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Abstract 
In today’s Sweden there is great belief in entrepreneurship and the benefits it can 

bring to the country. The Swedish government has taken note of this growing 

enthusiasm and realized the contribution it can make to facilitate national growth. 

Successful efforts have been made in Sweden to support entrepreneurship and 

innovation, which has resulted in a relative ease for individuals to start their own 

businesses.    

The number of companies started today is higher than ever and there are signs of a 

common faith in growth among new entrepreneurs. Unfortunately only a small 

fraction of these new businesses succeed in growing big. The harsh truth is that these 

companies will not contribute to national growth if they do not grow themselves. But 

what is preventing them from growing? 

A number of studies have shown that both the environment and the entrepreneur 

himself are important factors when examining companies’ growth. That is because the 

environment affects the entrepreneur’s strategic decisions and forces him/her to act in 

certain ways. These decisions, in turn, affect the company, that can then demonstrate 

growth (or not). 

By examining five different factors that can influence the entrepreneur’s opportunity 

for growth, this study concludes that a number of political decisions and conditions 

can constitute as barriers for growth while a strong entrepreneurial orientation can 

help the entrepreneur to deal with negative factors in the environment. 

 

Keywords: entrepreneurship, entrepreneur, environment, growth, entrepreneurial 

orientation 

 
	  

	  

	  

	  

	  



	  

	  

Sammanfattning  
I det svenska näringslivet finns det i dagsläget fler mikro och småföretag än någonsin. 

Detta kan ses som ett resultat av de satsningar den svenska regeringen har genomfört 

för att stimulera entreprenörskap, innovation och regional tillväxt. Det är dock färre 

och färre företag som växer från att vara små till medelstora eller stora. 

 

Enligt tidigare genomförd forskning är entreprenören en av de viktigaste variablerna 

för möjlighet till tillväxt i ett företag. Entreprenören i sig blir påverkad av externa 

faktorer i omgivningen som antingen hämmar eller gynnar tillväxt. Det placerar 

entreprenören som en central del i förståelse för tillväxt. 

 

Syftet med denna studie är att utifrån ett antal givna externa faktorer analysera hur 

entreprenörers möjlighet till att skapa tillväxt påverkas. Den teoretiska referensramen 

består av teorier kring entreprenörskap, politik, ekonomi, kultur, bransch och nätverk, 

samtliga med en koppling till tillväxt.  

 

Med en kvalitativ ansats har studien samlat åtta stycken entreprenörer som är VD/ 

grundare till respektive bolag. Med semistrukturerade intervjuer samlades resultat in 

kring följande teman; politik, ekonomi, samhälle/kultur, bransch och nätverk.  

 

Slutsatsen visar att politiken är en avgörande faktor när det kommer till möjligheterna 

för entreprenören att skapa tillväxt. Med olika typer av skatter och höjda 

arbetsgivaravgifter anser entreprenörer att det politiska klimatet hämmar tillväxt. De 

övriga faktorerna påverkar även entreprenören men inte lika negativt. En stark 

entreprenöriell orientering minimera de negativa effekterna och bidra till att 

entreprenören finner olika lösningar för att kunna växa i den takt som de önskar. 

 

Nyckelord: Entreprenör, entreprenörskap, tillväxt, omgivning, entreprenöriell 

orientering 
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1. Inledning  
Uppsatsen inleds med en text om bakgrunden till studien följd av en 

problemdiskussion som belyser det problem som studien avser att behandla. Därefter 

presenteras syftet med studien samt forskningsfrågan. Slutligen redogörs för studiens 

avgränsningar samt definitioner på begrepp som kommer användas genom uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund  
Mellan 1990 och 2009 ansvarade de små och medelstora företagen (0-249 anställda) 

för 55 % av den totala sysselsättningen i Sverige. Små företag med 10-49 anställda 

genomförde en ökning i sysselsättningsnivå från 21 % till 25 % samtidigt som de 

stora företagen (fler än 500 anställda) minskade sin sysselsättning från 35 % till 31 %. 

I arbetstillfällen räknat minskade stora företagen sysselsättningen med ca 120 000 

arbetstillfällen under perioden, samtidigt som de små och medelstora företagen 

skapade ca 300 000 arbetstillfällen under samma period. (Finansdepartementet, 2010) 

Anledningen till denna minskning tros ligga i övergången från de traditionella 

produktionsföretagen där det fanns ett stort fokus på produktion och byggnation, till 

mer tjänsteinriktade affärsverksamheter där behovet av fysiska resurser är mindre. 

(Haltiwanger & Schuh, 1996)  

 

I Sverige blir det allt lättare att starta företag (Svenskt Näringsliv, 2013). I det svenska 

näringslivet lyfts det samtidigt fram fler exempel på snabbt växande företag. 

Tidskriften Dagens Industri är en av de aktörer som premierar och uppmärksammar 

företag med snabb och stark tillväxt. Tillväxt skapar således legitimitet i dagens 

samhälle i och med att de företag som påvisar denna snabba tillväxt kan titulera sig 

som ett “Gasellföretag”. (Dagens Industri, 2015) 

 

I arbetet med att skapa gynnsamma förutsättningar för ökad konkurrens och fortsatt 

utveckling inom branscher och affärsområden skapas institutionella regleringar för att 

möjliggöra detta. Bland annat arbetar den svenska regeringen med att skapa goda 

förutsättningar för att prioritera arbete inom innovation, företagande och 

entreprenörskap. Exempel på detta är den Nationella strategin för regional tillväxt 
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och attraktionskraft där regeringen fram till 2020 arbetar med att stärka det regionala 

tillväxtarbetet inom innovation, företagande och entreprenörskap genom att skapa 

regionala tillväxtsstrategier, företagsstöd och regionala serviceprogram. (Regeringen, 

2015) 

 

Tillsammans med de institutionella regleringarna finns det en stark vilja hos den 

svenska befolkningen att starta och driva ett eget företag. År 2012 genomförde 

Tillväxtverket undersökningen Entreprenörskapsbarometern. Undersökningen 

behandlade attityder kring företagande och besvarades av 13 000 individer i åldrarna 

18-70 år. Resultatet visade att ca 49 % av respondenterna kunde tänka sig att driva ett 

eget företag. (Tillväxtverket, 2015) Detta stora intresse för att driva företag avspeglas 

av bland annat den nationellt ekonomiskt stabila situation som råder, där finansiella 

risker anses vara mindre (Företagarna, 2012). 

 

Den positiva inställningen till att driva eget företag, tillsammans med de statliga 

regleringarna, har skapat en tilltro på tillväxt och hög omsättning. Under 2014 

genomförde Tillväxtverket en enkätundersökning där 16 000 små och medelstora 

företag deltog. Studien visade att av de 16 000 företag som medverkade trodde 68 % 

att företagets omsättning skulle öka på en tre års sikt. (Tillväxtverket, 2015) 

 

Trots ett ökat antal företag, positiv inställning till företagande och statliga ingripanden 

är det färre företag som går ifrån att vara små till att bli medelstora. Andelen 

mikroföretag (0-10 anställda) som befinner sig på den svenska marknaden är 94.3 %, 

vilket är högre än snittet i EU. Andelen små företag (10-49 anställda) ökar även och 

de motsvarar totalt 4.8 % av marknaden. De medelstora (49-249 anställda) samt de 

stora företagens (249+ anställda) har samtidigt påvisat en negativ utveckling. 

(Diethelm et al., 2013) 

1.2 Problemdiskussion 
I dagsläget finns det en stark nationell tilltro på tillväxt i små och medelstora företag. 

Den svenska regeringen och andra myndigheter avdelar stora resurser för att främja 

entreprenörskap, innovation och företagande, där syftet är att skapa en låg 

arbetslöshet genom fler företag och starkare tillväxt. (Regeringen, 2015) 
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Genom att mäta faktorer som lönsamhet, omsättning och antal anställda skapas en 

tydlig och kvantifierbar måttstock för företag och deras tillväxt. Detta skapar en 

samhällsfokus där de mätbara faktorerna i entreprenöriella företag står i centrum. 

(Regeringen, 2015)  

 

I den mätbara tillväxtmiljön blir viljan av att växa snabbt på kort tid eftersträvansvärd 

för att tillväxt skapar legitimitet. Tävlingar och utmärkelser för entreprenöriella 

företag med snabb tillväxt är vanligt förekommande och bidrar till ett ökat fokus på 

entreprenören att ta beslut som främjar företagets tillväxt i maximal utsträckning. Ett 

bra exempel är Dagens Industri som årligen delar ut priset “Årets gasellföretag” 

(Dagens Industri, 2015). 

 

Samtidigt har vikten av och förståelsen för organisk och långsiktig tillväxt på senare 

tid blivit mer uppmärksammat. Bertil Hult, grundaren av EF språkresor samt Björn 

Jakobsson, grundaren av BabyBjörn ser långsiktighet och stabil tillväxt som den 

största faktorn till deras framgång. (Hult & Jakobsson, 2014) 

 

De satsningarna som den svenska regeringen genomför har starkast påverkan på 

förutsättningarna för att starta och driva mikro och småföretag eftersom att denna typ 

av företag ökar i antal. Samtidigt överlever 25 % av alla nystartade företag inte sitt 

första verksamhetsår, 32 % klarar inte av de första tre åren samtidigt som 70 % av alla 

nystartade företag inte överlever 10 verksamhetsår. Av de företag som anses 

“Gaseller” blir ca 20 % av alla företagen uppköpta av andra större bolag, samtidigt 

som ca 20 % går i konkurs eller likvideras. (Diethelm et al., 2013) 

 

Myndigheten för Tillväxtpolitiska Utredningar menar att det finns ett samband mellan 

offentliga åtgärder och tillväxt. Strategier och ambitioner i olika regioner kan således 

påverka tillväxt i enskilda företag. Dessutom finns det en stark koppling mellan 

geografiska områden och tillväxt där vissa regioner samlar kunskap och strategier på 

ett tydligare sätt än andra. (Tillväxtanalys, 2010) 

 

Tillväxt påverkas enligt Penrose (1959) av interna och externa faktorer där 

kombinationen och sammansättningen styr utfallet. Landström (2009) menar att de 

yttre faktorerna påverkar entreprenörens möjlighet att identifiera och exploatera nya 



4	  

affärsmöjligheter. Andersson (2003) ser entreprenören som den viktigaste faktorn till 

ett företags möjlighet att växa. Entreprenören hamnar således i fokus för förståelsen 

av tillväxt i företag. De statliga myndigheternas arbete med att skapa förutsättningar 

för tillväxt behöver därför gynna och stimulera de faktorer som påverkar 

entreprenören mest. 

 

“Entreprenören och det entreprenöriella företaget ses allt mer som en ansvarsfull 

medbyggare av det svenska samhället. För att möjliggöra att denna process ska 

kunna fortsätta så långt som möjligt krävs det ett långsiktigt och ansvarsfullt 

tankesätt från dagens entreprenörer, där förståelsen och viljan om att kunna skapa 

bestående företag måste spridas” - Niclas Carlsson (Dagens VD, 2015). 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka externa faktorers påverkan på entreprenörer i 

små och medelstora företag. Genom att granska ett antal givna faktorer som påverkar 

strategiska val för tillväxt, ämnar studien att förstå och förklara hur dessa faktorer 

påverkar entreprenörens agerande i arbete med tillväxt. 

1.4 Frågeställning 
 

Hur påverkar externa faktorer entreprenörer och deras möjlighet att skapa 

tillväxt i företag? 

1.5 Avgränsningar 
Studien fokuserar på entreprenörer som har grundat eller driver ett litet eller ett 

mellanstort företag (SMF), 0-249 anställda. Definitionerna för vad som är ett litet 

eller medelstort företag presenteras under följande rubrik och fastställs av Europeiska 

Kommissionen. Studiens undersökningsobjekt är entreprenören som fysisk person och 

hur han/hon hanterar yttre faktorer i sitt arbete med att bygga tillväxt i ett företag. För 

att kunna koppla den utvalda teorin emot det resultat som har genererats har även 

begränsningen gjorts att entreprenörens företag är grundat i Sverige och registrerat 

hos Bolagsverket.  
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Vidare avgränsas studien till fem externa faktorer: Politik, ekonomi, kultur, bransch 

och nätverk. Faktorerna är hämtade från en studie utförd av Svante Andersson (2003) 

som presenteras närmare i den teoretiska referensramen, se kapitel 2. Genom att 

samla in relevanta teorier och tidigare forskning för varje faktor, som kopplar dem till 

entreprenörskap och tillväxt, har denna studie anpassad faktorerna för att bättre främja 

studiens syfte.  

1.5.1 Begreppsdefinition  

Entreprenör 
För att inte förväxla benämningen entreprenör med andra liknande begrepp som 

egenföretagare, nyföretagare, företagare eller andra ord har följande definition av 

begreppet Entreprenör valts: 

En entreprenör är en person som har förmågan och viljan att identifiera och skapa nya 

ekonomiska möjligheter. Entreprenören har förmågan att under osäkerhet kunna ta 

framgångsrika beslut om strategiska val. Enligt Wennekers & Thurik (1999) handlar 

entreprenörskap om att ta beslut om användandet av resurser, produktutformning samt 

lokalisering av verksamheten. Eftersom entreprenören har som mål att fatta beslut 

som skapar tillväxt för ett företag skiljer benämningen från egenföretagare, där 

tillväxt är inte alltid ett självklart ändamål. (Penrose, 1995) 

Företagsdefinitioner 
Definition av mikro företag: 

Anställda: Färre än 10 personer 

Omsättning: Mindre än 2 miljoner euro per år 

Definition av små företag: 

Anställda: Färre än 50 personer 

Omsättning: Mindre än 10 miljoner euro per år 

Definition av medelstora företag: 

Anställda: Färre än 250 personer 

Omsättning: Mindre än 50 miljoner euro per år (Europeiska Kommissionen, 2005) 

Benämningen SMF kommer att användas för att benämna små och medelstora 

företag. 
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2. Teoretisk referensram  
Under detta avsnitt presenteras den teoretiska referensramen. Inledningsvis 

presenteras teorier om entreprenörskap. Därefter presenteras teorier kring tillväxt 

och omgivningen. Slutligen visas studiens undersökningsmodell.  

 

2.1 Entreprenörskap 
Tidig forskning kring entreprenörskap gjorde en tydlig och distinkt skillnad mellan 

kapitalisten och entreprenören. Kapitalisten var den som stod för de kalkylerbara 

riskerna medan entreprenören utsatte sig för de icke-kalkylerbara osäkerheterna enligt 

Jean Baptiste Say. Under perioden 1723-1790 presenterade nationalekonomen Adam 

Smith teorier där kapitalisten var den centrala drivkraften i ekonomi. Detta antagande 

åsidosatte entreprenörskap som forskningsobjekt under många år. I samband med att 

Joseph A. Schumpeter år 1883 presenterade teorier kring entreprenörskap i termer av 

marknadsstörningar väcktes det teoretiska intresset för entreprenörskap åter igen till 

liv (Landström, 2005). 

