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Sammanfattning	
 

Titel  Tillväxt - möjligheter och begränsningar:  
En studie om interna tillväxthinder i snabbväxande företag 

 
Författare    Malin Eskilsson & Theresia Sape 
 
Handledare   Karin Bredin  
 
Nyckelord  Snabbväxare, tillväxt, interna tillväxthinder, entreprenör, 

värderingar, samverkan  
 
Bakgrund  Snabbväxande företag bidrar med majoriteten av alla nyskapade 

jobb i Sverige. Tidigare forskning har dock visat att dessa företag 
får problem i och med snabb tillväxt, något som leder till att de inte 
blir uthålliga över tid. Vid en kartläggning av tidigare studier 
påträffades en avsaknad av forskning som har till syfte att förklara 
varför snabbväxande företag inte är uthålliga, varav vi ansåg det 
vara av intresse att studera fenomenet interna tillväxthinder.  

 
Syfte Syftet med studien är att genom grundares perspektiv identifiera 

interna tillväxthinder inom snabbväxande företag. I samband med 
detta undersöks hur de snabbväxande företagen tar sig an och 
överkommer dessa barriärer. 

 
Genomförande Denna studie har utgått från en kvalitativ forskningsmetod, med ett 

induktivt angreppssätt för att kunna utforska fenomenet interna 
tillväxthinder. Studien har genomförts med utgångs-punkt i 
intervjuer med fyra grundare av tillväxtföretag.  

 
Slutsats   Studien har kunnat identifiera fyra områden som utifrån 

företagsgrundares berättelser haft särskild betydelse för 
överkomsten av tillväxthinder. Studien indikerar att de fyra 
områdena kan utvecklas till tillväxthinder om snabbväxarna inte 
arbetar med dem på rätt sätt, men kan med största sannolikhet 
omvandlas till tillväxtmöjligheter om företaget inser värdet av att 
arbeta med dessa.  

 

 

  



	 	

	

 
Abstract 
 

Title  Growth - possibilities and limitations:  
A study of internal growth barriers in high-growth firms 

 
Authors    Malin Eskilsson & Theresia Sape 
 
Supervisor  Karin Bredin   

 
Key words  High-growth firms, growth, internal growth barriers, entrepreneurs, 

core values, interaction 
 
Background  High-growth firms contribute to a majority of all newly created 

jobs in Sweden. Recent studies have shown that these companies 
encounter problems and growth barriers as a result of their rapid 
growth. After investigating the study field of high-growth firms we 
found an absence of research that seeks to explain why they are not 
persistent over time. We consider it to be of interest to study the 
phenomenon of internal growth barriers.  

 
Aim The aim of this study is to identify internal growth barriers in high-

growth firms through the perspective of the founders. In relation to 
this we examine how the high-growth firms undertake and 
overcomes these barriers.  

 
Completion  This study is based on a qualitative research strategy, with an 

inductive study approach, to enable an exploration of the 
phenomenon internal growth barriers. The study was conducted 
based on interviews with four founders of high-growth firms. 

 
Conclusion  The study has been able to identify four areas based on the 

founders‘ dictums, which had special significance for the 
emergence of internal growth barriers. The four areas can be 
developed to emerging growth obstacles if the high-growth firms 
do not consider their importance. This study suggests that the 
growth barriers most likely can be converted into growth potentials 
if the firms realize the importance to develop them. 

 
 

 



	 	

	

Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Karin Bredin som varit ett stort stöd under 

studiens framfart och bidragit med konstruktiv kritik. Diskussioner med henne har lett till 

inspiration och bra reflektioner. 

 

Dessutom vill vi rikta ett stort tack till de företagsgrundare som möjliggjort denna studie 

genom sitt deltagande i studien, samt vår seminariegrupp som bistått med värdefulla 

synpunkter. 

 

Ett stort tack riktas slutligen till nära och kära som varit ett stort stöd under arbetets gång.  

 
 
Linköping, 29 maj 2016 
 
 
 
    
 
Malin Eskilsson  Theresia Sape 
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1. Inledning  

1.1 Bakgrund  

På slutet av 1970-talet genomförde Birch (1979) en omfattande studie i USA där han 

påvisade att unga småföretag skapar fler nya jobb än äldre och mognare företag. 

Denna studie var för sin tid kontroversiell då det traditionellt sett varit stort fokus på 

de stora företagen som mest betydande faktor för ekonomins utveckling. Studien 

utmanade den rådande synen genom att säga att det är små eller medelstora 

snabbväxande företag som skapar majoriteten av alla nya arbetsplatser. Efter att ha 

studerat dessa företag under ett antal år reviderade Birch (1994) sin studie. Han kom 

då att kalla de isolerande jobbskapande företagen för gaseller, vilka främst 

definierades av sin förmåga att växa snabbt. Han estimerade att det då var cirka fyra 

procent av företagen i USA som kunde kalla sig gaseller, men att de var ansvariga för 

hela 70 procent av de nya arbetsplatser som uppkommit. Birchs (1994) forskning 

bidrog till att fånga andra forskares intresse, som även kom att stödja hans upptäckt. 

Snabbväxare har tack vare detta fått många blickar riktade mot sig och ansetts vara 

räddningen på arbetslösheten, samt blivit uppmärksammade som de ultimata 

jobbskaparna (Henrekson & Johansson, 2010).               

 

Coad, Daunfeldt, Hölzl, Johansson & Nightingale (2014) presenterar bevis för att 

snabbväxare skapar jobbtillfällen för unga, utlandsfödda, långtidsarbetslösa och andra 

grupper som traditionellt sett har svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är en av 

anledningarna till att även politiker har ett ökande intresse för tillväxtföretag och 

anser att det är viktigt att dessa företag kan fortsätta att växa och förhoppningsvis 

skapa nya jobb (Daunfeldt & Halvarsson, 2015). Undersökningar har visat att 

majoriteten av företagen i Sverige inte växer. Davidsson, Delmar & Wiklund (2001) 

menar att problemet inte handlar om att det startas för få företag utan snarare att allt 

för få företag inte utvecklas på ett sätt som bidrar till nya arbetstillfällen. Tillväxten är 

istället koncentrerad till snabbväxare, vilket resulterat i att forskare velat undersöka 

hur ekonomin kan hjälpa till att stimulera framväxten av dessa företag (Daunfeldt & 

Halvarsson 2015). I Sverige skapade snabbväxarna 60,2 procent av alla nya jobb 

mellan åren 2006 och 2009 (Oreland, 2012).         
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Efter en litteraturgenomgång av snabbväxare genomförd av Henrekson & Johansson 

(2010), framkom det att mellan åren 1990 och 2010 kunde 20 stycken publikationer 

om så kallade high-Growth firms (det engelska begreppet för snabbväxare) 

identifieras. Efter år 2010 har antalet publikationer ökat explosionsartat, och litteratur-

genomgången av Henrekson & Johansson (2010) har i skrivande stund blivit citerade 

468 gånger (visat 9 mars 2016). Detta tyder på ett stort ökat akademiskt intresse för 

forskningsfältet, om än med varierande infallsvinklar. Forskare har i tidigare studier 

undersökt egenskaper hos snabbväxare, och därefter kunnat uppvisa fyra 

kännetecknande drag som stöds av empiriska bevis. Det fastställs att snabbväxare 

finns inom alla sektorer, det tenderar att vara unga företag som varierar i storlek och 

att dessa företag genererar de flesta nya jobben i utvecklade ekonomier (Coad et al. 

2014; Henrekson & Johansson, 2010). Utöver de fyra specifika karaktärsdragen har 

flertalet studier kunnat påvisa att tillväxten hos dessa företag inte är uthållig över tid 

(Hölzl, 2014; Daunfeldt & Halvarsson, 2015; Oreland, 2012). En första kritik 

angående snabbväxares förutsättning att lyckas på lång sikt återfinns hos Strangler 

(2010). Han menar att det inte går att förneka att företagen kortsiktigt får en positiv 

effekt på den ekonomiska tillväxten, men att den långsiktiga ekonomiska vinsten å 

andra sidan inte är lika självklar. Denna slutsats kom även forskarna Gjerløv & 

Guenther (2012) fram till, då de fann belägg för att nystartade företag som initialt har 

en snabb tillväxt ofta överträffas av företag som växer i ett långsammare tempo under 

samma period.                  

 

Det är sagt att snabbväxarna är en viktig del i Sveriges ekonomi genom att de skapar 

nya jobb (Davidsson et al. 2001), dock visar studier att endast ett fåtal företag förblir 

snabbväxande. "Denna omsättning, eller dynamik, bland snabbväxande företag visar 

att dagens vinnare med stor sannolikhet inte är morgondagens vinnare" (Oreland, 

2012, 24). Tillväxt är ett komplext fenomen, vilket har varit bidragande till 

problematiken att förstå dynamiken bakom de företag som uppnår en snabb 

tillväxt.  Delmar, Davidsson & Gartner (2003) fastslår att alla företag inte växer på 

samma sätt, och då tillväxten skiljer sig mellan företag varierar tillväxtprocessen 

likaså. Barringer, Jones & Neubaum (2004) menar att snabb tillväxt är svår att uppnå 

och sedermera behålla då tillväxttakten avtar på grund av de förändrade krav som är 

förknippade med tillväxtprocessen. Det är de förändrade kraven vi intresserat oss för, 
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och således försöker vi i den här studien finna svar på vilka hinder som är förknippade 

med snabb tillväxt. Genom att studera tillväxtföretag som lyckats bibehålla en stadig 

tillväxt vill vi ta reda på hur de har agerat när företagsinterna hinder uppstått. Med 

denna studie vill vi bidra med ökad kunskap inom området, då tidigare studier om 

interna tillväxthinder i snabbväxande företag främst fokuserat på vilka faktorer som 

hämmar tillväxt vid en viss tidpunkt och ofta resulterat i topplistor som försöker återge 

företagens upplevda hinder (Davidsson et al. 2001). Den typ av studier 

uppmärksammar vilka hinder som förekommer, men förklarar inte dess uppkomst.       

 

1.2 Problematisering  

Gjerløv & Guenther (2012), Flamholtz (1990), samt Strangler (2010) har visat att 

snabbväxande företag efter några år får problem, främst i och med ökad tillväxt. Ett 

av problemen är att organisationen förändras utan att ledningen egentligen är 

medveten om det. Penrose (1959) beskriver den svårigheten i sin bok "The Theory of 

the Growth of the Firm", och menar att företag förändras organisationsmässigt när de 

går från att vara små till att bli stora.  Det finns en problematik i att upprätthålla en 

långsiktig och hållbar tillväxt under flera års tid och forskare pekar på att det finns en 

risk då tillväxtaktiviteter genomförs i allt för snabb takt (Gjerløv & Guenther, 2012). 

