategiska 

tillväxtarbete? 

 

Ledningen 
 Arbetar ni i en ledningsgrupp? 



Bilagor 

 

 

 Vad är syftet med er ledningsgrupp?  

 Hur ser sammansättningen ut? 

 Anser ni att sammansättningen är optimal, är medlemmarnas kompetenser 

komplementära? 

 Finns det en klar rollfördelning inom ledningsgruppen, främst gällande uppgiftsroller? 

 Vad anser ni vara ledningsgruppens centrala uppgifter? 

 Vad anser ni vara viktigast vid tillsättandet av en ny medlem i ledningsgruppen? 

 Har arbetet i ledningsgruppen bidragit till för företaget en ökad effektivitet? 

 Har det bedrivits någon typ av utvecklingsarbete inom ledningsgruppen, exempelvis 

för att främja samarbetet, effektivisera informationshanteringen och underlätta 

beslutsfattandet? 

 Har detta sätt att arbeta bidragit till någon form av utveckling av organisationen? 

 

 

Avslutning 
 Har du några övriga synpunkter!? 

 

 