 

Schumpeter (1993) framhöll att innovativa affärsmöjligheter som tas tillvara på och 

exploateras skapar rubbningar i den annars jämviktiga ekonomin. Introduktionen av 

nya innovationer leder till förändringar inom den specifika branschen. Detta medför 

att konkurrenter och andra aktörer inom branschen tvingas anpassa sig till 

förändringarna för att inte slås ut från marknaden. Detta benämner Schumpeter som 

kreativ förstörelse. Schumpeter menade vidare att entreprenören är en person som 

ansvarar för införandet av ”nya kombinationer” vilket innefattar: införandet av en ny 

vara, införandet av en ny produktionsmetod, öppnandet av en ny marknad, upptäckten 

av en ny råvara eller halvfabrikat samt införandet av en ny organisation. 

 

Tvärtemot Schumpeter presenterade Israel M. Kirzner (1979) ett synsätt där 

entreprenören skapar ekonomisk jämvikt på marknaden med de processer och 

aktiviteter som entreprenören genomför. Kirzner menade vidare att entreprenören bör 

ses som en arbitragör vars fokus inte ligger på att skapa nya saker. Istället fokuserar 

entreprenören på att ta tillvara på de möjligheterna som finns. Inom 

forskningsområdet bör fokus, enligt Kirzner, vara att studera och iaktta de egenskaper 
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som en entreprenör besitter och kunskapen kring vad som gör att entreprenören 

upptäcker möjligheter fortare än andra. 

 

Edith Penrose (1995) gör skillnad mellan managers och entreprenörer samt vad de 

kan göra för ett företag. Penrose menar att managers inte alltid är beredda att ta risker 

eftersom att det kan påverka lönsamheten i företaget. I de fallen tillväxt inte är ett 

självändamål eftersträvas ibland ett “status quo” där managerns uppgift blir att 

övervaka och leda en stabil verksamhet. Entreprenören däremot väljer, enligt Penrose, 

alltid att agera på nya lönsamma möjligheter som går i linje med verksamheten. 

Entreprenörens funktion ses som en tillgång för företaget som managern sedan 

förvaltar. I Penrose mening grundar sig vanligtvis managerns ambition med 

företagande i att vinstmaximera till skillnad från entreprenörens ambition som grundar 

sig i ett produkt-tänk eller arbetsmanna-tänk. Dessa två tankesätt fokuserar på 

faktorer som produktutveckling, ta nya marknadsandelar, öka kundservice eller 

introduktion av nya produkter.  

 

Schumpeter, Kirzner och Penrose ser entreprenörskap som en funktion av 

entreprenöriella individer. Shane och Eckardt (2003) menar däremot att 

affärsmöjligheter är oberoende av de personer som identifierar och exploaterar dem. 

Istället ska affärsmöjligheterna ses som en effekt av den sociala kontext som 

entreprenören befinner sig i. Kontexten kategoriseras enligt Shane i tre olika områden, 

politisk kontext, ekonomisk kontext och socio-kulturell kontext. 

 

Carin Holmquist (2009) menar att det finns en felaktig bild av hur entreprenörskapet 

definieras. Carin menar att entreprenörskap som definition ofta förknippas med 

företagsstart på grund av företags föränderliga värld, där utfallet av en entreprenöriell 

företagsstart inte kommer att vara detsamma efter ett antal år. Istället menar 

Holmquist att det är av avgörande betydelse att se på entreprenörskap som en process. 

Processen påbörjas långt innan företagsstart och avslutas långt efter slutet på 

företaget. Holmquist ser detta som del i problematiken med aktiv forskning inom 

området. 
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2.2 Tillväxt 
Trots utförlig forskning kring begreppet tillväxt i företag är området fortfarande 

fragmenterat. Det finns ingen enskild rådande teori som kan förklara ett företags 

tillväxt. Det grundar sig i att tillväxt är komplicerat begrepp. Det är svårt att isolera 

och definiera vilka faktorer som påverkar företagstillväxt och det finns skilda åsikter 

angående vilka faktorer som är de mest centrala. (Weinzimmer, 2000)  

 

Wiklund et al. (2009) har i sitt försök att skapa en modell för småföretagstillväxt, 

identifierat fem perspektiv som forskning kring tillväxt hittills har fokuserat på; 1) 

företagets entreprenöriella orientering, 2) företagets omgivning, 3) företagets 

strategiska anpassning, 4) företagets resurser och 5) chefens inställning till tillväxt i 

företaget. Wiklund et al. (2009) menar att samtliga faktorer kan förklara tillväxt i 

småföretag men har olika betydelser för den. 

 

I samma artikel presenterar Wiklund et al. (2009) en studie där de har försökt 

identifiera i vilken utsträckning varje faktor påverkar tillväxt i småföretag. Baserat på 

analys av data från 413 småföretag kom de fram till att det är tre faktorer som har 

störst betydelse för tillväxt; inställning till tillväxt hos chefen, företagets 

entreprenöriella orientering och företagets omgivning. De andra variablerna, 

företagets strategiska anpassning och företagets resurser, påverkar tillväxt indirekt 

genom den entreprenöriella orienteringen (Wiklund et al., 2009). Begreppet 

entreprenöriell orientering betyder att ett företag beter sig innovativt, proaktivt och 

risktagande i sin verksamhet (Moreno & Casillas, 2008), d.v.s. att företaget är 

genomsyrat av en entreprenörsanda (Colvin & Wales, 2011).  

 

De tre nivåer som Wiklund et al. (2009) anser är av intresse att utforska är individen, 

företaget och miljön. Andersson (2003) instämmer och hävdar att det är entreprenören 

som tolkar företagets resurser och omgivning. Utifrån det formulerar entreprenören 

företagets vision och strategi vilket kan leda till tillväxt. Den miljö och omgivning 

som ett företag är verksamt inom kan därför ha olika konsekvenser för 

företagstillväxt. (Andersson, 2003) 

 

Andersson (2003) presenterar i en studie om högtillväxtföretag (e. high-growth 

companies) företag ett teoretiskt ramverk som bygger på tidigare forskning om 
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företagstillväxt. Ramverket belyser fyra olika perspektiv som Andersson anser är 

dominerande inom tillväxtforskning och kan förklara tillväxt i företag. Dessa är 

entreprenören, företaget, sektorn samt omgivning. Inom perspektivet omgivning har 

han identifierat tre underkategorier; politik, ekonomi och kultur som påverkande 

nyckelfaktorer. Under kategorin sektor presenterar han två underkategorier; bransch 

och nätverk.  

2.2.1 Politik  
Den institutionella miljön bestämmer de formella och informella spelreglerna för 

företag. Det betyder att institutioner och politiken som formar dem är avgörande för 

entreprenörskap. Samhällets lagstiftning och regeringens politik skapar den 

institutionella strukturen för entreprenörers handlingar, uppmuntrar vissa 

verksamheter och motverkar andra. Den rådande regeringens politik har därför makt 

att påverka entreprenörer och entreprenörskap. (Minniti, 2008) 

 

Det finns få studier som belyser de avgörande faktorerna för en entreprenörs 

tillväxtmöjligheter i institutionella sammanhang (Estrin et al., 2013). Politik för 

entreprenörskap tenderar att vara baserad på ett fåtal politiska verktyg: finansiering, 

beskattning, bestämmelser om handel och uppmuntran till innovativa aktiviteter 

(Minniti, 2008). 

 

Browen och De Cleruq (2008) presenterar en studie om hur länders institutionella 

miljö påverkar allokering av entreprenörsansträngningar och de granskar i vilken 

utsträckning en entreprenörs insats blir riktad mot snabbväxande verksamheter. Deras 

resultat tyder på att finansiella resurser och utbildning som riktar sig mot 

entreprenörsverksamheter stimulerar befintliga entreprenörer att engagera sig i en hög 

tillväxtaktivitet. Samtidigt visar studien att en hög nivå av korruption minskar 

intresset för entreprenörer att ägna sig åt tillväxt. Ett lands institutioner kan därför 

bidra till ekonomisk tillväxt genom att skapa goda förutsättningar för entreprenörskap 

men de kan även riktas emot entreprenörers tillväxtstrategier i deras företag. (Browen 

& De Cleruq, 2008) 

 

Browen och De Cleruq (2008) menar vidare att genom att skapa nationellt lämpliga 

institutioner kan politiken påverka tillväxtskapande hos entreprenörer mer effektivt än 
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det kan påverka människor att bli entreprenörer. Författarna menar att en politisk 

reducering av inträdesregler i de flesta fall inte resulterar i fler nystartade växande 

företag. Istället är det arbetsmarknadsreformer och finansmarknadsregler som är 

bättre lämpade för att främja framförandet av tillväxtföretag (Acs & Szerb, 2007). 

 

Henrekson och Davidsson (2002) har kommit fram till att om beskattning av 

entreprenörsinkomst inte görs högre än beskattning av ränteintäkter och 

verksamhetsintäkter hos portföljinvesterare, kommer det att öka motivationen för 

entreprenörskap och tillväxt i deras verksamhet. På samma sätt är en hög skattenivå 

av arbetskraft ett hinder för entreprenörskap, särskilt inom tjänstesektorn. Henrekson 

och Davidsson (2002) tar även upp lagen kring anställningsskydd som kan påverka att 

den anställdas rörlighet minskar. Mindre rörlig arbetskraft kan ge den aktuella 

arbetsgivaren en fördel men samtidigt hindrar det kunskaps- och erfarenhetsspridning 

som kan vara viktigt för företagstillväxt.  

 

En regerings politik kan därför aktivt bidra till utvecklingen av en institutionell miljö 

som uppmuntrar produktivt entreprenörskap och tillväxt (Minniti, 2008). Bonaparte et 

al. (2012) har observerat att individers optimism gentemot de finansiella marknaderna 

och makroekonomin påverkas av det befintliga politiska klimatet. Detta kan påverka 

hur riskabel tillväxtstrategi en entreprenör bestämmer sig för att tillämpa. 

2.2.2 Ekonomi 
Ekonomiska kriser medför djupgående effekter på företag. Teoretiska och empiriska 

bevis tyder på att effekterna är ojämna och olika beroende på företag. Det har sin 

grund i att alla företag har olika egenskaper så som storlek, ägande, 

försäljningsorientering, tillgång till teknik, ekonomiska villkor o.s.v. Dessutom 

påverkas effekterna av industri, sektor och ibland region. (Narjoko & Hill, 2007) 

Forskningen kring effekter på företagstillväxt under ekonomiskt svåra tider är därför 

ofullständig (Özar et al., 2008). 

 

Viss forskning visar på att SMF blir drabbade först och värst i ekonomiska kriser. 

SMF kan bli hårt utsatta för lågkonjunkturer på grund av deras begränsade 

ekonomiska resurser och deras beroende av bankutlåning (Bourletidis & 

Triantafyllopoulos, 2014). Vidare kan ofullständigt tekniskt-, administrativt- och 
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humankapacitet minska möjligheterna för SMF att övervinna en ekonomisk kris 

(Butler & Sullivan, 2005). Beroendet de har av kunder och leverantörer kan även leda 

till svårigheter (Bourletidis & Triantafyllopoulos, 2014). 

 

Det finns samtidigt forskning som tvivlar på att SMF drabbas hårdare av ekonomiska 

kriser än stora företag. Forskningen hävdar att mindre företag är mer flexibla och 

därför kan anpassa sig bättre i tider av nedgång (Varum & Rocha 2011). Företag som 

lyckas uppnå och upprätthålla strategisk flexibilitet (organisatorisk förmåga att 

reagera snabbt på ett proaktivt och reaktivt sätt mot marknadshot och möjligheter) 

uppnår bättre resultat i kriser (Grewal & Tansuhaj, 2001). 

 

Kraus et al. (2011) håller med om detta och argumenterar för att när stor marknadsoro 

uppstår blir färdigheter hos chefer som är kopplade emot entreprenöriell orientering 

viktiga. Som tidigare nämnt är detta färdigheter som förmågan att hantera osäkerhet, 

talangen för innovation, förmågan att möta nya möjligheter och hot, förmågan att 

förutse marknadsförändringar och tolerans för risk. När en individ som styr ett 

företag behärskar dessa färdigheter kan individen lättare omformulera och tolka 

händelser som är resultat av marknadsturbulens. Chefen ser då händelser inte enbart 

som hot utan som möjlighet till förändringar i sin affärsmodell, tillväxt och innovation 

(Kraus et al., 2011). Företag som har entreprenöriell orientering förväntas därför 

upprätthålla och även förbättra verksamhetens resultat när marknaden och ekonomin 

är ostabil. Företag som inte har entreprenöriell orientering riskerar att bli strategisk 

förlamade när de står inför hotande förändringar (Kraus et al., 2011). 

 

Anskaffningsmöjligheter för externt kapital är även viktigt för möjlighet till tillväxt. I 

länder som har en aktiv börsmarknad och samtycke för rättsliga normer har företag 

bättre tillgång till externt kapital (Demirgüç-Kunt & Vojislav, 1998). Samtidigt anser 

Beck et al. (2005) att det finns andra typer av finansieringshinder för enskilda företag. 

I deras studie om finansiella och juridiska hinder för tillväxt belyser de ett antal olika 

svårigheter som kan uppstå mellan banker och företag. Svårigheterna är till exempel 

bankpappersarbete, byråkrati och kravet av att ha en speciell relation med banken. 

Höga räntor samt brist på kortfristiga lån i banksystemet minskar också ett företags 

tillväxtmöjligheter. (Beck et al., 2005)  



12	  

2.2.3 Kultur 
En kultur som representerar gemensamma värderingar och övertygelser inom ett 

område är en viktig kontextuell faktor som påverkar entreprenörer i ett samhälle, 

region eller land (Thomas & Mueller, 2000). Kulturmiljö och en förståelse för den är 

därför av vikt för att förstå ett företagsklimat i sin helhet (Gupta et al, 2013).  

 

Geert Hofstede presenterade 1980 boken Culture’s consequences - International 

Differences in Work-Related Values. I boken beskriver Hofstede en omfattande studie 

som utforskar skillnaderna i tankesätt och sociala handlingar mellan 40 olika länder 

med fokus på hur olika kulturer uppfattar arbetsmiljö. Genom att samla in data från 

över 116 000 enkäter kunde Hofstede med teoretiska resonemang och statistisk analys 

identifierada fyra huvuddimensioner där kulturella skillnader kunde påvisas: 

osäkerhetsundvikande, maktdistans, individualism och maskulinitet.  

 

Studien visade att Sverige hade ett lågt resultat i dimensionen osäkerhetsundvikande. 