Penrose (1959) menar att det finns en gräns för hur effektiva företag som växer snabbt 

kan vara, vilket hon formulerar på följande sätt:  

 

If a firm deliberately or inadvertently expands its organization more 

rapidly than the individuals in the expanding organization can obtain 

the experience with each other and with the firm that is necessary for 

the effective operation of the group, the efficient will suffer, even if the 

optimum adjustments are made in the administrative structure. In the 

extreme case this may lead to such disorganization that the firm will 

be unable to compete efficiently in the market, and a period of 

stagnation may follow.   

Penrose, 1959, 47.    
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Studier genomförda på svenska snabbväxare har kommit fram till att de flesta inte är 

uthålliga över en längre tid (Daunfeldt & Halvarsson, 2015). Daunfeldt & Halvarsson 

(2015) menar att om snabbväxarna uppnår en hög tillväxt i antal anställda under en 

period är sannolikheten stor att tidigare period har kantas av uppsägningar, vilket är 

ett bevis på dess oförmåga till uthållighet.  I en rapport framställd av den statliga 

myndigheten Tillväxtanalys (2011) påvisades liknande resultat där företag med en 

positiv tillväxttakt under en treårsperiod generellt följdes av en period med negativ 

tillväxttakt. Rapporten redovisar även att den negativa autokorrelationen framförallt 

gäller de företag som är snabbväxare, vilket innebär att den höga tillväxttakten i en 

period troligen inte kommer att fortsätta i nästkommande period. Oreland (2012) 

kunde i sin studie påvisa att sju procent av företagen var uthålliga i sin tillväxt och 

drygt 40 procent uppvisade en genomsnittlig tillväxt på noll till tjugo procent under 

nästföljande treårsperiod. Hans resultat visar på ett skiftande rörelsemönster bland 

snabbt växande företag och att det är få som klarar av att fortsätta växa i samma takt. 

Daunfeldt & Halvarsson (2015) uppger en möjlig förklaring till denna tillväxt-

avvikelse som grundar sig i att företagen tar en paus i kommande period för att sedan 

fortsätta växa. En annan förklaring kan hänvisas till Gjerløv & Guenther (2012) som 

skriver att:                 

 

[…] while high-growth firms outperform other entrants in the short 

run, we argue that their initial instability due to the rapid expansion, 

will lead to long run disadvantages as their organizational setup tends 

to be less efficient. 

                                                                     

Gjerløv & Guenther, 2012, 3.   

 

Coad et al. (2014) ger förslag på framtida forskning och menar att den bör fokusera på 

de interna egenskaperna hos snabbt växande företag. Snabb tillväxt kan liknas vid 

perioder av intensiv förändring vilket i sig kan vara spännande, men samtidigt 

innehålla perioder av stress, osäkerhet och fluktuationer. Författarna frågar sig i 

artikeln om snabbväxande företag är ”a 'superior' species of firm (better in every way 

possible), or are they desperately struggling from day to day to meet orders?” (Coad 

et al. 2014, 106). Att växa snabbt innebär att kunna anpassa sig till nya förutsättningar 

och när ett litet företag utvecklas till att bli större sker en sållning (Flamholtz, 1990). 
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Flamholtz (1990) menar att företag måste anpassa sina interna system när de växer för 

att kunna vara framgångsrika i sin utveckling, i annat fall kan det resultera i att 

företaget upplever så kallad växtvärk. Att få svar på hur företag ska agera när hinder 

uppstår vid snabb tillväxt blir därför viktigt, men även att förstå de hinder som 

påverkar de företagsinterna förhållandena, samt hur dessa hinder relaterar till varandra 

är av värde att söka svar på. Davidsson et al. (2001) menar att det finns få studier som 

har till syfte att utveckla teorier om faktorer som hindrar tillväxt. Studier som 

genomförts på tillväxtföretag har inte haft till syfte att förklara tillväxthinders 

ursprung och på vilket sätt de samverkar, något som Bjerke (2005) menar är viktigt att 

ha kännedom om för att möjliggöra en expansion.  

 

Vår studie kommer att baseras på intervjuer med grundare av tillväxtföretag, då 

studier visar att dessa har en stor betydelse för företagens tillväxt. Både internationell 

och nationell forskning visar på vikten av grundarens individuella betydelse för 

upprinnelsen av ett växande företag (Andersson, 2001; Davidsson, 1992; Penrose, 

1959; Delmar & Wiklund 2013). I denna studie kommer forskning om entreprenörer 

appliceras då grundare till tillväxtföretag ofta kan liknas vid entreprenörer. 

Schumpeter (1949) har i sina studier kommit fram till att entreprenörer inte agerar 

rationellt vid beslutsfattande. Deras motiv är inte enbart den ekonomiska vinningen, 

utan det finns även andra drivkrafter som får dem att handla. Hyrenius (1983) menar 

att entreprenören utmärks av sin förmåga att se problem och komma på lösningar, 

vilket gör att deras viktigaste egenskaper är uthållighet och beslutsamhet, något han 

menar väger tyngre än talang, kunskap och utbildning. 

 

Med ovanstående redogörelse som bakgrund menar vi att det är av intresse att genom 

grundarnas erfarenhet och kunskap, identifiera både interna tillväxthinder hos snabbt 

växande företag samt hur snabbväxarna kan bemästra dessa. Anledningen till att vi 

intresserat oss för interna tillväxthinder är att de i större grad kan påverkas av företag 

än de externa hindren som exempelvis består av ogynnsamma regelsystem eller en 

generell negativ uppfattning om företagande (Davidsson et al. 2001). När snabbväxare 

tidigare har studerats har forskningen huvudsakligen baserats på kvantitativa 

forskningsmetoder som bedrivits genom analyser av sekundärdata som erhållits under 

flera års tid (Coad et al. 2014; Daunfeldt & Halvarsson, 2015). Således har tidigare 

studier kunnat skildra hur situationen för snabbväxare ser ut och vad det är som 
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karaktäriserar dessa företag (Coad et al. 2014; Daunfeldt & Halvarsson, 2015). Det 

existerar följaktligen en avsaknad av studier som syftar till att undersöka snabbt 

växande företag på ett djupare plan. Med utgångspunkt i intervjuer med grundare av 

tillväxtföretag avser vi skapa en djupare förståelse för problematiken med att 

upprätthålla en uthållig tillväxt genom att identifiera interna tillväxthinder. Vi vill 

skapa en djupare insikt kring varför vissa typer av interna hinder uppstår i små och 

medelstora tillväxtföretag samt hur dessa hinder kan överkommas. Studien tar en 

empirisk utgångspunkt som sedan analyserats utifrån tidigare teorier och empirisk 

forskning om tillväxtföretag och tillväxthinder.  

 

1.3 Syfte  

Syftet med studien är att, genom företagsgrundares perspektiv identifiera interna 

tillväxthinder inom snabbväxande företag. I samband med detta undersöks hur de 

snabbväxande företagen tar sig an och överkommer dessa barriärer. 

 

1.4 Frågeställningar 

• Vilka interna hinder kan identifieras som är gemensamma för tillväxtföretag?  

• Varför uppstår de identifierade interna tillväxthindren?   

• Vilka åtgärder går att identifiera hos de företag som överkommit interna 

tillväxthinder?  

• Kan en samverkan mellan interna tillväxthinder härledas och i så fall hur?  

 

 

	  



	 	

	 7	

1.5 Begreppsdefinition   

 

Tillväxtföretag 

En vanligt förekommande definition av snabbväxare är OECDs riktlinje som 

definierar dessa som företag med minst tio anställda vid startåret och en årlig 

sysselsättningstillväxt som överskrider 20 procent under en treårsperiod (OECD, 

2007). I föreliggande studie har vi valt att inte använda denna definition då den fått en 

del kritik riktad mot sig och forskare råder till försiktighet i användandet av denna 

definition (Daunfelt, Halvarsson & Johansson 2013). Vi har valt att se på tillväxt som 

en ökning i omsättning och antal anställda. Företagen ska ha uppvisat en 

genomsnittlig tillväxt på 15-20 procent under en treårsperiod.  

 

Vidare har vi valt företag som har en organisk tillväxt, det vill säga att företaget vuxit 

av egen kraft och inte via förvärv. Hur ett företag växer har betydelse för vilken 

påverkan tillväxten kommer ha på företagets prestation. Ur ett sysselsättnings-

perspektiv är det väsentligt att göra en distinktion mellan organisk tillväxt och tillväxt 

via förvärv. När ett företag växer organiskt är den ökade sysselsättningen att betrakta 

som ett tillskott till ekonomin (Davidsson et al. 2001).  

 

Tillväxthinder  

Då hinder i tillväxtföretag är komplexa är det viktigt att definiera vad som faktiskt 

menas med hinder. Det är viktigt att man gör en skillnad mellan hinder och ett 

misslyckande. Ett misslyckande kan vara svårt att förutse medan ett hinder bromsar 

tillväxten men kan elimineras med användbara verktyg. I vår studie har vi valt att 

fokusera på interna tillväxthinder. Dessa hinder beskrivs av Barth (2004) som 

antingen materiella eller immateriella.   

 

Små och medelstora företag  

I vår studie har små och medelstora företag undersökts, små företag består av 10-49 

anställda och medelstora 50-249. De får inte ha en balansomslutning som överstiger 

50 miljoner euro (OECD, 2007).  
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1.6 Disposition 

Nedan följer en kortare beskrivning av studiens uppbyggnad för att ge läsaren en 

överblick över uppsatsens disposition. 

Kapitel 2 – Metod  

Kapitlet redogör för genomförandet av studien. En diskussion förs kring valda 

metoder, intervju- och analystekniker. Kapitlet avslutas med studiens kvalitet samt de 

etiska aspekter som föreligger. 

Kapitel 3 - Empiri -grundarnas berättelse  

Kapitlet innefattar det empiriska resultatet som genererats med hjälp av intervjuer 

med fyra företagsgrundare. Vid analys av data framkom fyra empiriskt genererade 

teman som ligger till grund för kapitlets upplägg. Kapitlet tar en berättande form av 

respondenternas erfarenheter gällande interna tillväxthinder i sitt eget företag.  

Kapitel 4 – Teori  

Här presenteras teorier och tidigare forskning om tillväxt och interna tillväxthinder. 