Detta indikerar att svenskar är risktagande och har litet emotionell motstånd mot 

förändring. Svenskar har en optimistisk syn på egenskaper som initiativ, ambition och 

ledarskapsförmåga samtidigt som det finns en stark motivation för att själva prestera 

bra. Studien visade även på en preferens hos svenskar för mindre organisationer som 

arbetsgivare. (Hofstede, 1980) 

 

Sverige påvisade även en låg grad av maskulinitet vilket innebär att prestation 

definieras i termer av mänskliga kontakter och livsmiljö. Arbetet är mindre centralt i 

människors liv där kortare arbetstid är att föredra före en högre lön. Det läggs vikt på 

den sociala rollen i arbetet, där det inte finns motivation i att vara bättre än någon 

annan. Resultatet visade även i denna dimension att befolkningen är mer attraherad av 

mindre organisationer. (Hofstede, 1980) 

 

Sverige fick ett högt resultat i dimensionen individualism, vilket innebär en hög grad 

av självorientering bland individer och de lägger en stor vikt på frihet och utmaning i 

sitt arbete. Individer som har en chefsposition anser att anställdas personliga liv är en 

viktig parameter att ta hänsyn till i beslutsfattande. Chefer väljer även glädje, kärlek 

och trygghet som livsmål och återigen är små företag attraktiva. (Hofstede, 1980) 
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Vidare forskning stöder resonemanget om att ett samhälle som positivt värderar 

kreativitet och genomförandet av nya idéer stödjer entreprenörskap och tillväxt. Om 

chefer upplever att den kulturella miljön har en god tolerans för risker och misstag 

kommer de att vara mer öppna för förändringar i organisationens strategiska 

inriktningar, även om det innebär en större risk. (Gómez-Haro et al. 2011) 

2.2.4 Bransch 
Michael E. Porters (1979) har presenterat forskning kring hur företag ska förhålla sig 

till sin närmaste omgivning för att överleva och växa. Porter har blivit känd för sin 

banbrytande teori om hur olika konkurrenskrafter formar strategier i företag. 

Modellen benämns för “Porters five forces” och belyser fem olika krafter som styr 

konkurrensen i en bransch och vilken konkurrenssituation ett företag befinner sig i. 

De fem krafterna är: befintliga konkurrenter, substitutprodukter, nya aktörer, kunder 

samt leverantörer. Den kollektiva styrkan hos dessa krafter bestämmer 

vinstpotentialen i en industri. Svaga krafter innebär en större möjlighet för företag att 

generera vinst samt att växa. Om strategen (entreprenören) vill positionera sitt företag 

i branschmiljön måste den förstå förändringar i sin omgivning. 

 

Hotet från nya aktörer baseras på de formella och informella hinder som finns för att 

ta sig in på en marknad. Med formella hinder menas exempelvis lagar och regler men 

informella hinder handlar om erfarenhet, kunskap och kontakter. Om hindrena anses 

stora och nya aktörer kan förvänta sig starka motåtgärder från de befintliga aktörerna 

finns det inte stort hot från nya aktörer. De största hindren för att komma in på en 

marknad är stordriftsfördelar, produktdifferentiering, kapitalkrav, kostnadsnackdelar 

oberoende av storlek, tillgång till distributionskanaler och regeringens politik. (Porter, 

1979) 

 

Leverantörer kan använda förhandlingsstyrkan mot olika aktörer inom en bransch 

genom att höja sitt pris eller minska kvaliteten på produkter eller tjänster de erbjuder. 

Mäktiga leverantörer kan på det sättet maximera sina vinster i en bransch. En grupp 

av leverantör är mäktiga om det exempelvis är; få dominerande företag, om deras 

produkter/tjänster är unika, om det finns höga växlingskostnader i att byta leverantör 

samt om branschen inte är en viktig kund för leverantörerna. (Porter, 1979) 
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Samma gäller om mäktiga kunder. De kan tvinga ner priset, kräva bättre kvalitet eller 

spelar konkurrenter mot varandra. Kunder kan vara mäktiga till exempel om de köper 

tjänsten/produkten i stora mängder, om produkterna/tjänsterna är standard och 

odifferentierade, om produkten/tjänsten inte är viktig för köparens produktkvalitet, 

om produkten/tjänsten inte sparar pengar åt kunden samt om kunden har möjligheter 

själv att skapa produkten/utföra tjänsten. 

 

Produkter eller tjänster som ersätter befintliga produkter/tjänster i branschen kan 

också ha en påverkan på lönsamhet i branschen. Substitutprodukter/tjänster kommer 

oftast fram när det blir en utveckling i branscher vilket orsakar prisminskning eller 

prestandaförbättring. 

 

Intensiv konkurrens beror på olika faktorer, t.ex. när konkurrenterna är många, 

ungefär lika stora, fasta kostnader är höga, varan är en färskvara eller 

produkterna/tjänsterna saknar differentiering. Det kan också bero på om 

omställningskostnader eller utträdeshindren är höga samt om branschens tillväxt är 

låg, vilket ökar på kampen om marknadsandelar. Hög konkurrens och högt antal 

substitutprodukter kan minska lönsamheten i en bransch och därmed ge mindre 

utrymme för tillväxt. (Porter, 1979) 

2.2.5 Nätverk 
Preisendörfer och Brüderl (1996) anser att nätverkande ökar möjligheten för nya 

företag att överleva och växa. Nätverk kan klassificeras på olika sätt, de kan vara 

interorganisatoriskt (mellan två eller fler organisationer), intraorganisatoriskt (inom 

en organisation) och interpersonal (mellan människor) (Wiklund et al., 2009). 

 

Lechner & Dowling (2010) har analyserat entreprenörsföretags tillväxtprocess genom 

nätverkande. Deras resultat tyder på att entreprenörsföretag ökar sin konkurrenskraft 

genom externa relationer. Schoonjans et al. (2013) håller med om detta. Eftersom 

SMF inte har tillräckligt med egen kunskap och resurser är det viktigt att de aktivt 

bygger och förvaltar väl utformade nätverk för att snabbt och effektivt få nödvändiga 

resurser. SMF är alltmer verksamma inom turbulenta miljöer och därför blir snabb 

tillgång till kunskap och resurser avgörande för tillväxt. (Schoonjans et al., 2013)  
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Wiklund et al. (2009) instämmer att snabb tillgång till resurser är viktig för tillväxt, 

men de tycker att nätverk också är en resurs i sig. De menar att nätverkande är viktigt 

men framförallt för att det uppmuntrar entreprenöriell orientering och som tidigare 

nämnt driver det företagstillväxt. Minniti (2005) menar att med nätverkande har 

entreprenören möjlighet att träffa andra individer med liknande erfarenheter. Den får 

tillgång till kunskap och lär sig bland annat hur den ska hitta kompetent arbetskraft, 

finansiellt stöd samt det mest viktiga: det skapar tillgång till potentiella kunder. En 

forskning utförd av Bratkovič et al. (2012) visar att andra entreprenörer kan öka en 

entreprenörs självförmåga genom nätverkande och därmed bidra till företagstillväxt. 

2.3 Studiens undersökningsmodell  

Figur 1. Studiens undersökningsmodell 

 

Sammanfattningsvis presenteras här studiens undersökningsmodell. Se Figur 1. 

Längst till vänster finns de fem externa faktorerna politik, ekonomi, kultur, bransch 

och nätverk, vilket teorier och tidigare forsknings har handlat om. Entreprenören 

befinner sig i centrum då den är det centrala forskningsobjektet. Utifrån intryck från 

omgivningen (de fem faktorerna) blir entreprenören influerad att fatta beslut som 

påverkar företaget (Andersson, 2003). Företaget kan sedan generera tillväxt beroende 

på entreprenörens motivation och strategi, vilka formas efter de externa faktorerna 

(Wiklund et al., 2009). 
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3. Metod  
I följande avsnitt presenteras den valda metoden för studien samt de vägval som har 

gjorts för att kunna besvara frågeställningen och bidra till syftet. Under avsnittet 

kommer även en presentation att ges om hur insamlingen av empirisk data har skett. 

 
3.1 Val av metod 
Med bakgrund av studiens syfte, att skapa en förståelse för betydelsen av olika 

faktorers påverkan på entreprenörer, har en kvalitativ forskningsstrategi valts. 

Kvalitativ forskning lägger fokus vid ord och förståelse men inte på kvantifiering vid 

insamling och analys av data (Bryman & Bell, 2011). Emellertid används en teoretisk 

referensram som grund och hjälpmedel. Med en deduktiv ansats ämnar studien att 

följa bevisandets väg där studien utifrån allmänna och befintliga teorier drar slutsatser 

om enskilda företeelser. (Patel & Davidson, 1991) 

 

Kvalitativ forskningsstrategi är ett begrepp vilket omfattar olika typer av metoder. 

Metoden för studien valdes till intervjuer, mer preciserat semistrukturerade intervjuer. 

Då studiens mål är att undersöka entreprenörens synsätt och upplevelse blev 

intervjuer ett passande val. Det är en metod inom kvalitativ forskning som erbjuder en 

hög flexibilitet. (Bryman & Bell, 2011)  

 

I semistrukturerade intervjuer används en lista över förhållandevis specifika teman 

som ska behandlas, ofta nämnt intervjuguide. Semistukturerade intervjuer valdes 

framför ostrukturerade intervjuer av tre anledningar. För det första finns det ett tydlig 

fokus och tema som ska behandlas, entreprenörskap och fem externa faktorer som 

påverkar entreprenören. Den andra anledningen är att studien innefattar fler än en 

författare och en intervjuguide hjälper med samordning. Den tredje anledningen är det 

är flera personer som är intervjuade och jämförbarheten ökar med liknande frågor till 

alla. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Vidare har ett positivistiskt synsätt valts då studien ämnar generera kunskap som är av 

positiv nytta och kan förbättra kunskapen i samhället. Genom att studera iakttagelser 

som är tillgängliga för sinnen och förnuft avser studien att kunna översätta det 
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teoretiska språket till verifierbara och utvecklade observationer. (Patel & Davidson, 

1991) 

3.2 Urval 
Målgruppen för denna studie har begränsats med hjälp av en urvalsram. Urvalsramen 

är en förteckning av de kriterier som måste uppfyllas för att respondenten ska befinna 

sig inom urvalsramen (Bryman & Bell, 2011). Urvalsramen är följande: 

• Intervjupersonen är VD och grundare för ett aktiebolag. 

• Intervjupersonen har befogenheter och inflytande att fatta strategiska och 

avgörande beslut kopplat emot tillväxt i företaget. 

• Intervjupersonen är en entreprenör enligt den teoretiska grunden för 

benämningen. 

Urvalet för studien ses som ett icke-sannolikt urval. Anledningen till detta är att 

personliga kontakter har använts för att ta kontakt med respondenterna. Vidare blir det 

ett bekvämlighetsurval, ett urval som görs för att respondenterna finns tillgängliga för 

forskarna. Problemet med ett icke-sannolikhetsurval är att resultatet inte blir lika 

generaliserbart som om sannolikhetsurval skulle ha använts. (Bryman & Bell, 2011) 

3.3 Tidslinje 
Enligt Patel och Davison (1991) genomgår forskningsprocesser följande steg: 

identifiering av problem, formulering av syfte och frågeställningar, litteratur-

genomgång, val av undersökningsupplägg, val av undersökningsgrupp, val av teknik 

för informationssamling, genomförande, bearbetning och analys samt rapportering. I 

arbetet med att skapa en fungerande forskningsprocess, fastställdes fem faser utifrån 

vilka arbetet har strukturerats och genomförts. Figur 2 visar en tidslinje över studiens 

arbetsgång och dess fem faser. 

Figur 2. Tidslinje över studiens arbetsgång 
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3.4 Utformning av intervjuguide 
Inledningsvis konkretiserades tillämpningsbara teorier kring entreprenörskap samt 

tillväxt. De teorier som valdes ut operationaliserades vidare till sex nyckelbegrepp: 

entreprenörskap, politik, ekonomi, samhälle, bransch och nätverk. Utifrån de sex 

nyckelbegreppen utformades intervjuguiden för att på ett konkret sätt kunna få 

respondenten riktad mot studiens fokusämne (Bryman & Bell, 2011). 

 

Intervjuguidens utformning kom att bestå av två stycken inledande neutrala frågor 

som syftar till att ge en generell och grundläggande förståelse för hur respondenten 

ser på tillväxt samt om han/hon har inflytande på de beslut som berör tillväxt (Patel & 

Davidson, 1991). Vidare skapades sex stycken temarubriker efter studiens 

nyckelbegrepp. Runt varje tema skapades två till fem halvöppna frågor. Med 

halvöppna frågor förs respondentens fokus mot undersökningsmodellen samtidigt 

som de ger möjlighet för respondenten att föra ett djupare resonemang om ämnet. 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

Genom att skapa en semistrukturerad intervjuguide, där respondenten ges möjlighet 

att föra resonemang kring utvalda fokusområden, skapas en högre grad av 

objektivitet. Att ge respondenten möjlighet till att utveckla sina svar ser Kvale (1997) 

som en bidragande faktor till ökad objektivitet. Utformningen av frågorna tog vidare 

hänsyn till Patel & Davidson (1991) som menar att frågor som är långa, ledande, har 

negationer samt är dubbelfrågor bör undvikas. 

 

Innan intervjun genomfördes fyra stycken pilottester av intervjufrågorna i syfte att 

säkra genomförbarheten (Bryman & Bell, 2010). Valet av testpersoner ska enligt Patel 

& Davidsson (1991) vara representativa för urvalet och därför prövades dem på fyra 

entreprenörer. 

3.5 Genomförande av intervjuer 
För att generera respondenter till studien valdes en inledande kontakt med mail. Totalt 

skickades trettio förfrågningar till personer som uppfyllde kriterierna i urvalsramen. I 

mailet fanns det en förfrågan om att medverka i studien samt vilket ämne som den 

skulle beröra. Av dessa trettio personer var det femton stycken som var intresserade 

av att medverka i studien. Av de femton positiva individerna var det åtta personer som 
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hade möjlighet att inom tidsramen för datainsamlingen kunna medverka. Inför 

intervjuerna informerades intervjupersonerna om vilka fokusområden intervjun skulle 

komma att fokusera på. Att inte skicka intervjufrågorna var ett medvetet val då 

objektiviteten skulle kunna komma att riskeras. (Kvale, 1997) 

 

Intervjuerna ägde rum på intervjupersonernas egna arbetsplatser efter eget önskemål. 

Intervjuerna varade i ca 40-45 minuter vid samtliga av de åtta intervjutillfällena.  

 

Inför varje intervju informerades intervjupersonen att studien genomförs med hänsyn 

till de etiska aspekter som Vetenskapsrådet (2002) har fastställt. De fyra etiska 

aspekterna presenteras i följande avsnitt. Vid intervjuerna gavs fullständigt samtycke 

till samtliga av de etiska aspekterna samt godkännande att spela in intervjun. Genom 

att spela in intervjun gavs en större möjlighet till att fokusera på observationer och 

identifiera följdfrågor. (Bryman & Bell, 2011) 

 

Efter intervjuerna har transkribering av inspelningen gjorts i syfte att kunna ta tillvara 

på samtlig data som samlades in. Till transkriberingen kompletterades anteckningar 

som gjordes under intervjun. Intervjuguiden bifogas i Bilaga 1. 

 

3.6 Etiska aspekter 
Vid samhällsinriktad forskning har Vetenskapsrådet (2002) fastställt att det finns fyra 

etiska principer att ta hänsyn till under processens gång. 

 

3.6.1 Informationskravet 
“Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras 

uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid 

upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin 

medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen 

som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta.” 

- Vetenskapsrådet, 2002 
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3.6.2 Samtyckeskravet 
“Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I 

vissa fall bör samtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de 

undersökta är under 15 år och undersökningen är av etiskt känslig karaktär).” 

- Vetenskapsrådet, 2002 

 

“I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna 

utsättas för otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller 

inte föreligga mellan forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller 

uppgiftslämnare” - Vetenskapsrådet, 2002 

 

Vid varje enskilt intervjutillfälle har samtycke till medverkan getts av respondenten. 

Respondenten har även informerats om att frivilligt kunna avbryta intervjun när som 

helst utan negativa konsekvenser. För att undvika ett beroendeförhållande har 

respondenten möjlighet att när som helst under studiens genomförande återkalla det 

resultat som samlades in. Ingen av respondenterna i denna studie avbröt intervjun 

eller har återkallat sitt resultat. 

3.6.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att deltagarna ska erbjudas anonymitet. Inför varje 

intervjutillfälle har respektive respondent tillfrågats om att vara anonym. Ingen 

av respondenterna har begärt att vara anonym. 

3.6.4 Nyttjandekravet 
“Uppgifter om enskilda, insamlade för forskningsändamål, får inte användas eller 

utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.” 

- Vetenskapsrådet 2002 

 

Respondenterna är informerade om att studien kommer att publiceras på Södertörns 

Laddok och senare, diva-portal.  

3.7 Validitet  
Enligt Jacobsen (2002) tolkas validitet som studiens giltighet, att den mäter det som 

den är avsedd för att mäta. Att genomföra ett test två gånger med liknande resultat 

anses generera en hög intern validitet (trovärdighet).  
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För att säkerställa en hög intern validitet har respondenterna tagit del av det 

analyserade resultatet. I samband med detta har de blivit ombedda att komma med 

synpunkter eller invändningar. Om respondenten inte har haft några invändningar 

styrks därmed resultatet och en högre intern validitet skapas (Jacobsen, 2002). För att 

ytterligare kontrollera studiens validitet har ett kritiskt förhållningssätt till den 

teoretiska referensramen används. Samtlig litteratur har granskats i sin trovärdighet 

innan den har applicerats på studien. Vidare har intervjuguiden pilottestats av fyra 

personer i syfte att kontrollera huruvida den mäter det som är avsett att mäta. 

(Sohlberg & Sohlberg, 2002) 

 

Enligt Patel & Davidson (1991) sammanflätas reliabilitet och validitet i studier som 

har en kvalitativ ansats. Huvudfokusen ska enligt författarna läggas på att fördjupa sig 

i begreppet validitet. De menar vidare att varje kvalitativ forskningsprocess är unik 

och det kan skapa problem kring validiteten. Problemen uppstår vid insamlandet av 

informationen och analysen samt hur resultatet redovisas och kommuniceras.  

 

I arbetet med att kommunicera resultatet på ett korrekt sätt till läsaren bör en studie ta 

hänsyn till den kommunikativa validiteten. Genom att presentera resultatet med 

utförliga frågor och svar redovisar studien i vilken kontext svaret har getts. Vidare har 

sekvenser från svar brutits ut för att understödja tolkning. (Patel & Davidson, 1991) 

3.8 Kritik mot metod 
Kvalitativa undersökningar är kritiserade av olika skäl, bland annat för att vara 

subjektiva. De bygger ofta på forskarens föreställda egna åsikter om vad som är 

viktigt och presenterar endast det som är av författarens huvudsakliga intresse. 

Problem kan även uppstå om forskaren skapar personliga relationer med respondenten 

eller om undersökningspersonen blir påverkad av forskarens karaktär och kunskap. På 

grund av dessa skäl, samt att undersökningsprocessen vanligtvis är ostrukturerad, blir 

det nästan omöjligt att replikera kvalitativa undersökningarna. Det blir också svårt att 

säkerställa vad forskaren konkret har gjort och hur han/hon har gått tillväga för att 

komma fram till sitt resultat. Det leder till brist på transparens i kvalitativa 

undersökningar. (Bryman & Bell, 2011) 
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Genom att vara medvetna om svagheter i kvalitativa undersökningar har vi i studien 

antagit en objektiv ställning, i samtliga faser. Vi har inte någon relation med 

respondenterna och vi har försökt att behålla ansiktsuttryck och svar neutrala under 

intervjuerna för att begränsa respondenternas påverkan från oss.  

 

Vidare kritiseras kvalitativa undersökningar av sin generaliserbarhet, det faktum att 

kvalitativa undersökningsresultat är svåra att generalisera utöver 

forskningssituationen. Kritiker menar att några få intervjupersoner i en viss 

omgivning inte kan vara representativa för en större population eller annan miljö. 

(Bryman & Bell, 2011) 

 

Syftet med studien är inte generalisering av ett resultat. Det är att undersöka hur en 

viss grupp individer ser på sin verklighet och bidra med en förståelse för hur de 

upplever och förhåller sig till den, inte att söka efter en objektiv sanning. 
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4. Resultat  
Detta kapitel inleds med en presentation av respondenterna, vidare presenteras en 

sammanfattning av de svar som samlades in under de åtta intervjuer som studien har 

genomfört. Dispositionen för kapitlet är enligt intervjuguiden. För att se enskilda 

intervjufrågor, se Bilaga 1. 

 

4.1 Presentation av respondenterna 

Shervin Razani 
Shervin är grundare och VD för Jurek Rekrytering & Bemanning vilket är ett av de 

ledande bemanningsföretagen i Stockholmsregionen. Affärsverksamheten grundades 

2006 utifrån en affärsidé om att hyra ut och sysselsätta studenter som studerade inom 

juridik eller ekonomi. Sedan starten 2006 har företaget vuxit till 145 stycken anställda 

med en årlig omsättning på 93 miljoner kronor under 2014. Shervin har även varit 

med och startat fyra stycken andra företag, där samtliga redovisar ett positivt resultat 

och stadig årlig tillväxt. 2014 tilldelades Jurek Bemanning bemärkelsen årets Gasell 

av Dagens Industri. 

Tomas Sundh 
Tomas är VD och grundare till ABC-Gruppen som tillverkar och levererar produkter 

riktade emot studenter. Företaget grundades under 2000 med utgångspunkt i ett 

upptäckt marknadsbehov på ökad kvalitet och precision. Bolaget har sedan 2000 vuxit 

till ca 38 stycken anställda med en omsättning på 68 miljoner kronor under 2014. 

Tomas vilja om att sprida kunskap och förståelse om entreprenörskap och företagande 

har gjort att ABC-Gruppen under 2011 och 2013 utsågs till en av Sveriges bästa 

arbetsplatser. Företaget har även mottagit utmärkelsen för Årets Gasell av Dagens 

Industri 2009 och 2010. 

Helena Casserlöv-Kvist 
Helena är VD och grundare till Meritmind som är ett bemanningsföretag med 

inriktning emot kvalificerade tjänster inom ekonomi. Meritmind grundades år 2000 

och har sedan dess vuxit till att i dagsläget ha 117 anställda med en omsättning på 199 

miljoner kronor år 2013. En av de starka grunderna till företagets tillväxt beror på hur 

återinvesteringar och tillväxtstrategier har utformats inom företaget. År 2009 
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tilldelades företaget Årets Gasell av Dagens Industri baserat på en tillväxt på 528 

procent under perioden 2005-2008. 

Therese Dalberg 
Therese är VD och medgrundare av 101 Relationer som är ett företag inom 

affärsområdet för kvalificerade mötesbokningar. Företaget grundades 2012 och hade 

2013 åtta anställda med en omsättning på ca 3,5 miljoner kronor.  

Karin Tenelius 
Karin är VD och grundare till Tuff Ledarskapsträning AB som är ett företag inom 

branschen för ledarskapsutbildning. Företaget grundades år 2003 och sysselsätter i 

dagsläget 13 personer. Det hade en omsättning på ca 9,2 miljoner kronor år 2014. 

Thomas Rogalin 
Thomas är VD och grundare av flertal bolag inom callcenter- och 

kundservicebranscherna. Under 1980-talet var han en av de första med att införa 

konceptet telemarketing och callcenters i Sverige med bolagen BITE och 

Teleperformance som i dagsläget har ca 4000 anställda med en omsättning på ca en 

miljard kronor år 2014. I dagsläget är Thomas verksam inom bemanningsbranschen 

med företaget Workz Sweden AB. 

Jesper Lilliesköld 
Jesper är medgrundare till företaget Besedo Global Services där han för några år 

sedan lämnade platsen som VD. Besedo Global Services är verksamma inom IT 

branschen där stora delar av affärsverksamheten arbetar med internetsäkerhet. 

Företaget omsatte ca 1,3 miljarder kronor år 2013 och har ca 440 anställda i olika 

delar av världen. 

Mattias Kellquist 
Mattias är grundare och VD till Jajja Communications som specialiserar sig på 

sökmotorsoptimering (SEO). Företaget grundades år 2000 och har vuxit till en 

omsättning om 63 miljoner kronor 2014 och har 60 anställda.  
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4.2 Redovisning av insamlad data 

4.2.1 Entreprenörskap 
Inledningsvis ställdes frågan om vad respondenterna anser att en entreprenör är och 

vad entreprenörskap handlar om. Respondenterna tillfrågades sen om deras 

motivation till tillväxt och om de har stort inflytande på tillväxtbeslut i sitt företag. 

Frågorna agerade kontrollfrågor för att likställa respondenten med entreprenören i 

undersökningsmodellen. 

 

“En entreprenör är en person som ser möjligheter i saker, men framför allt ser 

problem och hittar lösningar till det, samtidigt som man inte är rädd att ta risker”. 

- Therese Dalberg 

“En entreprenör är någon som ser möjligheter och forcerar hinder. Entreprenören är 

samtidigt en visionär” - Karin Tenelius 

 

För samtliga av respondenterna handlar entreprenörskapet om att skapa ”något”. I 

arbetet med att skapa en tjänst eller en produkt anser sju av åtta respondenter att en 

entreprenör är beredd att ta en högre risk än någon som inte är en entreprenör.  

 

Tomas Sundh anser tvärtemot att en entreprenör är mer riskmedveten eftersom att 

han/hon oftast har en bra och övergripande uppfattning om omgivningen. 

 

För att kunna skapa “något” anser fyra av respondenter att en entreprenör har en 

tydlig analytisk förmåga att kunna identifiera problem eller luckor att ta tillvara på. 

Samtliga respondenter anser att entreprenörskapet är kopplat till själva personen, att 

en person antingen har det i sig eller inte. 

“En entreprenör är någon som skapar en tjänst eller en produkt som tillför något till 

samhället, där det är till nytta för någon.” - Jesper Lilliesköld 

“En entreprenör vågar ta risker att skapa något stort, större än ett enmansbolag.” 

- Helena Casserlöv-Kvist 

“Entreprenören drivs av en vilja att skapa, trots en hög risk, vilket gör entreprenören 

väldigt riskmedveten.” - Tomas Sundh 
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“Entreprenören ser väldigt mycket möjligheter i saker och tycker om att göra saker 

bättre än de görs i dagsläget, entreprenören är ofta väldigt riskbenägen.” 

- Mattias Kellquist 

“En entreprenör är en person som provar väldigt många saker och är optimistisk, det 

handlar om att hitta en lucka och skapa något. Samtidigt som man är på ständig jakt 

efter nya lösningar.” - Shervin Razani 

“En entreprenör är en som vill göra saker själv och har ett driv att göra saker själv i 

stället för att vara anställd” - Thomas Rogalin 

 

Samtliga respondenter anser sig ha stort inflytande på de beslut som rör tillväxt i 

deras företag. De har även som mål att generera tillväxt i respektive verksamhet.  

4.2.2 De fem externa faktorerna 

4.2.2.1 Politik 
Nedan presenteras hur respondenterna ser på det politiska klimatet och hur det 

påverkar deras verksamhet, samt om de tycker lagar och regler i dagsläget stödjer 

tillväxt. 

 

Av totalt åtta respondenter anser sju att det politiska läget är av en avgörande 

betydelse. Beroende på vilken typ av verksamhet som en entreprenör bedriver kan det 

påverka olika mycket. Tjänstefokuserade företag påverkas mer av politiska 

regleringar och förutsättningar som rör arbetsgivareaspekten. Samtliga av de åtta 

respondenterna belyser problemet med, i dagsläget, den rådande frågan kring en höjd 

arbetsgivaravgift.  

“För Jurek Bemanning kommer de höjda arbetsgivaravgifterna att innebära en ökad 

kostnad, pengar som måste genereras någon annan stans, samtidigt skulle en 

prisökning av våra tjänster kanske innebära att vi tappar kunder.” - Shervin Razani 

 

Thomas Rogalin och Jesper Lilliesköld anser att det handlar som entreprenör om att 

anpassa sig och finna nya lösningar för att utveckla och skapa tillväxt i verksamheten. 

“Jag anpassar mig mer efter de lagar och regler som finns. Baserat på de 

förutsättningar som finns så väljer jag och agerar utifrån affärsmodellen” 

- Thomas Rogalin 
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Helena Casserlöv-Kvist instämmer och belyser en frustration över ständigt förändrade 

förutsättningar. 

“När de ändrar skatter påverkar det oss rätt mycket. Exempelvis den här 3:12 

reglerna som det ska se över nu igen. Kan de inte bara låta det vara. Oavsett hur de 

är egentligen, så man vet vilka spelregler som gäller” - Helena Casserlöv-Kvist 

 

De övriga respondenterna anser att de politiska förutsättningarna har direkt inflytande 

på hur beslut måste fattas, samt hur den interna synen på tillväxt bör vara.  

Arbetsgivaravgifter, höga skatter, minskad import, icke-vinster i välfärden och 

politiska beslut av personer som inte har erfarenhet från näringslivet var de 

gemensamma problem som samtliga respondenter belyste under intervjun. 

“Det är framför allt arbetsgivaravgifterna, om de skulle gå upp nu som de hade på 

tapeten skulle det vara en enorm ökning inom kostnader för oss, och då skulle vi 

förmodligen inte maxa på oss lika mycket som vi tänker att vi ska göra nu” 

- Therese Dalberg 

 

Det politiska arbetet med att skapa bra förutsättningar för att starta företag anser 

samtliga av respondenterna att läget är positivt. Jesper Lilliesköld, Thomas Rogalin, 

Shervin Razani samt Therese Dalberg anser att det finns väldigt bra förutsättningar 

för att starta företag på den svenska arbetsmarknaden. 

“Det är nästan löjligt enkelt att starta och driva företag här i Sverige jämfört med 

andra länder.” - Jesper Lilliesköld 

 

Däremot anser samtliga respondenter att det finns regler och lagar som påverkar 

möjligheter för ett företag att kunna växa. Höga skatter och lagen om 

anställningsskydd (LAS) är två exempel på faktorer som begränsar entreprenörens 

möjlighet att växa, både internt och externt. 

“LAS och sådana [regler] gör det svårt för små företag, kanske inte så mycket för 

Tuff men för andra aktörer, jag har jättestor erfarenhet av att vara begränsad av 

dessa regler, de är skapade och gjorda för stora företag” 

- Karin Tenelius 
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Shervin Razani poängterar att processen för att skapa ett medelstort företag är 

komplicerad. När ett bolag växer, börjar bolaget dra åt sig en mängd kostnader som 

stora bolag har, samtidigt som bolaget inte har den marginal som behövs. Det är svårt 

att ta sig ur en sådan period och överleva, något som han anser att politiken skulle 

kunna stötta med. Samtidigt belyser Tomas Sundh, som arbetar med import, att 

regeringsbeslutet att försvara exporten för att få tillbaka tillväxt och inflation har 

slagit hårt mot verksamhet och kommer att göra nästa år också. 