Teorin tar sin utgångspunkt från de teman som kunnat genereras i empirin, vilka är 

rutiner, grundarens handlande, värderingsarbete och personal & rekrytering.  

Kapitel 5 – Analys  

I kapitlet redovisas analysen av studiens empiriska material. I analysen lyfts resultatet 

fram och vägs mot tidigare forskning samt teorier inom området för interna 

tillväxthinder. 

Kapitel 6 – Slutsats  

Här presenteras studiens resultat. Vi besvarar våra forskningsfrågor, kommer fram till 

studiens bidrag och ger förslag till vidare studier inom det studerade området.  

 

	  



	 	

	 9	

2. Metod  

I följande kapital presenteras studiens tillvägagångssätt, och de beslut som tagits 

under arbetsprocessen ges en tydlig motivering. Vi redogör även för urvalet av 

företag och respondenter samt hur förberedelser, genomförande och analys av 

intervjuer fortskridit. Slutligen granskar vi kritiskt de val vi gjort för metodavsnitten.  

 

2.1 Val av undersökningsstrategi  

 

Då denna uppsats främsta syfte är att förklara fenomenet tillväxthinder hos företag 

som växer snabbt och hur de överkommer dessa hinder, ser vi ett behov av att 

använda oss av en metod som ger möjlighet att skapa en djupare förståelse hos valda 

företag. I vår strävan att komma dit har vi valt en undersökningsstrategi där de 

intervjuade personerna med egna ord tillåts besvara frågor och utförligt beskriva 

situationer och händelser. Detta tror vi kommer att uppnås genom att anta en 

kvalitativ strategi där ord, vid datainsamling och analys, är det viktigaste (Bryman & 

Bell, 2011). Flera tidigare studier kring snabbväxare är baserade på longitudinella 

undersökningar med sekundär data, där studierna framförallt haft sin utgångspunkt i 

en kvantitativ forskningsansats (Coad et al. 2014). Vi vill med vår studie bidra till att 

undersöka snabbväxare utifrån en ny synvinkel, med avsikt att skapa en djupare 

förståelse för denna typ av företag och de interna hinder dessa företag upplevt.  

 

Vårt intresse för interna tillväxthinder hos snabbväxare väcktes efter ett samtal med 

en person verksam i näringslivet som efterfrågade en studie om företagsinterna 

tillväxthinder. En efterföljande genomgång av vad som publicerats om snabbväxare 

och tillväxthinder i media och på internet bidrog till att intresset stärktes ytterligare, 

då tidigare forskning har kunnat visa att snabbt växande företag efter ett visst antal år 

inte fortsätter växa i samma takt. Tillväxt är ett komplext fenomen som inte har ett 

tydligt ansikte som tenderar att visa sig olika i olika företag. Vi ville därför vara 

öppna angående teoretiska val och lät empirin leda oss in till den teori som sedan 

presenterades i studien, vilket benämns som ett induktivt tillvägagångssätt. Den 

induktiva strategin är ofta av iterativt slag, vilket innebär att man går fram och tillbaka 
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mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 2011). För att kunna kartlägga vad som 

tidigare gjorts inom det observerade området genomfördes en ingående 

litteraturgenomgång. Sedan följde en första empirisk undersökning, vilken bestod av 

intervjuer och gav upphov till olika teman som i sin tur styrde vilken teori som kom 

att användas i studien. Intervjuer som metod lämpade sig väl för insamling av empiri 

då grundarens erfarenheter och upplevda minne stod som grund för vilken teori vi 

senare valt att använda i studien. För att möjliggöra en djupare studie av fenomenet 

togs ett inledande beslut om att genomföra två intervjuer med varje grundare. Den 

andra empiriska undersökningen hade till syfte att ge oss fördjupad kunskap i utvalda 

teman som i analysen kunde jämföras mot teori. Det induktiva arbetssättet var 

värdefullt då vi kunde studera valda företag ur ett nytt perspektiv och som ämnade 

finna intressanta frågor och variabler genom att observera verkligheten och dra 

slutsatser från dessa observationer.   

 

2.2 Val av undersökningsdesign  

 

Små-N-studier 

Då vi ville studera ett fenomen valdes en intensiv uppläggning för studien. Den 

intensiva uppläggning kan enligt Jacobsen (2002) karaktäriseras av att vi går på djupet 

med några få enheter för att skapa en så fullständig bild som möjligt av det valda 

fenomenet, som i detta fall är interna tillväxthinder. Då tillväxthinder är komplexa till 

sin natur har tonvikt lagts vid att finna såväl likheter som variationer i uppfattningen 

av fenomenet för att få en så total förståelse som möjligt. Jacobsen (2002) skiljer 

mellan fallstudier och små-N-studier inom den intensiva utformningen. Skillnaden 

mellan de två typerna är i stora drag att fallstudier lämpar sig när man vill beskriva en 

speciell plats eller situation, medan små-N-studier lämpar sig vid en djupare 

beskrivning av ett speciellt fenomen (Jacobsen, 2002). I vårt fall har det senare valts 

då studien syftar till att få en djupare insikt i ett fåtal företag som upplevt och hanterat 

interna tillväxthinder. Valet att använda enheter från olika kontexter kan motiveras 

med att en rikare beskrivning av fenomenet möjliggörs än om vi valt ett enda fall.    
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Intervjuer 

För att få en ökad förståelse för människor och institutioner underlättar det att se 

situationen ur respondenternas synvinkel (Bryman & Bell, 2011). Vi har valt att göra 

det genom intervjuer med fyra företagsgrundare. Valet av kvalitativ 

forskningsintervju bidrog till att vi, utifrån de intervjuade personernas perspektiv, 

kunde få beskrivningar av hur deras företag hanterat tillväxten och dess interna 

hinder. Målet var att få en djup förståelse för de intervjuades upplevda värld, som inte 

innefattar de vetenskapliga förklaringarna (Kvale, Brinkmann & Torhell, 2009). Det 

är viktigt att tänka på att intervjusamtalet sker mellan två seenden, för det första har vi 

intervjun och samspelet mellan intervjuaren och intervjuade, det andra är kunskapen 

som byggs upp genom utbyte av synpunkter mellan de båda personerna (ibid).  

 

Valet att endast intervjua grundarna kan motiveras med att det är av intresse att 

studera de personer som varit med sedan start och som genom sin delaktighet bättre 

kan reflektera över de interna hinder som en snabb tillväxt kan medföra. Vi är 

medvetna om att den subjektiva synen kan medföra en risk genom att svaren blir 

färgade av den enskilda personens upplevda värld. Det är av största betydelse för vår 

studie att de hinder som identifieras är riktiga och att grundaren är insatt i vad som 

pågår i den dagliga verksamheten. Genom att vi genomför två intervjuer med varje 

grundare kan vi, som nämndes i föregående stycke, gå på djupet med varje enskilt 

företag och således eftersträva en så äkta bild av de interna tillväxthindren som 

möjligt.  

 

Komparativ design         

För att finna likheter och skillnader mellan företagen som medverkade i studien 

jämförde vi dem i olika avseenden och inom teman vi fann relevanta, detta sätt att 

studera på benämns som komparativt. Dessa teman arbetades fram under studiens 

gång och är empiriskt genererade, vilket sedan styrktes med befintlig teori. 

Komparativ design har ofta till syfte att förklara, beskriva eller förutsäga vissa utfall 

(Denk, 2002). På detta sätt kan vi i studien få en bättre förståelse av fenomenet 

tillväxthinder genom att jämföra våra fyra företag. Denk (2002) menar att det är 

studiens syfte och frågeställning som påverkar vilken utformning den komparativa 

studien ska anta, men även tidsramen och studiens resurser. Det måste göras ett visst 

urval för att studien ska vara möjlig att genomföra och vara överblickbar (Denk, 
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2002).  Vi har i vår studie valt att jämföra våra företag och finna mönster i vilka 

interna tillväxthinder som uppstår och hur de har handskats med dem. Studien är 

förklarande och besvarar frågan om varför skillnader finns och vilka mönster som går 

att finna. Genom att jämföra flera företag kan det ge forskare nya idéer gällande 

utveckling av teorier (Bryman, 2008).  

2.3 Tillvägagångsätt 

2.3.1 Litteraturgenomgång 

Studien inleddes med en litteraturgenomgång för att på så sätt kunna sätta oss in i det 

problemområde vi valt att studera. För att finna relevant vetenskaplig forskning 

användes databaserna Scopus och Libris som tillhandahålls av Linköpings universitet 

samt sökmotorn Google. Allt-i-ett söktjänsten Uni Search användes även i stor 

utsträckning, men för att relevanta artiklar skulle kunna rankas och sorteras låg 

Scopus som utgångspunkt för vår litteraturgenomgång då citering inte är möjligt att 

urskilja i Uni Search. 

 

Litteraturgenomgången genomfördes i två omgångar. Avsikten med den inledande 

litteraturgenomgången var att kartlägga tidigare forskning och identifiera luckor om 

tillväxt och tillväxthinder vilket gav oss möjlighet att formulera relevanta 

frågeställningar. Den första litteraturgenomgången var även underlag för de frågor 

som ställdes i den första intervjun. Efter de första intervjuerna analyserades empirin 

och gav upphov till fyra stycken empiriskt genererade teman, dessa teman var; 

Värderingar, Personal & Rekrytering, Rutiner samt Grundarens handlande. Den 

andra litteraturgenomgången låg till grund för att finna relevant teori till det som blev 

vårt teorikapitel, och genomfördes på ett grundligt sätt för att inte riskera att gå miste 

om, för studien, väsentligt teori. Den genomfördes på samma sätt som den första med 

hjälp av de databaser som Linköpings universitet tillhandahåller, men även med 

litteratur som var relevant för de genererade temana.  

2.3.2 Urval 

Vid urvalet av företag samt respondenter tog vi hänsyn till ett antal faktorer. 

Företagen i urvalet har handplockats med utgångspunkt i att de är tillväxtföretag, men 

även har en tillväxthistoria som vi ansett vara relevant, samt att de har en grundare 
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som fortfarande är aktiv i företaget. Användandet av en kvalitativ ansats motiveras av 

att vi ville generera kunskap om det studerade fenomenet och inte hade till syfte att 

försöka generalisera. Urvalet kan därmed hänvisas till ett så kallat strategiskt val 

(Johannessen & Tufte, 2002), då vi vill studera företag med grundare som kan ge oss 

rika beskrivningar och tillföra information som är relevant för studiens syfte. 

Utgångspunkten för vårt val av respondenter har därför baserats på lämplighet, det vill 

säga att urvalet av vilka som valts ska vara lämpligt för att kunna belysa 

forskningsfrågan (Johannessen & Tufte, 2002).  

 

Vid urvalet togs först hänsyn till företagens geografiska läge för att uppnå så lika 

externa marknadsförutsättningar som möjligt. Vi ville att bolagen skulle verka i 

samma externa omvärld för att begränsa det inflytande olika geografiska faktorer kan 

ha. Ett annat kriterium som togs hänsyn till var att företaget skulle påvisat en positiv 

trend i sin tillväxt under sina verksamma år samt att de skulle ligga i kategorin för 

små och medelstora företag (SME). Det var även viktigt att företagsgrundaren 

fortfarande var aktiv i företaget då vi vill undersöka interna tillväxthinder ur 

grundarens perspektiv. Urvalet skedde genom att vi försökte finna företag och 

personer som motsvarade de förutbestämda urvalskriterierna som benämns ovan. 

Genom aktivt sökande fick vi kontakt med åtta företag varpå vi undersökte om dessa 

motsvarade de valda kriterierna. Fyra företag exkluderas av det skäl att de inte ingick 

i kategorin SME. Vi valde bort stora företag på grund av att deras organisations-

struktur skiljer sig från de mindre och därför blir svårare att jämföra.  Fyra företag 

återstod sedan som mötte upp mot våra krav. I de fallen som två grundare fanns valde 

vi att endast intervjua en. Vi är medvetna om att den urvalsmetod som använts inte 

bidrar till ett representativt urval ur ett sannolikhetsperspektiv.  För att uppnå studiens 

syfte lades istället fokus vid att säkerställa att respondenterna kunde bidra med sina 

erfarenheter och reflektera över den tillväxtresa de varit del av. Vi är även medvetna 

om att fyra snabbt växande företag kan anses vara för få sett till antalet snabbväxare i 

Sveriges ekonomi. Vi menar dock att vi med våra semistrukturerade frågor samt 

genom valet att intervjua varje respondent två gånger, bidragit till en högre kvalitet på 

studien, då vi med öppna frågor haft till syfte att inte påverka respondentens svar.   

 

Att titta i backspegeln kan dock skapa svårigheter för att ge en rättvisare bild av 

tillväxtprocessen. För studien har en retrospektiv utgångspunkt valts då den baserats 
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på grundarnas erfarenheter av vad som hänt.  Då vi ville studera interna hinder som 

uppstått i samband med tillväxten behövde vi ha ett tillbakablickande perspektiv. Det 

var i företagets historia som förklaringarna gick att finna och grundarna var de 

personer som varit med sedan start och kunde på så vis bidra till en ökad förståelse för 

de barriärer företaget stött på. Det hade varit optimalt att få följa dessa företag över en 

längre tidsperiod, men då vår studie begränsas av den tid vi har att studera fenomenet 

tillväxthinder var detta inte möjligt. Följande företag valdes att studeras:   

 

Dormy        

Företaget grundades 1994 och är en svensk detaljhandelskedja som säljer 

golfutrustning. Den första butiken öppnades samma år i Örebro och idag har företaget 

nio butiker runt om i Sverige. En av företagets två grundare, Lars Johansson har en 

bakgrund som professionell golfspelare, vilket gett honom gedigen kunskap om 

branschen. Han hade redan erfarenhet av att driva egen verksamhet innan Dormy 

grundades. Idag är han marknadsansvarig i organisationen som har över 100 anställda 

och en omsättning på 450 miljoner.              

 

Candles Scandinavia       

Företaget startades 2010 och är idag verksamt inom detaljhandeln som ett tillverkande 

samt distribuerande företag av doftljus, med egen butiksförsäljning.  Företaget 

fungerar som en agentur för några av världens största märken inom produktnischen 

och har utöver detta egentillverkning i fabriken i Örebro med en butik i närområdet. 

En av företagets två grundare, Viktor Garmiani är idag VD och har erfarenhet av att 

driva företag innan, men har även arbetat som säljare och på så sätt fått en god 

marknadskännedom. Företaget har idag 30 anställda och har gått från en omsättning 

på 4 miljoner år 2010 till 32 miljoner 2015.                   

 

IT-mästaren  

IT-mästaren startade år 2000 och har idag 70 anställda, vilka framförallt är IT-

konsulter. De två grundarna av företaget, Martin Börjeskog och Rikard Westlund 

studerade tillsammans på universitetet och startade efter studietiden ett student-

bemanningsföretag. Några år senare kontaktades grundarna av några som ville starta 

ett IT-bemanningsföretag, som sedan kom att bli IT-mästaren. Idag arbetar de med 

outsourcing av IT-drift till huvudsakligen småföretag, vilket de gör genom flertalet 



	 	

	 15	

tjänster - från helhetstjänsten Total Outsourcing, till smalare IT-drifttjänster och 

molntjänster. Grundaren som intervjuades för denna studie, Martin Börjeskog är idag 

försäljningsansvarig. Företaget har sitt huvudkontor i Örebro, men även kontor i 

Karlstad och Stockholm och omsätter över 70 miljoner kronor.         

 

Navigio 

Navigio har funnits i 26 år och startades år 1990. Företaget erbjuder tjänster inom 

Integrated Human Capital Services och fungerar som en strategiskt partner till sina 

kunder när det gäller rekrytering, organisation och humankapital. Man arbetar inom 

fyra tjänsteområden: Search & Selection, Leadership Services, Performance 

management och Organization strategy, och är etablerade på den nordiska marknaden, 

med kontor i Örebro, Stockholm, Oslo och Köpenhamn. Grundaren av Navigio och 

dess 40-tal konsulter har lång erfarenhet inom de fyra tjänsteområdena och är 

välkända som ett kompetent konsultföretag i branschen. Margareta Bengtsson som 

grundade företaget sitter idag i styrelsen och ansvarar för utbildningen inom Navigio 

Academy. Navigio Academy står för den interna kompetensutvecklingen, men svarar 

också för viss extern utbildning för kunder i ledarskap och retorik. Idag omsätter 

Navigio 80 miljoner kronor och har 70 anställda.  

2.3.3 Intervjuer   

Vi valde att använda oss av en semi-strukturerad intervjumetod i studien. 

Respondenten får då stor möjlighet att själva belysa områden de anser vara viktiga 

(Andersson, 1985), något som var relevant då studien syftar till att analysera interna 

tillväxthinder utifrån grundarnas perspektiv. En alternativ intervjumetod hade varit att 

genomföra helt ostrukturerade intervjuer där standardiseringsgraden är låg och 

intervjuaren enbart utgår från ett fåtal teman (Bryman & Bell, 2011). Den låga 

standardiseringen bidrar då till mer nyanserade och uttömmande svar (Lundahl & 

Skärvad, 1999). Efter noga övervägande valde vi tillslut semistrukturerade intervjuer. 

Vi ansåg att det skulle vara till fördel för studien att ha färdigformulerade frågor till 

intervjutillfället, men ändå ha möjligheten att ställa följdfrågor (Andersson, 1985). Att 

använda sig av semistrukturerade intervjuer gör även att intervjuernas upplägg till en 

viss grad kommer att likna varandra, då vi utgår från en intervjuguide, och på så sätt 

blir det lättare att jämföra svaren. Detta för att göra det möjligt att se de mönster som 

förekommer mellan de intervjuade företagen och grundarna. Dessa mönster är viktiga 
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att uppmärksamma då vi vill se om de olika interna tillväxthindren samverkar med 

varandra. Genom att ställa liknande frågor till alla grundare hoppas vi kunna se 

likheter i deras svar som sedan kan bilda ett mönster där vi kan undersöka hur 

relationen mellan hindren ser ut. 

 

För att komma in på djupet hos de tillfrågade valde vi att intervjua dem under två 

tillfällen. Vid önskan att förstå ett enskilt fall och gå in på djupet menar Jacobsen 

(2002) att upprepade intervjuer med samma intervjuobjekt blir desto viktigare. Vid 

upprepade intervjutillfällen kan ett förtroende etableras vilket i sin tur underlättar för 

en öppnare informationsutveckling (Jacobsen, 2002).      

 

2.3.4 Första intervjuomgången  

 

Förberedelser  

Alla respondenter kontaktades via telefon där de först fick en kort beskrivning av vad 

studien skulle innebära och sedan en förfrågan om att medverka. Efter att företaget 

svarat ja, fick de ett mail tillsänt sig med information om studien, exempelvis 

frågeställning och syfte. I mailet framhölls även de etiska aspekter som föreligger i 

studien och att företagets samt respondentens namn vid önskan utelämnas från 

studien. Därefter började arbetet med att utveckla intervjuguiden (se Bilaga 1). Det är 

viktigt att intervjufrågorna är väl genomarbetade eftersom intervjuns innehåll 

påverkar kommunikationsprocessen (Andersson, 1985). För att möjliggöra en hög 

kvalitet på informationen från intervjuerna anser Andersson (1985) att tidigare 

erfarenhet och skicklighet är avgörande faktorer. För att uppnå detta lades mycket tid 

på utformningen av intervjuguiden för att studien skulle få en hög intern validitet 

(Bryman & Bell, 2011). Vi läste mycket litteratur hur intervjuer ska genomföras och 

hur frågorna ska formuleras för att svaren inte ska begränsas av att våra frågor var för 

specifika. Litteraturen som användes var framförallt två intervjuböcker, den ena 

boken var skriven av Kvale, Brinkmann & Torhell (2009) och den andra av Anderson 

(1985). Detta kompletterades med litteratur om kvalitativa forskningsmetoder där 

intervjuer oftast är ett inslag (Bryman & Bell, 2011; Jacobsen, 2002; Justesen & Mik-

Meyer, 2010).   
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Intervjuguiden, som hade tre olika teman, inleddes med bakgrundshistoria och 

information om företagets grundare, alltså respondenten själv och skulle vara enkla att 

besvara. Dessa frågor hade som syfte att få respondenterna att känna sig trygga i 

situationen, så att intervjun inte inleddes med frågor de upplevde som svåra att 

besvara. Efter det ställdes frågor om tillväxt, där grundaren fritt fick tala om tillväxten 

i företaget och hur de hanterat den. Här gav de öppna frågorna oss möjlighet att ställa 

följdfrågor som kunde ge oss en tydligare bild av företagets tillväxthistoria. Det 

avslutande temat i intervjuguiden var frågor om interna tillväxthinder i företaget. Här 

försökte vi identifiera om en viss typ av hinder kan uppstå under olika faser. För att ta 

reda på hur företagen arbetat med att överkomma interna hinder frågade vi om 

åtgärder och även vilka de mest betydande faktorerna varit för att överkomma dessa. 