 

På grund av de politiska förutsättningarna som finns i Sverige i dagsläget har Mattias 

Kellquist, Karin Tenelius samt Jesper Lilliesköld valt att förflytta delar av företaget 

till andra länder där de anser att det finns mer gynnsamma förhållanden för tillväxt. 

Tomas Sundh har också valt att öppna ett nytt affärsområde i Norge på grund av den 

minskade marknaden i Sverige. 

“Vi har ju extremt höga skatter här i Sverige och sättet att hantera det var genom att 

flytta verksamheten” - Mattias Kellquist 

 

Helena Casserlöv-Kvist anser att sammantaget handlar det om att en entreprenör inte 

får den belöning som han/hon förtjänar i förhållande till den risk som den tar, på 

grund av höga skatter exempelvis.  

“Tar man en risk anser jag att man ska få en fördel för det.”  

- Helena Casserlöv-Kvist 

 

Shervin Razani tar upp att det politiska klimatet i Sverige skapar en tydlig plattform 

för att det är lika för alla intressenter. 

“Alla får samma villkor, det finns ingen korruption” - Shervin Razani 

 

Avslutningsvis belyser Mattias Kellquist att han som entreprenör blir mer 

investeringsbenägenhet när det politiska klimatet är stabilt och det finns tydliga 

riktlinjer för näringslivet. 

“I övrigt påverkas man som att om det känns stabilt och bra så blir man mer risk och 

investeringsbenägen” - Mattias Kellquist 
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4.2.2.2 Ekonomi 
Här ombads respondenterna att föra resonemang kring hur mycket den ekonomiska 

miljön, när den är stabil eller ostabil, påverkar tillväxt i företaget. Här presenteras 

även respondenternas syn på fördel och nackdel med anskaffning av externt kapital, 

samt hur en potentiell anskaffning påverkar tillväxt. 

Ekonomisk miljö 
Karin Tenelius anser inte att den ekonomiska miljön påverkar hennes företag speciellt 

mycket. Anledningen till detta är företagets storlek. Karin Tenelius verksamhet 

utbildar chefer och ledare både i privat och offentliga sektor. I den offentliga sektorn 

ses till och med en ökning av kunder under ekonomiska svackor. För Therese Dalberg 

vars verksamhet specialiserar sig på mötesbokning, ser hon att företag lägger ut fler 

funktioner i ostabila ekonomiska situationer, som mötesbokning. 

“För vår del skulle jag snarare säga att det gynnar oss när marknaden är lite 

“svajig” ur det perspektivet” - Therese Dalberg 

 

Sju av respondenterna var med och överlevde den ekonomiskt dåliga situationen som 

Sverige befann sig i under 2008. Respondenterna påtalar tydligt att det som gjorde att 

de överlevde var att de satsade ännu mer på tillväxt under perioden. Shervin Razani 

poängterar att det är lättare att göra i ett litet företag. 

“Under ekonomiska kriser finns det stora marknadsandelarna att ta tillvara på. När 

konkurrenterna har interna problem och inte kan fokusera på kunden, då kan man 

växa som bäst och lättast.” - Shervin Razani 

“Det gäller att vara ännu mer innovativ i svåra ekonomiska situationer, hitta nya 

vägar till kunden och utveckla affärsverksamheten trots begränsningarna.” 

- Jesper Lilliesköld 

 

Helena Casserlöv-Kvist berättar däremot att under den ekonomiska krisen som ägde 

rum 2008 tvingades Meritmind avveckla ett av deras kontor. Anledningen var ett 

problem kring ledningen men på grund av att detta inträffade under 2008 så blev 

risken för stor för att försöka återställa lednigen och fortsätta hålla kontoret verksamt. 

“I ostabila miljöer kanske ska man vara lite försiktigare så att man inte anställer 

riktigt lika många människor under en period” - Helena Casserlöv-Kvist 
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Samtliga respondenter anser att det finns en fördel att som entreprenör analysera den 

ekonomiska situationen som råder och identifiera möjligheter samt hot och utifrån 

dessa utforma en strategi. I branscher där försäljningen sker mot företag blir faktorer 

som pris och kvalitet ännu viktigare menar Shervin Razani. Sju av de åtta 

respondenterna bedriver en tjänstebaserad verksamhet som de anser vara enklare att 

hantera i ekonomiska upp och nedgångar. 

“Det är alltid läge att växa men det kanske bara går att växa visst mycket. Sanningen 

är dock att i en bister ekonomi där kunderna har det dåligt ställt kommer priset att 

vara mer avgörande. Då hamnar utmaningen i att fortsätta leverera kvalitet” 

- Thomas Rogalin 

 

Tomas Sundh, vars försäljning i huvudsak sker till konsumenter, ser inte att den 

ekonomiska situationen påverkar honom mycket. 

“Även om vi jobbar emot konsumenter är vi inte så konjunkturberoende. Snarare bra 

att kronan är väldigt starkt ett tag” - Tomas Sundh 

 

Externt kapital 
Ingen av respondenterna har tagit in riskkapital i sina verksamheter förutom Jesper 

Lilliesköld för Besedo. Det beror inte på brist av denna typ av kapital. Fem stycken 

nämner att anledning till detta är för att de inte vill tappa sin självständighet. De 

tycker att riskkapitalister har för mycket fokus på att dra in pengar men de anser att 

deras verksamheter handlar om mer än bara det. De ser att det är viktigt att själv 

kunna styra värderingar och mål i företaget. 

“Beroende på vilken entreprenör man är kan man matcha kapital och entreprenören 

emot varandra. Det måste komma inifrån, finansiären får inte styra verksamheten”  

- Thomas Rogalin 

 

Jesper Lilliesköld håller med och berättar att han inte tog in riskkapital i början då de 

ville växa organiskt och lönsamt. Han poängterar att det gäller att ha bra balans och 

vara överens med sina investerare. 
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“Vi har dock kunnat växa i en sund takt och det har våra investerare varit överens 

med oss om” - Jesper Lilliesköld 

De andra två, Mattias Kellquist och Tomas Sundh, berättar att de kan tänka sig att ta 

in riskkapital om det behövdes men känner att de inte har haft behov av det.  

“Tänk om man har en möjlighet att skapa något och enda sättet att göra det var 

genom att växa stort, då hade jag absolut kunna tänkte mig att ta in externt kapital” 

- Tomas Sundh 

 

Helena Casserlöv-Kvist och Karin Tenelius tar båda upp problematiken med banklån. 

Helena Casserlöv-Kvist menar att bankerna bara vill låna till de som går bra men det 

är egentligen de som går mindre bra som behöver låna pengar. Karin Tenelius känner 

att banker har slutat låna ut pengar till företag.  

“Vi kanske skulle behöva pengar för att kunna expandera till andra marknader. Vi 

kanske skulle behöva ca 500 000 och vi omsätter ca 9 miljoner men det finns ingen 

som lånar ut pengar till företag” - Karin Tenelius 

 

Karin har dock hittat en alternativ lösning på sitt kapitalproblem. Hon har skapat ett 

ägarbolag där de anställda och samarbetspartners på ett “sparande sätt” kan investera 

en liten summa varje månad i företaget. 

“Då får mina anställda möjligheter att investera i sin egen verksamhet, som ett 

pensionssparande” - Karina Tenelius 

 

4.2.2.3 Kultur och samhälle 
Här presenteras respondenternas uppfattning om hur de ser på tillväxt och 

entreprenörskap samt hur samhället ser på det.  

 

Oavsett bransch och typ av verksamhet är det enligt sex respondenter viktigt att i ett 

tidigt skede ha en snabb tillväxt. Den snabba tillväxten är inledningsvis av stor vikt 

för att skapa uppmärksamhet. Samtliga respondenter förutom Karin Tenelius anser att 

samhället legitimerar företag som växer snabbt. Karin anser emellertid att samhället 

lägger press på entreprenörer att skaffa arbetstillfällen. De andra tycker att det finns 
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en trovärdighet utåt att visa på snabb tillväxt och att det har ett positivt värde i 

samhället.  

“Det finns många bolag som har vuxit väldigt snabbt och de bolagen belönas och får 

mycket “credit” för att de har gjort det” - Therese Dalberg 

 

Samtidigt poängterar fem respondenter att de är medvetna om att snabb tillväxt inte 

nödvändigtvis betyder bra tillväxt utan det är viktigt att tillväxt och värde kopplas 

ihop. Jesper Lilliesköld och Helena Casserlöv-Kvist-Kvist betonar vikten av att växa 

med lönsamhet och kvalitet och att tillväxt sällan är ett självändamål i sig för ett 

företag. 

“Och samtidigt finns det andra saker som är viktigare än tillväxten och ett är kvalitet, 

en annan sak är lönsamhet och tredje är att vi ska ha roligt”  

- Helena Casserlöv-Kvist 

 

Över tiden har samhällssynen på entreprenörer ändrats till det bättre anser samtliga av 

entreprenörerna. Detta gör att entreprenörskap tar en större roll i dagens samhälle och 

allt fler får ökad kunskap om det. 

”Sättet man ser på entreprenörer har förändras, idag är framgångsrika 

entreprenörer rockstars” - Mattias Kellquist 

 

Shervin Razani och Thomas Rogalin anser att Sverige har en bit kvar när det gäller 

synen på entreprenörer och entreprenörers syn på tillväxt. 

”Sen är det inte som att jämföra med USA. Där man får massa uppmärksamhet. Här i 

Sverige är det fortfarande lite “jante” med att växa för snabbt och visa det öppet”.  

- Shervin Razani 

 

4.2.2.4 Bransch 
Här presenteras hur respondenterna tycker olika faktorer i deras respektive bransch 

påverkar dem. Frågor ställdes kring konkurrenter, nya aktörer, kunder, leverantörer 

samt substitutprodukter.  
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Konkurrenter 
Ingen av respondenterna är orolig för konkurrens. Alla ser att de har en bra översyn 

på konkurrensläget i respektive bransch men ingen arbetar endast proaktivt med att 

analysera konkurrenter. Flesta tycker att de ligger mittemellan retroaktivt och 

proaktivt i sitt arbete med att analysera konkurrenter. 

”Man försöker vara proaktiv men viktigast kanske är att kunna agera snabbt när det 

väl händer nått” – Thomas Rogalin 

 

Shervin Razani, Helena Casserlöv-Kvist, Karin Tenelius och Jesper Lilliesköld anser 

att de är verksamma inom en konkurrenshård bransch. Jesper Lilliesköld anser att 

konkurrensläget inte är av avgörande betydelse längre då Besedo är världsledande. 

Shervin Razani anser också att behovet av att övervaka konkurrenter har minskat med 

tiden på grund av att Jurek har blivit större.  

 

Helena Casserlöv-Kvist och Karin Tenelius anser däremot att de har lyckas särskilja 

sig från andra genom att fokusera på det som de gör bäst. Dock är det viktigt att vara 

medveten om utvecklingen inom branschen och nya saker. 

”Vi gör det vi ser är bra och vi utvecklas hela tiden och fokuserar på vårt. Någon 

annan är någon annan som härmar en. Man vill ha koll på de som kommer med nya 

saker, men de som kommer med gamla känns inte lika aktuellt”  

- Helena Casserlöv-Kvist 

 

Mattias Kellquist, Therese Dalberg och Tomas Sundh anser att de inte har många 

konkurrenter och behöver därför inte oroa sig för konkurrensläget. Therese berättar att 

de endast har ett företag som de kan kalla konkurrent men vill gärna ha fler för att det 

främjar utveckling. 

”Vi tycker konkurrens är bara bra. Vi skulle gärna se att vi har två till som vi 

verkligen kallar våra konkurrenter för det skulle bara få oss att jobba ännu hårdare” 

- Therese Dalberg 

Nya aktörer 
Ingen av respondenterna är orolig för nya aktörer på deras marknad. Samtliga 

respondenter anser att det inte finns formella hinder för att som ny aktör komma in på 
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deras marknad, däremot är de informella hindren stora. Jesper Lilliesköld berättar att 

utan kontakter och kunskap är svårt att tillgodoräkna sig som ny aktör. 

 

Fem respondenter tycker att det är relativt lätt att komma in på deras marknad men att 

växa och bli stor är svårt. Tomas Sundh anser sig har stordriftsfördelar som är svåra 

att konkurrera emot.  

”Man måste ha en viss kompetens att klara allt rund omkring. Det är nog mer 

informella barriärer som avgör, väldigt många som underskattar det” 

- Shervin Razani 

 

Therese Dalberg anser det lätt att komma in på deras marknad då det finns ett stort 

antal kunder och efterfrågan är stor. Men som tidigare nämnt ser Therese gärna en 

ökad konkurrens på deras marknad då det leder till ökad motivation. 

 

Karin Tenelius tror att det är svårt att vara ny på den marknad de är verksamma inom, 

främst för att det är för stort utbud och okunniga inköpare. 

”För oss har det varit jättesvårt och tagit lång tid för oss att ta plats och nå igenom 

bruset” - Karin Tenelius 

 

Kunder  
Sju stycken respondenter anser att deras kunder är lojala. Mattias Kellquist ser sina 

kunder som mycket illojala och säger det beror på den snabba teknikutvecklingen. 

”Kunderna är generellt sett illojala för att de har låg kunskap. Kompetensen inom 

nya medier är låg och det grundar sig i det stora utbudet av marknadsaktiviteter, att 

vara marknadsföringschef i dag är svårt.” - Mattias Kellquist 

 

Sex stycken respondenter nämner att det är mycket viktigt att forma relationer med 

kunderna och gör allt för att möta deras behov. 

”[Bra kundkontakt är] A och O när man säljer tjänster” - Thomas Rogalin 

 

Emellertid är det fyra stycken som anser att deras kunder påverkar stort tillväxten i 

deras verksamheter. Therese Dalberg, Jesper Lillesköld och Thomas Rogalin hävdar 
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att anledningen till deras tillväxt är främst kunder och deras stora efterfråga samtidigt 

som Tomas Sundh berättar att hans problem är en minskad kundbas. 

“Antalet studenter som examineras har minskat från 130 000 avgångsstudenter och 

nu är det nere i 89 000. Detta skapar problem för oss att växa även fast vi har 90% av 

marknaden” - Tomas Sundh 

 

Leverantörer 
Sex respondenter tycker inte att deras leverantörer har stort inflytande på deras 

verksamhet. Thomas Rogalin menar att det grundar sig i att han är verksam inom 

tjänstesektorn, där leverantörer vanligtvis inte har en stark position. Shervin Razani, 

Therese Dalberg och Helena Casserlöv-Kvist nämner att de har format långa och 

trygga relationer med sina leverantörer och ser därför inte att de skulle kunna byta ut 

dem. 

”Vi är inte speciellt beroende av våra leverantörer. Trots detta har vi alltid 

långsiktiga relationer med leverantörerna i alla fall. ” 

 - Helena Casserlöv-Kvist 

 

Shervin Razani och Tomas Sundh anser att deras leverantörer har stort inflytande på 

deras verksamheter. Shervin Razani tar upp att de har affärskritiska system som måste 

fungera för att verksamheten skall fungera. Thomas Sundh nämner att han har 

nyckelleverantörer som är nästan omöjligt att byta ut, bland annat huvudlager och 

maskinpark i Polen. 

”Ja, deras inflytande har väldigt stor påverkan på de strategiska val som tas” 

 - Tomas Sundh 

 

Substitutprodukter 
Ingen respondent anser att det finns hot från substitutprodukter. Det beror bland annat 

på att vissa befinner sig i en så pass ny bransch eller erbjuder speciella tjänster vilket 

de tror att inte går att byta ut. Sex stycken anser att det är svårt att arbeta proaktivt 

med att bevaka substitutprodukter. 

“Vi har en hel konkurrensbevakningsgrupp som uppdaterar och som ständigt bevakar 

hot från andra företag” - Shervin Razani 
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4.2.2.5 Nätverk 
Här frågades respondenterna om deras syn på professionellt nätverkade, vilka 

resurser det ger tillgång till och om de anser inspiration från andra är viktigt för 

tillväxt. 

 

Den huvudsakliga resursen som respondenterna anser att deras nätverk tillför är 

kunskap. Med kunskap menar de tips och råd från andra entreprenörer angående 

praktiska saker och möjligheten att byta idéer med andra som befinner sig i samma 

situation.   

“Det [nätverk] har varit av en avgörande betydelse för hela verksamheten. Jag tror 

det är väldigt mycket svårare att starta och driva en verksamhet utan ett 

professionellt nätverk” - Jesper Lilliesköld 

 

Fem stycken tycker även att nätverkande ger dem lättare tillgång till kunder och 

affärsmöjligheter. Tomas Sundh gör även rekryteringar igenom sitt nätverk. Thomas 

Rogalin tar upp att nätverkande för honom handlar om att ge hellre än att få.  

“Att agera som mentor i nätverken har varit en bra sak för mig” - Thomas Rogalin 

 

Samtliga respondenter känner att de även får inspiration i sitt nätverk och blir 

inspirerade av att se andra lyckas. De tycker inspiration viktig och att det ger dem driv 

att växa.  

“Är man en sådan entreprenör som jag som är en extrem tävlingsmänniska, då gillar 

man att se andras framgångar eftersom det sporrar dig själv till att ta nya steg och 

kliva vidare” - Shervin Razani 
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4.2.2.6 Den viktigaste faktorn  
Avslutningsvis bads respondenterna att välja ut en av de fem faktorerna som de tycker 

har påverkat deras möjlighet till tillväxt mest. 

 

Shervin Razani tycker alla faktorer är viktiga på sitt sätt, men att den ekonomiska 

faktorn har störst påverkan. I ekonomiskt dåliga tider väljer företag sällan att 

investera, något som påverkar alla aktörer i samhället. 

“Om man samtidig har lite bättre nätverk när det går dåligt kan man klara sig lite 

bättre under kriser” - Shervin Razani 

 

Helena Casserlöv-Kvist håller med om att den ekonomiska faktorn är viktigast. Hon 

berättar att om företag inte växer, köper eller säljer blir det problematiskt för dem. 

Hon tycker även att arbetsgivaravgiften är värd att nämna för det kan sätta käppar i 

hjulet för tillväxt. 

“Man kan alltid välja om man ska ta in människor beroende på erfarenheter eller 

ålder. Det lönar sig oftast att ta in unga personer och lära upp dem” 

- Helena Casserlöv-Kvist 

 

Jesper Lilliesköld anser att branschen, framför allt kundbranschen, är viktigast. Hur 

de tänker, vad det vill ha och vad det gör.  

“Sen i sin tur påverkas de [kunderna] av de andra faktorerna” - Jesper Lilliesköld 

 

Tomas Sundh håller med om att kunderna är en viktig faktor men tycker att nätverk 

ligger högst upp.  

“Genom det [nätverk] kan vi hitta rätt människor för företaget och det är otroligt 

viktigt. Idéer, partnerskap med mera, som blir resultatet av ett nätverk”  

- Tomas Sundh 

 

Therese Dalberg tycker även att branschen och kunderna är viktigast när det gäller 

möjligheter till tillväxt. Enligt Therese är det många som hävdar att 

mötesbokningsbranschen kommer att dö ut något som hon inte instämmer med. 
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“Jag hävdar att den här branschen aldrig kommer dö ut men däremot är det viktigt 

för vår del att vi verkligen är på tån och tittar hur vi ska arbeta på bästa sätt, vi måste 

anpassa oss och jobba på ett modernare sätt” - Therese Dalberg 

 

Karin Tenelius anser att finansiering är den viktigaste faktorn. Hon tror att om det 

hade varit lättare att låna pengar hade det varit lättare att växa.  

“Jag har ju hittat nya sätt att lösa det på, för att vi ska kunna växa” - Karin Tenelius 

 

Mattias Kellquist tycker alla faktorerna påverkar mycket men politiken och samhället 

är de faktorer som påverkar honom mest negativt. Det största problemet är rekrytering 

av rätt personal på grund av bristen på kompetent personal, framförallt utvecklare och 

säljare. Han anser att det är något som politikerna behöver göra något åt. Det finns en 

dålig syn på säljare i samhället och Mattias anser att säljarbete skulle behöva lyftas 

fram och få en högre status. 

“Det är inte marknaden som är begränsningen, utan personalen” - Mattias Kellquist 

 

Thomas Rogalin belyser att han har valt att vara verksam i branscher som växer 

snabbt, vilket har påverkat val av tillväxtstrategier. Faktorerna politik och ekonomi 

påverkar, men inte av avgörande betydelse.  

“Det gäller att hela tiden hitta nya vägar och anpassa sig till omgivningen istället för 

att tycka synd om sig själv” - Thomas Rogalin
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5. Analys 
I detta kapitel ställs resultatet emot den teoretiska referensramen och en analys av 

resultatet presenteras. Kapitlet har samma disposition som teori och resultat kapitlet, 

först presenteras en analys om entreprenörskap och sen vidare en analys om de fem 

externa faktorerna. 

 

5.1 Entreprenörskap 
Jean Baptiste Say menar att riskhanteringsarbetet delas upp mellan entreprenören och 

kapitalisten, där entreprenören är mer villig att ta risker och står därför för de icke 

kalkylerbara riskerna (Landström, 2005). Vidare menar Penrose (1995) att skillnaden 

i risktänket mellan en manager och en entreprenör grundar sig i synen på tillväxt, där 

en manager inte alltid ser tillväxt som ett självändamål, tvärtemot entreprenören. Sju 

av de åtta respondenterna ansåg att en entreprenör är mycket riskbenägen. En person 

som driver företag men är inte beredd att ta risker är enligt respondenterna inte en 

entreprenör. Anledningen till att en entreprenör väljer att utsätta sig för större risker 

ansågs ligga i viljan av att skapa ”något”. Samtliga respondenter tog upp detta som ett 

karaktärsdrag hos en entreprenör. Schumpeters (1993) mening att entreprenören är 

den som skapar “nya kombinationer” och att införandet av dem skapar rubbningar i 

jämvikten, kopplas och styrks emot denna vilja av att skapa ”något”. 

 

Kirzner (1979) menar att fokus inom entreprenörskapsforskningen bör ligga på att 

studera vilka egenskaper som gör att entreprenören upptäcker möjligheter fortare än 

andra. Genom att se det som en egenskap som vissa individer besitter, kan tydligare 

gränser dras mellan vad som kännetecknar en entreprenör eller en icke-entreprenör. 

Fyra av respondenterna menade att den analytiska förmågan att kunna identifiera 

problem eller luckor och sedan ta tillvara på dem är något som en entreprenör har, till 

skillnad mot en företagare. Respondenternas åsikt om att entreprenören är en 

optimistisk person som ser möjligheter ansågs av samtliga vara “något som man har 

eller inte”, att det är kopplat till personen. 
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Entreprenörskapsteorierna ihop med svaren från respondenterna säkerställde att 

respondenterna är entreprenörer. Samtliga strävade även efter tillväxt i sin 

verksamhet. Detta gör att de passade in och var representativa för 

undersökningsmodellen. 

 

5.2 Politik 
Minniti (2008) påstår att politiken har makt att påverka entreprenörer och 

entreprenörskap genom den institutionella strukturen. Sju av åtta respondenter ansåg 

att politiken är en avgörande faktor för deras verksamhet och påverkar möjligheten till 

tillväxt. Enligt Minniti (2008) använder sig politiker av ett fåtal verktyg; finansiering, 

beskattning, bestämmelser om handel och uppmuntran till innovativa aktiviteter.  

Respondenterna menar att den mest negativa faktorn som politiken rår över är 

beskattning. Samtliga respondenter belyste en oro och ett framtida problem med att 

arbetsgivaravgiften ska höjas. Bestämmelser kring handel tog endast upp av en 

respondent som belyste problem med import- och exportregler. En del av 

respondenterna har märkt en uppmuntran till entreprenörskap i politiken, då de ansåg 

att regler kring att starta företag håller på att vidgas. 

 

Browen och De Cleruq (2008) anser att ett lands institutioner kan skapa goda 

förutsättningar för entreprenörskap men ofta saknas det goda förutsättningar till 

tillväxt. Genom finansiella resurser och utbildning menar Browen och De Cleurq att 

tillväxt hos entreprenörer kan stimuleras. Acs & Szerb (2007) argumenterar vidare att 

arbetsmarknadsreformer och finansmarknadsregler är bättre lämpade för att öka 

möjligheten till tillväxt istället för reducering av inträdesregler. Ingen av 

respondenterna ansåg att det har skett insatser av detta slag från politiken eller att 

dessa regler främjar tillväxt i dagsläget. Tvärtemot menade respondenterna att så fort 

ett företag når en viss storlek tillkommer kostnader som gör att det blir ännu svårare 

att växa.  

 

Vidare var det en respondent som belyste att det finns en låg grad av korruption i 

Sverige och att reglerna är lika föra alla. Det ökar sannolikheten att entreprenörer 

ägnar sig åt tillväxt i sina verksamheter menar Browen och De Cleruq (2008). 
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Som tidigare nämnt var samtliga respondenter missnöjda med införandet av 

högre arbetsgivaravgifter. Respondenterna var också missnöjda med andra 

skatteregler och lagen om anställningsskydd (LAS). Henrekson och Davidsson (2002) 

hävdar att en hög beskattning av arbetskraft är ett hinder för entreprenörskap, särskilt 

i tjänstesektorn. Anställningsskyddsregler medför även att de anställdas rörlighet 

minskar. Det hindrar kunskapsspridning som är viktigt för tillväxt (Henrekson och 

Davidsson, 2002). Tre respondenter har flyttat delar av sin verksamhet utomlands där 

de ansåg att det finns bättre lämpade regler för möjlighet till tillväxt. 

 

En respondent menade att han blir mer risk- och investeringbenägen när det politiska 

läget är stabilt. Detta överensstämmer med Bonapartes et al. (2012) resultat som 

hävdar att individers optimism mot de finansiella marknaderna och makroekonomin 

påverkas av det befintliga politiska klimatet.  

 

Avslutningsvis uppmärksammas tre respondenters attityd till den politiska faktorn. De 

ansåg att det politiska klimatet påverkar dem men de belyste samtidigt att som en 

entreprenör handlar det om att anpassa sig och hitta nya lösningar. Det visar på en 

stark entreprenöriell orientering (Colvin & Wales, 2011).  

 

5.3 Ekonomi 

Ekonomisk miljö 
Den ekonomiska situationen påverkar företag på olika sätt beroende på exempelvis 

storlek, styrelseform, tillgångar och verksamhetsförutsättningar (Narjoko & Hill, 

2007). Respondenternas svar belyser diverse erfarenheter av hur den ekonomiska 

situationen påverkar deras företag. 

 

Flera forskare menar att SMF är de som blir drabbade först och värst i ekonomiska 

kriser, främst på grund av begränsade ekonomiska resurser (Bourletidis & 

Triantafyllopoulos, 2014). Inget svar från våra respondenter stärker detta resultat. 

Ingen av de respondenter som var med om den finansiella nedgången 2008 ansåg att 

de drabbades särskild hårt. En respondent tvingades lägga ner ett kontor på den tiden, 

men det grundade sig främst i ledningsproblem. Det kan ha en förklaring i Butler & 
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Sullivans (2005) studie som visade att en otillräcklig teknisk-, administrativ- och 

mänskligkapacitet kan minska SMFs möjlighet i en ekonomisk kris. 

 

Samtidigt finns det forskning som motsäger sig att SMF drabbas hårdast i ekonomiska 

kriser på grund av att mindre företag är mer flexibla och därför kan anpassa sig lättare 

(Varum & Rocha, 2011). Detta överensstämmer bättre med studiens resultat. De flesta 

respondenterna ansåg att den ekonomiska miljön inte påverkar avsevärt, på grund av 

respektive företags storlek eller verksamhetsfokus. 

 

Grewal & Tansuhaj (2001) menar att företag som lyckas upprätthålla strategiskt 

flexibilitet generellt sett uppnår bättre resultat i kriser. Detta påvisade respondenterna 

där samtliga ansåg det viktigt att analysera den ekonomiska situationen som råder och 

identifiera möjligheter och hot. Fem av respondenterna menade att den största 

anledningen till att de har klarat sig igenom ekonomiska kriser har varit att satsa ännu 

mer på tillväxt under sådana perioder. Företag som reagerar på förändringar i 

omgivningen och hela tiden utnyttjar nya möjligheter har en stor entreprenöriell 

orientering (Kraus et al., 2011). När det uppstår marknadsoro blir färdigheter hos 

chefer som är kopplade till entreprenöriell orientering livsviktiga enligt Kraus et al. 

(2011).  

Externt kapital 
Demirgüç-Kunt & Maksimovic (1998) visar i sin studie att i länder som har en aktiv 

börsmarknad och samtycke för rättsliga har företag bättre tillgång till externt kapital. 

Endast en av respondenterna har tagit in riskkapital i sin verksamhet. Enligt de andra 

respondenterna är den största anledningen till att inte ta in riskkapital är att de anser 

att med riskkapital skulle de tappa kontroll över verksamheten. 

 

Beck et al. (2005) menar att det finns andra typer av finansieringshinder för enskilda 

företag i dess länder, som till exempel banker. Två respondenter tog upp problem med 

banklån. De stämmer överens med svårigheterna enligt Beck et al. som är bland 

annat: bankpappersarbete, byråkrati och kravet av att ha en speciell relation med 

banken. En av respondenterna har hittat en alternativ lösning på kapitalproblemet, att 

skapa ett ägarbolag, som återigen påvisar en hög grad av entreprenöriell orientering 
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(Colvin & Wales, 2011), en innovativ lösning som förändrar ett problem till en 

möjlighet.  

 

5.4 Kultur och samhälle 
Sju respondenter ansåg att samhället legitimerar företag som växer snabbt och 

mycket. Enligt dem är det viktigt att i ett tidigt skede ha en snabb tillväxt eftersom att 

det skapar uppmärksamhet och har ett positivt värde i samhället. Detta går att jämföra 

med Sveriges låga resultat på Hofstedes (1980) dimension osäkerhetsundvikande. 