Vi gav inte exempel innan utan lät först de tillfrågade fritt prata om viktiga faktorer 

för att ta sig ur "tillväxtsvackor". Om vi upplevde oklarheter eller önskade ett mer 

uttömmande svar, gav det semistrukturerade upplägget utrymme för följdfrågor.   

 

Intervjuguiden mejlades till respondenten dagen innan intervjun i förberedande syfte. 

Intervjun syftade till att låta grundaren reflektera över erfarenheter och upplevelser 

som sträcker sig en bit bakåt i tiden, var vi ansåg det behövligt att låta respondenten få 

möjlighet att läsa igenom intervjuguiden innan så att de kunde minnas saker som 

inträffat en tid tillbaka. Det finns risker med denna typ av utformning där vi som 

undersökare måste förlita oss på att den intervjuade minns rätt. För att minimera 

eventuell minnesförskjutning kunde mycket av den informationen som kom fram 

under intervjun kontrolleras mot årsredovisningar från tidigare år samt tillgängliga 

företagsdokument såsom företagets värderingsguider och utbildningsböcker.  

 

Genomförande  

Valet hur en intervju genomförs är av största vikt då genomförandet kan få en 

inverkan på resultatet (Jacobsen, 2002). Samtliga intervjuer skedde genom 

individuella intervjuer för att skapa en personlig kontakt till respondenten. Det fysiska 

samtalet underlättar för att bygga upp ett förtroende samt för att kunna tala om känslig 

information (Jacobsen, 2002). När det beslutas var intervjun bör hållas måste hänsyn 

tas till kontexteffekten, då situationen kan påverka den information man får genom en 

intervju (Jacobsen, 2002). Andersson (1985) menar att man bör välja en plats där den 

intervjuade känner sig trygg och säker. Intervjuerna ägde därför rum på respektive 
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respondents arbetsplats. För att undvika att eventuella störningsmoment uppstod, till 

exempel arbetskollegor eller telefonsamtal genomfördes intervjuerna i avskilda 

mötesrum.  De enskilda mötesrummen bidrog även till en bättre kvalitet på 

inspelningen då andra ljud kunde minimeras.              

 

Vid intervjuerna deltog vi båda uppsatsförfattare. Valet till att bådadera medverkade 

var dels för att båda skulle ha en god översikt av det insamlade materialet, men även 

då vi inte förde en strikt intervju underlättade det att fånga upp intressanta svar och 

följa upp dessa på olika sätt. Det finns dock risker med att genomföra intervjuer med 

två intervjuare. En negativ aspekt är att två intervjuare kan skapa en situation där 

respondenten känner sig underlägsen (Andersson, 1985) eller uppleva det som hotfullt 

att frågas ut av två personer (Bryman & Bell, 2011). Vi menar dock att närvaron av 

oss båda inte utgjorde något problem då samtliga respondenter funnit sig i 

intervjusituationer tidigare och besitter vanan att tala inför större grupper.              

 

Då intervjuerna var av samtalskaraktär, var det viktigt att kunna registrera mer i detalj 

vad de intervjuade sa. För att underlätta analysarbetet bad vi samtliga respondenter 

om tillåtelse att spela in intervjuerna. Att föra anteckningar under en intervju kan 

verka störande och kan även hindra en ledig samtalston (Andersson, 1985).  Samtliga 

respondenter gav tillåtelse att spela in intervjun, vilket bidrog till att vi kunde hålla ett 

större fokus på samtalet och vara uppmärksamma på de svar vi fick för att kunna 

ställa uppföljningsfrågor. Risken med inspelningar är att respondenten kan uppleva ett 

obehag över att få sina ord inspelade (Andersson, 1985). För att få respondenterna 

trygga i situationen var vi mycket tydliga med informationen kring hanteringen av 

materialet under studiens gång samt efter. Även inför intervjun såg vi till att den 

intervjuade skulle vara väl förberedd och informerad om vad som skulle ske.   

 

Att göra inspelningar underlättar även vid transkribering då det möjliggör en 

noggrannare analys av vad respondenten har sagt och även hur de sagt det (Bryman, 

2008). En vidare fördel med transkriberingen är att respondentens ordalag bibehålls 

och möjliggör användandet av direkta citat (ibid). Arbetsprocessen vid transkribering 

ska dock inte underskattas och "med den vikt som utskrifter har i kvalitativa 

undersökningar som bygger på intervjuer, ska man inte ta lätt på den uppgiften" 

(Bryman, 2008:311). Att överföra tal till skrift kräver att man är uppmärksam och 
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fokuserad vid överföringen. Misstag som kan uppstå är att man hör fel, blir trött eller 

slarvar (Bryman, 2008). För att försäkra oss om att utskrifterna var av god kvalitet 

läste vi innan på om vilka fallgropar man kan hamna i. Vid intervjuerna användes 

våra egna mobiltelefoner som inspelningsutrustning. För att kontrollera 

ljudupptagningen testade vi att spela in oss själva först och kunde på så vis försäkra 

oss om att ljudet höll god kvalitet. Utöver detta så användes två mobiltelefoner vid 

intervjuerna för att minimera eventuella tekniska hinder.   

2.3.5 Analys av data  

Vi inledde genomgången av intervjumaterialet med att transkribera från ljud-

upptagning till text som beskrivits ovan. Det innebär stora utmaningar att arbeta med 

och analysera text. Det insamlade materialet blir snabbt en stor och otymplig samling 

av olika typer dokument (Bryman & Bell, 2011). Miles och Huberman (1983) 

uttrycker följande i boken Qualitative Data Analysis:   

 

Words are fatter than numbers, and usualy have multiple meanings. 

This makes them harder to move around and work with. Worse still, 

most words are meaningless unless you look backward or forward to 

other words.   

Miles & Huberman, 1983, 56. 

                   

För att få en överblick av den text som skulle analyseras inledde vi processen med att 

komprimera och systematisera datamaterialet för att möjliggöra och förenkla 

analysen, detta efter rekommendationer från Johannessen och Tufte (2002). Kodning 

blev en del i systematiseringsarbetet då vi granskade texten från intervjuerna och 

sedan kategoriserade svaren så att de kunde sammanställas med de övriga 

respondenternas svar på samma fråga. Därefter skrev vi ut det transkriberade 

datamaterialet på papper och läste igenom det flera gånger var för sig, varpå vi 

markerade meningar som kännetecknade tillväxthinder och tillväxt för att få en ännu 

bättre förståelse av materialet. Sedan gick vi igenom materialet tillsammans för att 

vara eniga om vad meningsenheterna innebar. I nästa steg fördes materialet in i 

NVivo i vilket meningsenheterna kodades efter olika kategorier. NVivo är ett program 

för datorstödd kvalitativ analys, vilket används för att underlätta analys och 

sorteringen av ett rikt datamaterial (Bryman & Bell, 2011). Programmet i sig är inget 
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analysverktyg, men genom att klassificera textsekvenser i olika noder blir det lättare 

att hantera datamaterialet och exempelvis gå tillbaka till de delar som ska studeras 

djupare. Det är dock viktigt att veta att det inte finns någon inbyggd funktion som gör 

att vi utan egen klassificering kan hitta minsta gemensamma nämnare i en text eller 

lösningen till ett formaliserat problem (NVivo, 2016). Programmet genererar inte en 

absolut sanning utan underlättar bearbetningen av texten. Kodningen gör också att det 

blir lättare att ta fram textsekvenser som kopplats samman med en viss nod (Bryman 

& Bell, 2011). 

 

Vi valde ut fyra stycken kärnkategorier, våra noder, som bidrog till att vi inom ramen 

för dessa kunde skapa underrubriker, så kallade tränoder. Tränoder är noder som 

implicerar att det finns en koppling mellan dem och som sedan placeras in i den 

huvudgrupp som vi anser att den tillhör (Bryman & Bell, 2011). Våra tränoder 

utgjorde en rad kategorier från vad respondenterna hade uppgivit som exempelvis ett 

materiellt eller immateriellt tillväxthinder, specifika åtgärder, attityd till förändring, 

utvärdering och betydande faktorer för tillväxt. I processen markerades den text som 

skulle kodas, det vill säga att noder sammankopplades till olika segment i texten som 

vi ansåg känneteckna noden samt tränoden. När själva kodningen av våra data var klar 

kunde vi sedan göra olika sökningar i texten. Det vanligaste är att man vill hitta alla 

de gånger som en viss nod förekommer i dokumenten. Nvivo har en funktion för detta 

som hjälper att se förekomsten av en viss nod (Bryman & Bell, 2011). I textsökning 

kunde vi se att orden: värderingar, rekrytering, medarbetare, erfarenhet, utbildning 

och organisation var bland de mest förekommande orden (se figur 1). Textsökningen 

samt analysen av vårt datamaterial genererade fyra empiriska teman. Dessa blev: 

Grundarens handlande, Värderingsarbete, Personal & Rekrytering samt Rutiner.  

Anledningen till att vi valde att ta med ett tema gällande grundarens handlande har 

främst att göra med att grundaren är av vikt för upprinnelsen av ett tillväxtföretag, 

men även då deras upplevelser och erfarenheter låg till grund för studien. De övriga 

tre temana kom att bli huvudkategorier för vilka fler interna tillväxthinder innefattas. 

Att endast använda de mest frekvent använda orden bidrar dock inte till en djupare  

förståelse, varpå det är av vikt att undersöka dess betydelse och relevans i det 

tillgängliga datamaterialet. De fyra temana har utifrån grundarnas berättelse visat sig 

ha stor betydelse för att överkomma interna tillväxthinder.  
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Figur 1: NVivo 

 

Det som analyserades i vår studie var företagsdokument och intervjudata, som 

likvärdigt samlats in om samtliga valda företag. Johannessen och Tufte (2002) menar 

att olika ursprung inte innebär att de måste analyseras olika. Dokumentanalys och 

annan typ av nedskriven kvalitativ data skiljs inte åt då vi i båda fallen ska ta fram 

meningsinnehållet och hur texten är uppbyggd (Johannessen & Tufte, 2002).            