Sveriges resultat indikerar bland annat att svenskar är risktagande och har litet 

emotionellt motstånd mot förändring. De är optimistiska om människors initiativ, 

ambition och ledarskapsförmågor. Samtidigt har de en stark prestationsmotivation och 

stort hopp om framgång.  

 

Fem respondenter påpekade att snabb tillväxt inte nödvändigtvis betyder bra tillväxt. 

De ansåg att en grundläggande medvetenhet om tillväxt och värde måste kopplas ihop 

för att behålla kvalitet i företaget. Två respondenter poängterade att tillväxt inte är 

alltid det enda målet. Detta kan kopplas till Sveriges resultat på Hofstedes (1980) 

individualismdimension. Individer fokuserar på frihet och utmaning i arbete och 

chefer anser att de anställdas personliga liv är en viktig parameter att ta hänsyn till. 

Chefer väljer även glädje, kärlek och trygghet som livsmål och fokuserar inte endast 

på att dra in pengar. 

 

Gómez-Haro et al. hävdar att ett samhälle som positivt värdesätter kreativitet och 

införandet av nya idéer stödjer entreprenörskap. Samtliga respondenter är ense om att 

samhällssynen på entreprenörer har ändrats till det bättre på senaste tiden. 

Respondenterna använde termer som “fotbollstjärna” och ”rockstar” i frågan om 

samhällets syn på entreprenörskap. Med denna status blir entreprenörer mer öppna för 

förändringar i organisationens strategiska riktning, även om det är mer riskabelt 

(Gómez-Haro et al. 2011). 

 

En av respondenterna ansåg att Sverige har en bit kvar när det gäller synen på 

entreprenörer och tillväxt jämfört med andra länder. Två respondenter ansåg att i 

Sverige är det fortfarande ”jante” med att växa snabbt och visa det öppet. Detta 
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överensstämmer med Sveriges låga resultat på Hofstedes (1980) dimension 

maskulinitet. Den innebär att prestation definieras i termer av mänskliga kontakter 

och livsmiljö, där arbetet är mindre centralt i människors liv. Det finns en tendens för 

utjämning och folk motiveras inte av vara bättre än någon annan. 

 

5.5 Bransch 

Nya aktörer 
Hotet från nya aktörer baseras på formella och informella hinder för att ta sig in på en 

marknad. För en ny aktör kan det finnas formella hinder (lagar, regler) och/eller 

informella hinder (kunskap, erfarenhet mm) (Porter, 1979). Ingen av respondenterna 

ansåg att det finns formella hinder för en ny aktör att ta sig in i deras bransch. Enligt 

fem av respondenterna var det relativt enkelt att komma in på den marknad som de 

befinner sig på och problemet ligger endast i informella hinder. Porter ser 

stordriftsfördelar hos befintliga aktörer som ett av de största hindren för att komma in 

på en ny marknad. Tre respondenter ansåg att de har stordriftsfördelar på den 

marknaden som de befinner sig på, vilket gör att hotet från nya aktörer inte är stort.  

Kunder 
Porters (1979) syn på kunder baseras på att kunderna i sig kan ha en inverkan om de 

har en stor frihet att välja vilken leverantör de vill använda sig av. Kundens behov 

måste hela tiden mötas och baserat på hur bra kunden anser att deras behov möts 

väljer kunden antingen att stanna eller hitta en ny säljare. Sju av respondenterna anser 

att deras kunder är lojala och för att skapa denna lojalitet menar de att arbete med 

kundrelationer är viktigt. Genom starka band mellan säljare och köpare skapas 

stabilitet och kunder ses inte som ett hot mot lönsamhet i branschen.  

 

Vidare var det tre respondenter som ansåg att kunderna är den starkaste faktorn för 

tillväxt i verksamheten baserat på den höga efterfrågan på deras tjänst. Det betyder 

enligt Porter (1979) att kundernas position är svag vilket kan bero på att tjänsten 

företagen erbjuder sparar pengar åt kunder, tjänsten är differentierad eller/och att 

tjänsten är viktig för köparens produktkvalitet. Detta överensstämmer med 

respondenternas verksamhetstjänster. 
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Leverantörer 
Leverantörernas betydelse för strategiska beslut i ett företag baseras på hur stor 

betydelse det är för verksamheten att använda sig av en specifik leverantör. Porter 

(1979) belyser att leverantörer är mäktiga när deras produkter/tjänster är unika, när 

det är få företag som dominerar och när det finns höga växlingskostnader. Sex av 

respondenterna ansåg att leverantörer inte har ett stort inflytande på deras verksamhet. 

Det beror på att deras tjänst inte är unik, det finns många leverantörer att välja mellan 

och växlingskostnader är låga. Två respondenter ansåg att sina leverantörer har stort 

inflytande. Det var leverantör av affärssystem (unik produkt) samt huvudlager och 

maskinpark som svårt är att byta ut (hög växlingskostnad).  

Konkurrenter 
Enligt Porter (1979) kan intensiv konkurrens bero på olika faktorer som när 

konkurrenterna är många och ungefär lika stora, fasta kostnader är höga eller 

produkterna/tjänsterna saknar differentiering. Fem respondenter ansåg att de arbetar i 

en konkurrenshård bransch vilket grundar sig på mängden aktörer i respektive 

bransch. Tre respondenter ansåg att de inte har många konkurrenter och behöver 

därför inte oroa sig för konkurrensläget, vilket framför allt grundar sig i en lyckad 

differentiering.  

Substitutprodukter 
Ingen av respondenterna ansåg att det finns ett hot från substitutprodukter. Porter 

(1979) anser att produkter eller tjänster som kan ersätta produkterna/tjänsterna i 

branschen kan ha en stor påverkan på lönsamheten i branschen. Sex respondenter 

ansåg att det är svårt att arbeta proaktivt med att bevaka substitutprodukter. Det har 

sin grund i att substitutprodukter oftast kommer fram när det blir en utveckling i 

branscher.  

 

Porter (1979) menar att den kollektiva styrkan hos dessa krafter nya aktörer, kunder, 

leverantörer, konkurrenter och substitutprodukter bestämmer vinstpotentialen i en 

industri. Han hävdar att jo svagare krafter, desto större möjligheter för företaget att 

generera vinst samt växa. Tvärtemot Porter som ser krafterna som ett hot mot tillväxt, 

såg respondenterna de som något positivt. De lyfte fram att bra relation med kunder 

och leverantörer gynnar tillväxt och att konkurrens är en bra motivationsfaktor för att 

växa. Respondenterna verkar ha en annan syn på branschen än Porter och ännu en 
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gång går att märka entreprenöriell orientering där hot förvandlas till möjligheter och 

flexibilitet ger bra positionering (Colvin & Wales, 2011).  

5.6 Nätverk 
Schoonjans et al. (2013) menar att eftersom SMF ofta inte har tillräcklig med kunskap 

och resurser är det viktigt att företag aktivt bygger nätverk. Med nätverkande kan 

företag snabbt och effektivt få tillgång till nödvändiga resurser. Samtliga respondenter 

tyckte att de får tillgång till resurser genom sitt nätverk.  

 

Den huvudsakliga resursen som respondenterna ansåg att deras nätverk tillför är 

kunskap. Detta stämmer med Minniti (2005) som hävdar att genom nätverkande får 

entreprenören tillgång till diverse kunskap. Entreprenören lär sig bland annat att hitta 

kompetent arbetskraft, finansiellt stöd samt få tillgång till potentiella kunder. Fem av 

respondenterna ansåg att nätverkande ger dem lättare tillgång till kunder och 

affärsmöjligheter.  

 

Wiklund et al. (2009) menar att nätverkande är viktigt men framförallt för att det 

uppmuntrar entreprenöriell orientering bland entreprenörer. Samtliga respondenter 

kände att de får inspiration från sitt nätverk. Bratkovič et al. (2012) resultat visar att 

andra entreprenörer kan öka en entreprenörs självförmåga genom nätverkande och 

därmed bidra till företagstillväxt. De flesta respondenterna tyckte att genom att se och 

höra om andra entreprenörers framgångar motiveras de till att arbeta hårdare.  

5.7 Den viktigaste faktorn 
Respondenterna hade alla olika svar när det blev frågade vilken faktor av de fem 

faktorerna de anser är viktigast och påverkar starkas deras möjlighet till tillväxt.  

De flesta hade svårt med att välja endas en faktor för de ansåg att alla påverkar på sitt 

sätt. Två respondenter tog upp den ekonomiska miljön och en ansåg att 

finansieringsmöjligheter var viktigast. Tre respondenter tyckte att kunderna är den 

mest centrala faktorn för att utan kunder blir det ingen tillväxt. En respondent ansåg 

att problemet är störst hos politiken och samhället samtidigt som en annan respondent 

ansåg att ingen faktor hade en avgörande påverkan för han ansåg att det går alltid att 

hitta lösningar.  
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De varierande svaren belyser tydligt de svårigheter som andra forskare har stött på i 

sin forskning kring begreppet tillväxt. Det finns ett stort antal variabler som påverkar 

tillväxt i ett företag vilket gör det svårt att peka på en specifik extern faktor och hävda 

att den är viktigast. På grund av den kontextuella omgivningens föränderlighet blir 

detta därför ett komplicerat och svårhanterat begrepp att studera. (Weinzimmer, 2000)
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6. Slutsats 
Detta kapitel sammanfattar studiens slutsatser. Studiens syfte och frågeställning 

presenteras här igen och en slutsats presenteras.  

 
Syftet med studien var att undersöka hur entreprenörer i små och medelstora företag 

påverkas av externa faktorer i sitt arbete med att skapa tillväxt. Genom att identifiera 

och granska fem olika huvudfaktorer skulle studien svara på frågan: 

Hur påverkar externa faktorer entreprenörer och deras möjlighet att skapa 

tillväxt i företag? 

 

Politiken är en avgörande faktor när det kommer till möjligheterna för entreprenörer 

att skapa tillväxt. Arbetsgivaravgifter, andra skatteregler och anställningsskyddsregler 

anses som ett hinder för tillväxt.  Även om det finns goda förutsättningar för att starta 

ett företag i dagens Sverige gynnar den institutionella miljön inte tillväxt. 

Entreprenörer reagerar bland annat genom att flytta delar av sin verksamhet 

utomlands där de anser att möjligheter till tillväxt är större.  

 

Den ekonomiska miljön påverkar entreprenörer men tycks inte påverka deras 

möjlighet till tillväxt. Entreprenörer behåller flexibilitet och ser en möjlighet i att 

”investera sig ur” kriser och på det sättet övervinna dåliga tider. Möjligheten för 

anskaffning av externt kapital verkar inte heller vara av en stor betydelse. 

Entreprenörer anser att det inte finns en brist på externt kapital men samtidigt tycker 

de att riskkapital inte är en attraktiv lösning för tillväxt. De efterfrågar däremot bättre 

banklånsmöjligheter.  

 

Den svenska kulturen och samhället värderar entreprenörskap och tillväxt och det ger 

entreprenörer motivation och ökade möjligheter. Samtidigt är entreprenörer medvetna 

om vikten av balans mellan tillväxt och värde och deras fokus är inte endast på att dra 

in pengar. Det som kan ha en hämmande effekt på tillväxt är ”jantelagen”, vilket 

medför att entreprenörer inte är bekväma med att växa stort och därav vara ”bättre” än 

någon annan.   
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Porters fem krafter inom branschen verkar inte vara av avgörande betydelse. Samtliga 

krafterna var svaga i respektive bransch och därmed hämnade de inte tillväxt. 

Tvärtemot Porter ser entreprenörer inte att branschen endast består av negativa krafter 

utan använder flexibilitet för att positionera sin verksamhet och skapa starka 

relationer för att undvika negativ påverkan. Konkurrens ser de som motivation för 

tillväxt.  

 

Nätverk hade endast positiv påverkan men den framstår inte av ett större slag. 

Nätverket kan ge en bättre och snabbare tillgång till olika typer av resurser och bidra 

med inspiration, vilket ger entreprenörer en ökad möjlighet till tillväxt.  

 

Slutligen belyses den entreprenöriella orienteringen. Stark entreprenöriell orientering 

märktes där påverkan på möjligheterna till tillväxt från faktorerna var negativ. 

Entreprenörer reagerar innovativt på negativ påverkan genom att exempelvis flytta 

verksamheten utomlands, satsa på investering i kristider, skapa innovativa 

kapitallösningar, se konkurrenter som motivation och så vidare. Med flexibilitet och 

ständig strävan efter nya lösningar kan negativa faktorers påverkan på möjlighet till 

tillväxt minimeras. Samtidigt är de faktorer som har positiv effekt på tillväxt 

(samhälle och nätverk) faktorer som främjar entreprenöriell orientering hos 

entreprenörer. 



50	  

7. Diskussion  
I uppsatsen sista kapitel presenteras en kort diskussion kring studien och dess slutsats 

samt vad den kan ha för verkan i det svenska samhället. Därefter presenteras även en 

rekommendation för vidare forskning inom ämnet. I slutet finns det en kritik mot 

denna studie. 

 

Baserat på validitet och urvalets storlek anser vi att det inte finns möjlighet att 

generalisera eller skapa en slutsats som talar för populationen. Entreprenörerna som 

har medverkat i denna studie har sina verksamheter i olika branscher, något som 

försvårar en generalisering av respondenternas svar. Resultatet ger däremot en inblick 

i entreprenörers verklighet och slutsatsen kan bidra med en förståelse för hur 

entreprenören påverkas av externa faktorer och väljer att reagera i sitt arbete att skapa 

tillväxt. 

 

Tillväxt i företag bidrar vidare med tillväxt och arbetstillfällen på regionalnivå. Totalt 

sett bidrog de åtta respondenterna i denna studie under 2013 med 1321 arbetstillfällen, 

de betalade ca 122 miljoner i sociala avgifter och ca 20 miljoner i bolagsskatt 

(Retriever Business, 2015). Att ha en förståelse för hur tillväxt skapas i företag och 

vad som påverkar den är därför en viktig fråga på samhällsnivå. Regeringens arbete 

med att finansiellt stötta regional tillväxt har resulterat i en stor ökning av mikro och 

små företag. Tyvärr är det väldigt få av dessa som växer och blir medelstor eller stor i 

Sverige.  

 

Den samlade bilden för denna studies resultat visar att det finns en positiv och stark 

tilltro till tillväxt i företag men möjligheterna till denna tillväxt påverkas bland annat 

av olika externa faktorer. Resultatet visar även att det är främst politiska regleringar 

och lagar som hämmar och försvårar för företag att växa. Som tidigare nämnt kan 

stark entreprenöriell orientering hos entreprenörer minimera dessa effekter men när 

lösningen blir att placera delar av företagsverksamheten utomlands blir det inte en 

lösning som gynnar Sverige. Exempel på detta ses tydligt i skillnader på hur mycket 

företagen betalar i sociala avgifter årligen. Besedo som har ca 440 anställda betalar 
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mindre i sociala avgifter än vad Jurek Bemanning gör som har 78 anställda (Retriever 

Business, 2015). 

 

Om regeringen har som mål att öka regional tillväxt genom företagande räcker det 

inte med att fler företag skapas, det behövs fler framgångsrika företag som ser det 

som en fördel att vara verksamma i Sverige. Entreprenöriell orientering inom företag 

är en möjlig nyckel till ökat tillväxt men politikens beslut kan förvisso hjälpa till, om 

inte bara för att försäkra att denna tillväxt och det värde som skapas inte hamnar utan 

för Sverige.  

7.1 Förslag på fortsatt forskning 
Under denna studie har det uppmärksammats att betydelsen av ett antal faktorer 

påverkar entreprenörens arbete att skapa tillväxt. Studien använder sig av totalt fem 

stycken faktorer men på grund av att faktorerna är övergripande och behandlar 

områden som relativt sett ligger långt ifrån varandra ges det inte någon möjlighet till 

att skapa en djup förståelse.  

 

Förslag på vidare forskning ges därför på att studera faktorerna en och en för att 

kunna skapa en bättre förståelse för varje faktor i sig. Vi anser exempelvis att den 

politiska faktorn är mer komplicerad än vi har fått den att framstå som. Ett förslag är 

att jämföra de satsningarna som regeringen lägger i regional tillväxt emot den faktiska 

tillväxten som sker. En sådan ansats skulle kanske göra det möjligt att se konkret var 

felet ligger och vad går att göra åt det. Vidare forskning kring hur entreprenöriell 

orientering främjar bäst tillväxt i företag efterfrågas även, eftersom att det 

uppmärksammades vara en stor drivande faktor till tillväxt. 

7.2 Kritik mot studien 
I arbetet med att besvara syftet och frågeställningen har denna uppsats stött på 

svårigheter som kunde ha undvikits med en tydligare arbetsprocess. För att framtida 

forskningsgrupper inte ska behöva genomföra samma fel presenteras här den 

avslutande och generella kritiken mot studien. 

Studien har definierat och avgränsat sig till små och medelstora företag men har ändå 

valt att ha med Jesper Lilliesköld som är medgrundare till Besedo som är ett stort 

företag (fler än 249 anställda). Anledningen till detta problem grundade sig i en 
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feltolkning mellan Besedo Global Services AB samt dotterbolaget Besedo AB. Detta 

påverkar studiens generaliserbarhet negativt men anses ändå inte vara av avgörande 

karaktär då studiens fokusobjekt är själva entreprenören i sig. 

Vidare har det under arbetsprocessens gång uppmärksammats problem med 

intervjuguiden och dess utformning. Arbetet med att skapa en intervjuguide med 

neutrala frågor som inte är ledande eller värdeladdade visade sig vara svårare än vad 

vi väntat oss. Frågan kring vilken faktor som var den viktigaste för respondenterna 

hamnade exempelvis i fel kontext vilket har skapat otydlighet i arbete med att 

analysera resultatet. Avslutningsvis anser vi att ett större antal respondenter hade varit 

gynnsamt för att kunna generalisera och förstå resultat, analys och slutsats i en mer 

omfattande utsträckning.  



	  

Referenslista 
Acs, Zoltan J. & Szerb, Laszlo. (2007). Entrepreneurship, Economic Growth and 
Public Policy. Small Business Economics, Vol. 28(2-3) 
 
Andersson, Svante. (2003). High-growth firms in the Swedish ERP industry. Journal 
of Small Buisness and Enterprise Development, Vol. 10(2) 
 
Beck, Thorsten, Demirgüç-Kunt, Asli & Maksimovic, Vojislav. (2005). Financial and 
Legal Constraints to Growth: Does Firm Size Matter? The Journal of Finance, Vol. 
60(1) 

Bonaparte, Yosef, Kumar, Alok & Page, Jeremy K. (2012). Political Climate, 
Optimism, and Investment Decisions. AFA 2012 Chicago Meetings Papers 
 
Bourletidis, Konstantinos & Triantafyllopoulos, Yiannis. (2014). SMEs Survival in 
time of Crisis: Strategies, Tactics and Commercial Success Stories. Procedia – Social 
and Behavioral Science, Vol. 148 
 
Bowen, Harry P & De Clercq, Dirk. (2008). Institutional context and the allocation of 
entrepreneurial effort. Journal of International Buisness Studies, Vol. 39 
 
Bratkovič, Tina, Antončič, Boštjan & DeNoble, Alex F. (2012). Relationship between 
networking, entrepreneurial self-efficacy and firm growth: the case of slovenian 
companies. Ekonomska istraživanja, Vol. 25(1) 
 
Bryman, Alan & Bell, Emma. (2011). Företagsekonomiska forskningsmetoder, Liber 
Ekonomi, Malmö 
 
Butler, John E & Sullivan, Jeremiha J. (2005). Crisis response tactics: US SMEs’ 
responses to the Asian financial crisis. Journal of Business and Entrepreneurship, 
Vol. 17(2)  
 
Covin, Jeffery G & Wales, William J. (2011). The Measurement of Entrepreneurial 
Orientaion. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 36(4) 
 
Dagens VD. (2015). “Slow Cash” och vikten av långsiktigt ledarskap. 
Tillgänglig: http://www.dagensvd.se/vikten-av-langsiktigt-ledarskap/ (Hämtad: 2015-
02-14) 
 
Demirgüç-Kunt, Asli & Maksimovic, Vojislav. (1998). Law, Finance, and Firm 
Growth. The Journal of Finance, Vol. 53(6) 
 
Diethelm, Lars, Engström, Michael & Svensson, Ulric. (2013). Snabbväxarna, Ross 
& Tegner, Lettland 
 
Donald, L. Sexton & Landström, Hans. (1999). The Blackwell Handbook of 
entrepreneurship, Blackwell Publishing, USA 
 
 



	  

Espri. (1999). Öka förståelse för entreprenörskap. 
Tillgänglig: http://www.esbri.se/artikel_visa.asp?id=1319 (Hämtad: 2015-04-03) 
 
Estrin, Saul, Korosteleva, Julia & Mickiewicz, Tomasz. (2013). Which institutions 
encourage entrepreneurial growth aspirations? Journal of Buisness Venturing, Vol. 
28(4) 
 
Europeiska kommissionen. (2005). Den nya definitionen av små och medelstora 
företag, Publications EU 
 
Finansdepartementet. (2010). Var skapas jobben? En ESO-rapport om dynamiken i 
svenskt näringsliv 1990 till 2009. 
Tillgänglig: http://eso.expertgrupp.se/wp-content/uploads/2013/06/ESO-till-
webben.pdf (Hämtad: 2015-02-14) 
 
Företagarna. (2012). Det nya företagande, drivkrafterna och människorna bakom 
företag startade på 2000-talet.  
Tillgänglig:http://www.foretagarna.se/contentassets/a6dd9dc232aa47eebfddefa4e9b1
c431/detnyaforetagandet.pdf (Hämtad: 2015-03-07) 
 
Grewal, Rajdeep & Tansuhaj, Patriya. (2001). Building Organizational Capabilities 
for Managing Economic Crisis: The Role of Market Orientation and Strategic 
Flexibility. Journal of Marketing, Vol. 65(2) 
 
Gupta, Priya Dhamija, Guha, Samapti & Krishnaswami, Shiva Subramanian. (2013). 
Firm growth and its determinants. Journal of Innovation and Entrepreneurship, Vol. 
2(1) 
 
Haltiwanger, John, Schuh, Scott. (1996). Small business and job creation:Dissecting 
the myth and reassessing the facts. Small Business Economics. Vol. 8(4) 
 
Henrekson, Magnus & Davidsson, Per. (2002). Determinants of the Prevalence of 
Start-Ups and High-Growth Firms. Small Business Economics, Vol. 19(2) 
 
Hofstede, Geert. (1980). Culture’s Consequences - International Differences in Work-
Related Values, Sage publications, Newbury Park, California 
 
Holmquist, Carin. (2009). Entreprenörskap på riktigt – Teoretiska och praktiska 
perspektiv, Studentlitteratur AB, Lund 
 
Hult, Bertil & Jakobsson, Björn. (2014). Grundare av EF Språkresor samt Baby 
Björn, 2014-08-25, Entreprenörsgalan, Stockholm, Artipelag 
 
Jacobsen, Dag Ingvar. (2002). Vad hur och varför? - Om metodval i företagsekonomi 
och andra samhällsvetenskapliga ämnen, Studentlitteratur AB, Lund 
 
Kirzner, Israel M. (1979). Perception, opportunity and profit: Studies in the theory of 
entrepreneurship, University of Chicago press, Chicago 
 
Kvale, Steinar. (1997). Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund 



	  

 
Landström, Anders & Stevenson, Lois. (2002). On the Road to Entrepreneurship 
policy, Elanders Gotab, Göteborg 
 
Lechner, Christian & Dowling, Michael. (2015). Firm networks: external 
relationships as sources for the growth and competitiveness of entrepreneurial firms, 
Entrepreneurship & Regional Development: An International Journal 
 
Minniti, Maria. (2005). Entrepreneurship and network externalities. Journal of 
Economic Behavior & Organization, Vol. 57(1) 
 
Minniti, Maria. (2008). The Role of Government Policy on Entrepreneurial Activity: 
Productive, Unproductive, or Destructive? Entrepreneurship Theory and Practice, 
Vol. 32(5) 
 
Moreno, Ana M & Casillas, José C. (2008). Entrepreneurial Orientation and Growth 
of SMEs: A Causal Model. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 32(3)  
 
Narjoko, Dionisius & Hill, Hal. (2007). Winners and Loosers During a Deep 
Economic Crisis: Firm-level Evidance from Indonesian Manufacturing. Asian 
Economic Journal. Vol. 21(4) 
 
Olsson, Henry & Sörensen, Stefan. (2011). Forskningsprocessen: Kvalitativa och 
kvantitativa perspektiv, Liber AB, Stockholm 
 
Patel, Runa & Davidson, Bo. (1991). Forskningsmetodikens grunder, Studentliteratur 
AB, Lund. 
 
Penrose, Edith Tilton. (1995). The theory of the growth of the firm, Oxford University 
press, Oxford. 
 
Porter, Michael E. (1979). How competitive forces shape strategy. Harvard Business 
Review 
 
Preisendörfer, Peter & Brüderl, Josef. (1998). Network Support and the Success of 
Newly Founded Businesses. Small Business Economics, Vol.10(3) 
 
Regeringen. (2014). Nationell strategi för regional tillväxt och attraktionskraft 2014-
2020. 
Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/2498/a/241663 (Hämtad: 2015-02-14) 
 
Retriever Business. (2015).  
Tillgänglig: http://web.retriever-info.com/services/businessinfo.html (Hämtad: 2015-
05-17) 
 
Schoonjans, Bilitis, Van Cauwenberge, Philippe & Vander Bauwhede, Heidi. (2009). 
Formal business networking and SME growth. Small Business Economics, Vol.41(1) 
 
Schumpeter, Joseph. (1993). Om skapandets förstörelse och entreprenörskap, City 
University Press, Stockholm 



	  

Sjöholm, Carina. (2013). Jakten på regional tillväxt. Nordisk kulturpolitisk tidskrift, 
Vol.16(2) 
 
Sohlberg, Peter & Sohlberg, Britt-Marie. (2013). Vetenskapsteori och 
forskningsmetod, Liber AB, Kina 
 
Svenskt näringsliv. (2013). Det måste bli lättare att starta eget. 
Tillgänglig:http://www.svensktnaringsliv.se/regioner/jonkoping/det-maste-bli-lattare-
att-starta-foretag_569121.html (Hämtad: 2015-03-07) 
 
Thomas, Anisya S. & Mueller, Stephen L. (2000). A Case for Comparative 
Entrepreneurship: Assessing the Relevance of Culture. Journal of International 
Buisness Studies, Vol. 31(2) 
 
Tillväxtverket. (2012). Entreprenörskapsbarometern 2012. 
Tillgänglig: 
http://www.tillvaxtverket.se/download/18.4aa035e113ef6ecd5a3fef7/1370240075791/
Stockholm.pd (Hämtad: 2015-03-07) 
 
Tillväxtverket. (2015). Tillväxtvilja - färre småföretag vill växa. 
Tillgänglig: 
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/faktaochstatistik/foretagande/tillvaxtvilja.4.2
fb8c83014597db7ce977ec0.html?chartCollection=1  
(Hämtad: 2015-02-14) 
 
Tillväxtanalys. (2010). Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. 
Regional och lokal tillväxtpolitik - vad kan och bör offentliga aktörer göra? 
Tillgänglig: 
http://www.tillvaxtanalys.se/download/18.56ef093c139bf3ef8902a34/1349864245415
/WP_PM_2011_28.pdf (Hämtad: 2015-05-01) 
 
Varum, Celeste Amorim  & Rocha, Vera Catarina. (2013). Employment and SMEs 
during crises. Small Buisness Economics, Vol. 40(1) 
 
Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-
samhällsvetenskaplig forskning. Elanders Gotab, Göteborg 
Tillgänglig: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf (Hämtad: 2015-04-20) 
 
Weinzimmer, G. Laurence. (2000). A Replication and Extension of Organizational 
Growth Determinants. Journal of Business Research, Vol. 48(1) 
 
Wennekers, Sander & Thurik, Roy. (1991). Linking entreprenueurship and growth, 
Kluwer Academic Publishers, Nederländerna. 
 
Wiklund, Johan, Patzelt, Holger & Shepherd, Dean A. (2009). Building an integrative 
model of small business growth, Small Business Economics, Vol. 32(4) 
 
Özar, Semsa, Özertan, Gökhan & Irfanoglu, Zeynep Burcu. (2008). Micro 
and small enterprise growth in Turkey: under the shadow of financial crisis. 
The Developing Economies, Vol. 46(4) 



	  

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Inledande frågor: 

• Hur ser du på betydelsen av tillväxt i ditt företagsbyggande?  

• Hur stort inflytande har du på de beslut som rör tillväxt? 

Entreprenörskap: 

• Vad är en entreprenör enligt dig? 

Bransch: 

• Konkurrenter, berätta om deras position och hur ni agerar emot de. 

• Anser du att det är lätt eller svårt att som ny aktör slå sig in på den marknad 

som ni befinner er på? 

• Hur arbetar du/ni med att möta kundernas behov? (Hur stabil/lojala anser du 

att era kunder är?) 

• Har era leverantörer stort inflytande på företagets verksamhet? 

• Anser du att det finns ett hot från subsitutprodukter? 

Nätverk: 

• Anser du att ditt nätverk ger dig en ökad tillgång till olika typer av resurser? 

Vilka resurser? 

• Får du inspiration av ditt nätverk? 

Politik: 

• Blir du påverkad av den politiska situationen i ditt företagande?  

• Anser du att det politiska klimatet, lagar och regler, i dagsläget stödjer 

tillväxt? (Hur var det när du startade företaget?) 

Ekonomi: 

• På vilket sätt påverkas din syn på tillväxt av den ekonomiska omgivningen? 

• Hur ser du på fördelar respektive nackdelar med olika typer av kapitaltillförsel 

till ditt företag? 

Samhälle/kultur: 

• Anser du att samhället legitimerar tillväxt i företag? 

• Hur ser samhället på entreprenörskap? 

Avslutande fråga: 

• Vilken faktor av dessa fem faktorer tycker du är viktigast för dina möjligheter 

till tillväxt? 