 

2.3.6 Andra intervjuomgången  

 

Förberedelser  

Den andra intervjun antog som tidigare en semistrukturerad karaktär för att 

möjliggöra flexibilitet och kunna få rik information om de intervjuades upplevda 

värld. Den semistrukturerade intervjun lämnar utrymme för att anpassa viktiga frågor 

som uppkommer under intervjun och där vi tillåts att ställa följdfrågor som anknyter 

till något som respondenten har sagt (Bryman & Bell, 2011). Våra fyra empiriskt 

genererade teman låg som grund för den andra intervjuguiden (se Bilaga 2) vilka har 

sitt ursprung i analysen av det första intervjumaterial som beskrivits ovan. Vid 

utformandet av intervjuguiden ville vi formulera frågor som till sin karaktär var mer 

öppna, men som var specifika inom ramen för varje tema. För att utarbeta en relevant 
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intervjuguide genomfördes en litteraturgenomgång som låg till grund för 

intervjufrågorna och senare till studiens teorikapitel.  

 

Intervjuguiden inleddes med frågor om företagets kärnvärden för att kunna skapa en 

bättre förståelse för hur företagen arbetar med sina värderingar och hur de används i 

organisationen. Därefter ställdes frågor om personal och rekrytering. Detta tema 

innehöll tre kategorier, var vi ville fördjupa oss inom den problematik, kopplat till 

dessa områden, som tagits upp i den första intervjun. Temat innehöll frågor om 

företagets rekryteringsprocess, upplevda kompetensklyftor och internutbildning. Det 

tredje temat behandlade frågor som rörde företagets rutiner. Detta materiella hinder 

var ett återkommande tema bland grundarna, var vi bland annat ville fördjupa oss i 

hur de arbetat med att utveckla och anpassa sina rutiner i takt med att företaget har 

växt. Det avslutande temat i intervjuguiden behandlade frågor om grundarens egen 

utveckling där vi ville undersöka om deras tidigare erfarenheter varit till nytta vid 

driften av sitt företag och om deras tidigare kunskap varit behjälplig vid att 

överkomma interna tillväxthinder. Vi berörde även frågan om de ansett sig behöva 

mer utbildning för att överkomma tillväxthinder i företaget.  

 

För att underlätta planeringen för alla parter bokades datum och tid för den andra 

intervjun vid det första tillfället eller kort därefter genom mailkontakt.  

 

Genomförande  

Genomförandet av den andra intervjun skedde på liknande sätt som den första. Som 

vid tidigare tillfälle gjorde vi individuella intervjuer med grundarna, vilka åter skedde 

på respondenternas arbetsplats. Avsikten med intervju nummer två var att kunna gå på 

djupet med varje studieobjekt för att få en rikare beskrivning av de interna 

tillväxthinder som grundarna upplevt och kunna förstå varför de uppkommit, samt hur 

de arbetat för att åtgärda dessa. Skillnaden från den första intervjun var att vid andra 

mötet kunde en förtroligare stämning bekräftas. Som tidigare nämnts är upprepade 

intervjuer med samma intervjuobjekt att föredra om man vill gå på djupet och kunna 

uppnå en öppen informationsutveckling (Jacobsson, 2002). Jacobsson (2002) menar 

att det är nödvändigt att en tillitsrelation mellan parterna etableras för att kunna uppnå 

en öppnare informationsväxling, vilket i sin tur inte är lätt och kräver gemensamt 

handlade över tid. För oss har det varit av största vikt att respondenten kunnat känna 
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tillit till oss som intervjuare och gällande den information som utväxlas att den 

hanteras korrekt. Under processens gång har vi därför varit tydliga med vad som 

kommer att hända med materialet såväl under som efter studien. Vidare har en 

diskussion förts om hur mycket information vi får nämna om företaget för att inte 

bryta det förtroende som har etablerats och att respondenten kan känna sig trygg med 

de uppgifter och fakta som lämnats. Innan intervjun inledde vi med att informera 

respondenten om vad som hade kommit fram i analysen av tidigare intervju och vi 

presenterade våra fyra teman. 

 

Analys av data 

Intervjuerna spelades som i tidigare intervjuer in för att dels underlätta en ledigare 

samtalston, men även för att möjliggöra en noggrannare analys av det respondenterna 

berättade. Efter intervjuerna transkriberade vi från ljudupptagning till text, vilket 

skedde på likartat sett som beskrivits tidigare. Det transkriberade materialet skrev vi 

sedan ut och läste igenom flera gånger för att skapa oss en bättre förståelse för 

helheten i det tillkomna materialet. Därefter följde en process av att komprimera och 

systematisera underlaget för att möjliggöra och förenkla en analys. I detta skede 

kategoriserade vi svaren för att få dem mer överblickbara, genom manuell kodning av 

de ord och begrepp som var viktiga. I en analys av den andra intervjuomgången kunde 

vi bekräfta att de teman som framkommit i den första intervjuomgången styrktes som 

relevanta, detta då likheter i respondenternas svar kunde identifieras.   

 

2.4 Studiens kvalitet  

2.4.1 Reliabilitet  

 

De valda metodernas tillförlitlighet förklaras av studiens reliabilitet. Om metoden är 

tillförlitlig kommer resultatet bli detsamma om undersökningen genomförs ännu en 

gång (Silverman, 2011). Bryman & Bell (2011) menar att om resultatet faller 

annorlunda ut visar metoden att det finns påverkan av slumpmässiga eller tillfälliga 

betingelser. För att det efter en genomförd studie ska vara möjligt för en utomstående 

att testa reliabiliteten har vi under studiens gång varit noggranna med att tydligt 



	 	

	 24	

dokumentera vår arbetsprocess. Silverman (2011) menar att detta är av högsta vikt för 

att någon annan ska kunna genomföra processen på samma sätt vid ett senare tillfälle, 

vilket även benämns som den externa validiteten (Bryman, 2008). Bryman (2008) 

menar vidare att detta är något som är svårt att uppfylla i en kvalitativ studie då en 

social miljö och dess förhållande inte är möjliga att "frysa" i ett tidigt stadie av 

studien för att sedan kunna göra den replikerbar. Trots användandet av en identisk 

intervjuguide och samma intervjufrågor kan det vara svårt att bedöma graden av 

reliabilitet om samma intervju genomförs två gånger, eftersom svaren fortfarande kan 

variera beroende på respondentens humör och sinnesstämning (Svensson & Starrin, 

1996). Vi valde att intervjua respondenterna två gånger. På så sätt kunde vi gå mer på 

djupet, men även ställa vissa frågor som liknade varandra under bägge intervjuerna 

för att se om respondenten gav liknande svar och kunna upplevas som 

trovärdig.              

 

Intern reliabilitet är enligt Bryman (2008) viktigt och handlar om att de personer som 

genomför studien tolkar materialet på samma sätt. Det har uppnåtts genom att vi båda 

varit närvarande vid samtliga av studiens moment. Speciellt viktigt var när empirin 

skulle kodas och slutsatsen dras, då meningsskiljaktigheter annars kan uppstå. Vi 

spelade även in alla intervjuer så att vi efteråt kunde lyssna på dem vilket 

möjliggjorde en god och trovärdig redogörelse av respondenternas 

erfarenheter.  Något annat som bidrog till hög reliabilitet var en noggrann redogörelse 

av hur vi gått tillväga och en datainsamlingsmetod som var relevant för studiens 

syfte.      

 

För att säkerställa att vi verkligen hade tolkat intervjuerna på rätt sätt försågs de 

personer som varit en del av studien med resultatet. Den processen kallas för 

respondentvalidering och har till syfte att bekräfta att den beskrivning som vi 

förmedlar stämmer överens med deras erfarenheter (Bryman & Bell, 2011). Vi 

tolkade det insamlade materialet och redogjorde sedan resultatet av undersökningen 

för de som intervjuats. De fick då bekräfta att det vi uppfattat under intervjun stämde 

överens med verkligheten. Vi kontaktade respondenterna när empiriavsnittet var 

skrivet och de fick möjlighet att granska materialet och ta ställning till om företaget 

skulle nämnas vid namn. Bryman & Bell (2011) menar att risken med 

respondentvalidering är att det kan uppstå defensiva reaktioner från respondentens 
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sida, vilket kan medföra att respondenten önskar censurera delar av det som 

framkommit i studien. Vi anser att vi minskade den risken genom att erbjuda ett 

fiktivt namn. Att ge företagen fiktiva namn kan dock leda till en negativ påverkan på 

studiens reliabilitetsgrad då en replikering av studien försvåras. I samtliga fall 

godkände respondenten att företagsnamn samt personens egna namn fick förekomma i 

studien. 

2.4.2 Validitet  

Validiteten mäter om de slutsatser som studien genererar är rimliga och om 

slutsatserna är giltiga utifrån undersökningens upplägg, datainsamlingsmetodik och 

analys av data (Bryman & Bell, 2011). Bryman & Bell (2011) beskriver hur 

validiteten kan delas upp i intern och extern validitet, där intern validitet syftar till att 

påvisa huruvida slutsatsen i studien är hållbar, och extern validitet om de resultat som 

inhämtats i studien kan generaliseras över studiens valda ämnesområde.                   

 

Intern validitet är ett viktigt mått vid företagsekonomiska undersökningar och innebär 

att vår empiri ska överensstämma med utvecklade teorier (Bryman & Bell, 2011). Vi 

har styrkt studiens interna validitet genom att utgå från intervjuguider vid 

intervjuerna. Frågorna baseras på våra forskningsfrågor och tidigare studier om 

interna tillväxthinder. Tack vare intervjuguiden hölls intervjuerna inom ramen för vad 

studien skulle handla om, vilket i sin tur underlättade vid sammanställningen av 

empirin och analysen. Vi har även kunnat stärka den interna validiteten genom att vi 

erhållit kunskap från första delen av datainsamlingen och då kunnat förbättra vårt 

tillvägagångssätt vid datainsamlingen.  Att vi använt oss av respondentvalidering 

minskade även risken för missförstånd och feltolkning av insamlat material.      

 

Bryman och Bell (2011) menar att extern validitet inom kvalitativa undersökningar 

påverkas av många faktorer, såsom valet av respondenter samt valet av 

datainsamlingsmetod.  För att uppnå så hög extern validitet som möjligt har vi tydligt 

redogjort hur studien genomförts, samt bifogat bägge intervjuguider som använts i 

studien för att underlätta en replikering. Studien bör kunna replikeras på små och 

medelstora tillväxtföretag där grundaren fortfarande är närvarande. Det kan dock 

förekomma skillnader mellan grundarnas egenskaper som kan leda till ett resultat 

olikt vårt.  
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2.4.3 Forskningsetiska principer 

För att se till att respondenterna inte behandlats felaktigt eller kränkts genom sin 

medverkan har studien tillämpat Vetenskapsrådet (2006) etiska ställningstaganden. 

De etiska principer som tillämpats i studien är: informations-, samtyckes-, 

konfidentialitets- och nyttjandekravet. De personer som ingick i studien erhöll innan 

intervjutillfällena information om studiens syfte samt villkor för sitt deltagande, vilket 

innebar att informationskravet uppfylldes. Vid en första mailkontakt med 

respondenten återgavs studiens syfte samt att vi klargjorde för respondenterna att 

deltagandet var helt frivilligt och att all information skulle behandlas med 

konfidentialitet. Informationskravet upprepades även innan vi inledde varje intervju. 

Vid inledande korrespondens med respondenterna fastslogs även dennes frivilliga 

medverkan i studien och vad det skulle bidra till vilket är i enighet med 

samtyckeskravet.  

 

Konfidentialitetskravet innebär att de uppgifter vi har om personer och företag som 

ingår i studien ska ges konfidentialitet i högsta möjliga mån och personuppgifterna 

ska förvaras på en plats där obehöriga inte kan ta del av dem. Våra respondenter har 

gett oss tillstånd att ange namn och företag i studien, men vår insamlade empiri har 

behandlats så att ingen obehörig kan ta del av material som inte ska vara med i 

studien. Slutligen har vi nyttjandekravet som måste uppfyllas och innebär att 

insamlade personuppgifter enbart kommer användas i forskningssyfte och inte föras 

vidare för annat bruk, vi var därför noga med att informera respondenterna detta inför 

varje intervjutillfälle. 
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3. Empiri – grundarnas berättelse  

I kapitlet presenteras en sammanställning av de data som genererats med hjälp av de 

genomförda intervjuerna. Nedan följer en redogörelse av respondenternas berättelse 

kring deras erfarenheter av interna tillväxthinder i sina företag.     

  

3.1 Dormy 

Dormy är en ledande detaljhandelskedja inom golf. Försäljning av sportartiklar och 

sportutrustning sker både i butikerna runt om i landet och på webbsidan. Företaget 

grundades år 1994 av de två kompanjonerna Lars Johansson och Mats Hedlund, som 

tidigare arbetat tillsammans som golftränare. Under de första åren drev de en butik, 

men i takt med att företaget växte bestämde grundarna sig för att år 1999 bli 

storskaliga och började då bygga en större affärslokal som även inrymde ett 

huvudkontor. Dormys uttalade ambition har sedan starten varit att bli den bästa 

detaljhandelskedjan i Sverige på kundservice. Idag har företaget över 100 anställda 

och en omsättning på 450 miljoner kronor i sina tio butiker, som vid årets slut 

kommer att ha utökats till tolv butiker.     

 

Tillväxt  

Tillväxtambitionen hos Dormy var till en början inte planerad. Inledningsvis var 

avsikten att öppna en golfbutik med öppet året om, eftersom det i branschen var 

vanligt att butikerna endast hade öppet under sommarsäsongen. Till en början skötte 

de två grundarna all verksamhet själva, de arbetade bland annat i butiken, lagade 

klubbor, skötte bokföring och fakturerade.  

 

År 2000 flyttade företaget till sitt nuvarande huvudkontor som hade en butiksyta på 

1000 m2. Flytten var startskottet för Dormys tillväxt och innebar en stor förändring för 

företaget, bland annat då de ökade i antalet anställda. De två grundarna arbetade kvar i 

butiken och var fortsatt involverade i den dagliga driften då bolaget ännu var av 

mindre storlek. Med åren, när Dormy växte sig större samt när de ekonomiska 

förutsättningarna fanns insåg de två grundarna att de inte kunde göra allting själva. 

För att få avlastning och erhålla mer kompetens anställdes medarbetare som var bättre 

inom vissa affärsområden än vad de själva var. Lars tror att deras sätt att arbeta har 
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varit en betydande anledning till att de har kunnat hantera tillväxten och inte gått in i 

väggen eller överarbetat sig på vägen dit. Att de tagit hjälp av personer som har mer 

kunskap och engagemang inom problemområdet har varit av stor vikt för deras 

fortsatta tillväxt, exempelvis har de använt sig av experthjälp i form av konsulter i de 

frågor som de själva inte kunnat besvara.               

 

Grundaren Lars berättar att företagets kundorientering har varit en bidragande faktor 

till att företaget haft sin tillväxttakt. Kundorienteringen ska genomsyra hela 

organisationen och mätningar visar höga siffror på Nöjd-Kund-Index. "Det börjar 

egentligen med hur vi är mot varandra, hur vi är som personer, att vi tar hand om 

varandra och att vi bryr oss om varandra. Gör man det då bryr man sig om kunden 

också." Som det framgår av citatet försöker grundarna agera mot sina anställda på 

samma sätt som de anställda ska agera mot kund. Dormys grundare har en tydlig 

vision om vart man vill nå, vilken de hela tiden försöker förmedla till sina anställda. 

Grundaren Lars menar att för hela personalstyrkan har tillväxten varit viktig. 

Personalen vill arbeta i ett företag där det ständigt händer saker och där det är 

utveckling, inte i ett företag med avveckling.               

 

Efter att ha studerat tillväxten hos Dormy går det att notera ett mönster där tillväxtår 

ofta följts av något år utan tillväxt. På frågan om de medvetet valt att ta en paus svarar 

grundaren att de försöker landa mellan öppningar av nya butiker, ett exempel var när 

Dormy öppnade tre butiker samtidigt år 2008. “Då kände vi att, vänta lite, vi har inte 

energi nu måste vi dämpa oss. Vi kan inte öppna tre butiker nästa år igen, utan vi 

måste se till att den digitala världen och människorna kommer ikapp”. Att planerna 

när ett tillväxtår ska inträffa är svårt. Främst handlar det om att rätt ekonomiska 

förutsättningar finns och att man kunnat spara ihop kapital till en expansion. För att 

kunna expandera måste även rätt resurser i form av personal finnas och en marknad 

att expandera på. Allt grundar sig sedan i att känna ett behov från kunderna och ligga 

ett steg före. För att klara av tillväxten har Dormy arbetat på två sätt för att samla mer 

kunskap till företaget. Det ena sättet handlar om att anställa personer som sitter på den 

efterfrågade kunskapen. Det andra är att de köper in den önskade kunskapen från en 

extern konsult.         
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Lars ser positivt på framtiden och planen är nu att expandera utanför Sveriges gränser. 

Dormy undersöker därför möjligheterna och utsikterna genom att se över faciliteter, 

personal och hur de skulle behöva arbeta. Det innebär ett stort steg att etablera sig på 

en internationell marknad och därför vill företaget vara väl förberedda innan en 

expansion sker utanför Sveriges gränser.   

 

Grundaren 

Lars Johansson är, som tidigare nämnts, en av Dormys två grundare. Han läste teknisk 

linje på gymnasiet och har utöver det en militärutbildning från Karlberg i Stockholm. 

Entreprenören tillika golfspelaren började sin företagsamma resa under sin värnplikt 

med att sälja t-shirts. Därefter följde en period då inom windsurfing där han drev en 

surfskola. Upprinnelsen till Dormy började på Askersunds Golfklubb där Lars 

arbetade som golftränare och drev en inomhusanläggning. Under denna tid var Lars 

ute på många golfmässor och fann att utom Europas gränser såldes varor i stora 

butiker där kunderna hade tillgång till ett stort och brett urval av olika produkter. Idén 

till att starta en golfbutik med större utbud och bredare sortiment realiserades år 1994 

när han och hans kompanjon Mats startade företaget Dormy. Lars tidigare 

arbetserfarenheter har varit till stor nytta vid driften av Dormy, men även att han kan 

utvecklas och lära sig nya saker.  

 

Man blir ödmjuk, Mats och jag har insett att vi behöver mer 

kompetens inom företaget för att vi ska lyckas och att vi anställer folk 

som har en annan kompetens än den vi har. […] Att inse, vi kanske 

inte kan göra allt själva.     

 

Till en början var det största hindret för Dormy ekonomin, de kunde endast expandera 

så mycket som ekonomin tillät och varje investering var viktig. Grundarna lade ner 

mycket tid på sin verksamhet som fick kompensera för pengarna som inte fanns. Lars 

berättar att redan från början har rollerna dem emellan fallit sig naturligt. Mats har 

fokuserat på inköp eftersom han har ett stort intresse för området och har så med haft 

kontakt med Dormys leverantörer. Lars har istället alltid varit intresserad av 

marknadsföring, visioner och drömmar och har haft rollen som marknadsansvarig.  
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För att överkomma tillväxthinder har grundarna inte valt att ta in en extern styrelse 

som är med och fattar beslut, utan de har istället anlitat specialister inom de områden 

de ansett sig behöva hjälp inom. Konsulter har bland annat anlitats inom 

marknadsföring, ekonomifrågor och skattefrågor, för att hitta dessa har grundarna fått 

utnyttja sina kontaktnät. Inom organisationen har Dormy idag en VD som håller 

uppsikt på verksamheten samt försäljningschefer som håller kontakt med alla 

butikschefer.   

 

Värderingar  

De första åren var inte arbetet med företagets värderingar högsta prioritet, men när 

ekonomin inte längre var ett överhängande problem började arbetet med 

värdegrunden ta fart. Eftersom företaget expanderade och öppnade butiker på andra 

platser i landet var det viktigt att även de nyanställa hade samma företagsanda, trots 

att butikerna låg långt ifrån varandra. För att sprida värderingarna och säkerställa att 

butikerna drevs på samma sätt de första åren, avlöste grundarna varandra med att 

arbeta i de nyöppnade butikerna.                     

 

På frågan vilken värdegrund företaget står på berättar grundaren Lars att det är svårt 

att förklara exakt, men att det är viktigt att alla människor på företaget uppfattar att de 

är lika mycket värda. Dormy är en platt organisation och grundarna har varit noga 

med att inte framhäva några titlar. De fokuserar istället på vad de anställda producerar 

och hur de agerar mot varandra, vilket ger en indikator på hur de anställda sedan är 

mot kunderna.   

 

Vi är en platt organisation och det är högt till tak, det har vi alltid 

sagt. Ta upp problemen på en gång om det finns några problem, pang 

direkt. Tisslande och tasslande, de som gör det, då undrar vi vad det 

är frågan om, det är raka rör. Sen är vi också transparanta, vi sitter i 

ett öppet landskap, jag kan prata om affärer och allting. Vi har inget 

att dölja, alla vet vad alla tjänar.  

 

Dormy har utvecklat tre stycken värdeord som de kallar Passion, Kunskap och I 

framkant. Dessa förklaras i en folder, så att de kan vara nära till hands. Foldern är 

flera år gammal och planeras nu att göras om och uppdateras, men utan att värdeorden 
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förändras.  Deras vision är att alla på företaget ska tänka på hur de kan göra för att 

kunderna ska få en bättre golfupplevelse. Alla nyanställda säljare får även en 

servicemanual med säljtekniker och tips på hur kunden kan få en bättre 

golfupplevelse, manualen behandlar även företagets värdeord.  

 

Vad är kunskap? Då kommer vi in på att kunskap är god planering, 

god kundrelation, god kundservice och att bemöta kunder likadant. 

Massor sådant här som är grunden i ordet kunskap, så att vi drar ner 

det i lite mindre delar och sen arbetar vi vidare med alla sådana 

delar. [...] Vi jobbar med kundbemötande väldigt mycket, och det är 

det som är våra kärnvärden.  

 

För att säkerställa att Dormy är på rätt väg och att företaget lever upp till sin vision 

om att ge kunden ”en bättre golfupplevelse” mäter ett konsultföretag varje månad 

deras Nöjd-Kund-Index. De parametrar som tillhandahålls följer sedan butikscheferna 

upp i varje butik för att öka kundnöjdheten. Två försäljningschefer ser till att 

butikscheferna får de rätta verktygen och sen organiserar de allting så att 

butikscheferna har möjlighet att sprida visionen och värdeorden till alla anställda. 

Genom folder, handboken och utbildningstillfällen ska alla medarbetare få kännedom 

om den bestämda inriktningen på de handlingar och attityder man vill främja, 

exempelvis hur den anställde ska agera mot kund utifrån de framtagna värdeorden för 

att uppnå företagets vision. 

 

Dormy har översatt värderingar till konkreta beteenden i form av en handbok "The 

Dormy Way", vilken behandlar konkreta handlingsregler. Den beskriver det 

önskvärda handlandet i mötet med kunden, det vill säga hur säljarna ska svara, hur de 

ska röra sig och kroppsspråkets betydelse. Vikten ligger i detaljerna, "gör du 1000 bra 

detaljer så upplever kunden, de vet inte vad de är, men de tänker, det här var trevligt 

och bra bemötande. Alla detaljerna gör en helhet och det måste man jobba med, man 

måste gå på djupet". När företaget vuxit har värderingarna förankrats och blivit ännu 

starkare. "Det har varit vår idé från allra första dagen att sätta upp våra kunder på en 

piedestal, vi gör allt för kunden."    
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Personal & Rekrytering   

Vid rekrytering till Dormy ligger värderingar i fokus, det är viktigt att medarbetarnas 

värderingar överensstämmer med företagets. Lars berättar att de upplevt det svårt att 

på anställningsintervjuer klargöra den sökandes värderingar, därför försöker de 

anställa efter rekommendationer från personer som redan arbetar inom organisationen.  

 

Det vi har haft nytta av är om vi vet att någon som jobbar hos oss och 

känner någon annan som de kan rekommendera. Då vet vi oftast att 

om man känner någon eller umgås med någon så har man ofta samma 

värderingar, inte samma intressen, men samma värderingar. Det gör 

att vi säkerställer den biten, som är den viktigaste. Värderingarna är 

ett nyckelord för oss.   

 

Lars säger att det sällan blivit fel när någon på huvudkontoret blivit anställd efter en 

rekommendation, men problem vid rekrytering kan uppstå. I processen är det som 

tidigare nämnts svårt att bedöma människor och veta vilka värderingar de har. För att 

åtgärda detta har konsultfirmor tidigare anlitats, "väldigt dyra konsulter har också 

gjort fel och ändå är de professionella på det här. Det är inte lätt att rekrytera, det 

kan bli många fel, men vi fokuserar på det som är rätt istället." För att minimera 

risken med felrekryteringar har Dormy valt att ha hand om sin egen rekryterings-

process, av det skäl att kvaliteten blivit bättre när de själva tagit hand om processen. 

  

Som tidigare nämnts är värdeorden hos Dormy av största betydelse och de ska delas 

av alla som arbetar hos dem. När fler butiker öppnades spreds Dormy-andan bland 

annat genom att personer som hade arbetat en längre period fick komma till de 

nyöppnade butikerna för att visa de nyanställda vilket klimat och vilken kultur som 

råder inom Dormy. Alla anställda får ta del av samma internutbildning för att 

säkerställa att kundservicen uppnår den kvalitet som företaget önskar. En föreläsare 

åker därför ut till alla butiker och berättar bland annat om kroppsspråk och om enkla 

saker som påverkar kunderna väldigt mycket. Personalen hos Dormy har fått mycket 

internutbildning och alla som arbetar i butikerna har fått genomgå en utbildning om 

kundservice. Säljarna får också utbildning om alla varumärken som säljs i butiken, 

representanter från exempelvis Nike kommer då ut och berättar om säsongens nya 
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produkter. Dormy arbetar med att få en balans mellan kundfokus och kunskap om 

varorna.  

 

Varorna måste de kunna, det är oerhört viktigt, en sak som är ännu mer viktigt 

som vi satsat mycket pengar på är hur du beter dig mot andra människor, i 

rollen som säljare måste du förstå kunden och veta hur du ska agera, på ett 

trevligt sätt med kundbemötande, det arbetar vi väldigt mycket med. Har du 

jättemycket kunskap, men kan inte förmedla det på rätt sätt då är du på fel 

plats.  

 

Rutiner    

I och med att företaget vuxit har rutinerna hos Dormy varit tvungna att anpassas, 

något som är viktigt för att alla ska arbeta på likvärdigt sätt.  Vid öppnandet av den 

första butiken fanns inga rutiner nedskrivna, men inför öppnandet av den andra 

butiken var det av största betydelse att få ner hur butiken skulle skötas, vilket krävde 

mycket arbete. ”Det är en stor del i all växa, att sätta rutinerna på pränt. Vi [Lars och 

Mats] åkte iväg i flera dagar och då hade vi också en konsult som hjälpte oss. Vi 

utvecklas så det blir mer lättförståeligt, det är så viktigt att alla gör likadant, annars 

blir det kris.” 

 

En utmaning Dormy alltid haft är att informera sina medarbetare tillräckligt mycket 

om vad som sker i företaget och att ha ett informationsflöde som alla kan känna sig 

delaktiga i. I takt med att fler butiker kom till uppstod ett behov av ett intranät för att 

få ut rutiner och information på ett smart sätt. På intranätet finns alla rutiner 

tillgängliga, något som blivit ännu viktigare, ju mer företaget vuxit. Intranätet 

uppdateras hela tiden så att rutinerna finns tillgängliga digitalt för alla på företaget. I 

och med att Dormy växte så pass fort gällde det att affärssystemet hängde med i 

utveckling. På frågan om de mött motstånd vid införandet av nya rutiner svarar 

grundaren att det troligtvis varit det, även om han inte märkt det själv, men att de 

försöker ha en välgrundad förklaring till förändringen och kunna visa att den 

underlättar arbetet och gör det bättre för kunden.  Lars berättar ”Att ändra på rutiner 

tar tid, något man måste ha förståelse för och övertyga medarbetarna att det är 

viktigt. Att bryta ett mönster man haft i 10 år är svårt att göra på en dag."         
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3.2 Candles Scandinavia 

 

Candles Scandinavia grundades år 2010 av makarna Viktor och Nina Garmiani. 

Företaget har sedan starten haft en explosionsartad tillväxt som bland annat lett till en 

gasellutmärkelse1. De var först verksamma inom heminredning och småinteriör, men 

doftljus utmärkte sig som en storsäljare. Med lärande och öppna ögon upptäckte de en 

möjlig marknadsposition och fann att vissa världsledande ljusmärken inte fanns i 

Norden. Candles Scandinavia ansökte då om att få bli agentur för märket WoodWick 

och efter mycket arbete skrev de under kontraktet med dem. Deras första lansering 

fick en stor genomslagskraft och sedan dess har Candles Scandinavia blivit agentur 

för flera varumärken av ljus. Målet var att bli experter inom ljus-branschen och 

arbetet att bli det ledande företaget fortsätter än idag.  

 

Tillväxt  

Tillväxten hos Candles Scandinavia var inte slumpmässig utan ett medvetet val från 

början. Ambitionerna att starta något som grundarna kunde driva till att bli ledande 

inom sin nisch var ett kriterium för val av bransch.    

 

Det vi bygger ska bli den klart ledande och klart största, då menar jag 

inte att vi ska vara störst och sedan är tvåan fem procent mindre utan 

det ska vara en ordentlig distans. Det var en medveten strategi från 

början och en av huvudanledningarna till att vi valde just denna 

bransch var: här har vi chansen, här kan vi gå in och bli the one!  

 

Grundaren, Viktor Garmiani berättar att de fått lära sig steg för steg hur en 

verksamhet ska utvecklas och anpassa sig till de förändringarna som en snabb tillväxt 

innebär.  Företaget har under åren stött på många problem och hinder, men det är 

inget som har stoppat dem: "Så klart att vi gör många misstag, men vi gör dem i små 

skalor och är väldigt snabba på att parera. Det är vårt sätt att ta oss framåt. Vi kastar 

oss för stup hela tiden. Undra hur man gör det här? Vi vet inte, vi kör". Enligt 

grundaren behöver de ständigt bära lärande glasögon och inte vara rädda för 

																																																								
1 En utmärkelse som tilldelas företag som under de senaste åren uppfyllt särskilda kriterier. (Dagens 
Industri, 2014) 
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förändringar och ständigt ha siktet framåt; "[...]tre steg framåt, ett steg bak, tre 

framåt, ett steg bak. Då kommer vi längre hela tiden".  

 

En bidragande faktor till Candles Scandinavias tillväxt har varit deras mycket starka 

kund- och säljfokus. För att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden tar man reda 

på vad kunderna vill ha. Candles Scandinavia arbetar mycket efter en utifrån-och-in 

strategi som innebär att de tittar på vilka problem kunderna har som de sedan kan 

lösa, vilket gör dem uppmärksamma på kundernas behov. Kundfokuseringen ligger i 

deras företagskultur och grundaren berättar att han till en början fick arbeta mycket 

med att sätta den kulturen. Arbetet lyckades vilket bidragit till att de anställda i 

bolaget har ett kundorienterat förhållningssätt, ”[…] vi värdesätter kunder på ett visst 

sätt och har en viss attityd internt, det sitter i väggarna och i ryggraden hos alla”.  

 

Utvecklingen hos Candles Scandinavia fortsätter i samma höga takt som tidigare, bara 

i år kommer företaget öppna fyra nya butiker. Utmaningarna framöver handlar främst 

om att bygga organisationen med självgående team som samverkar med varandra. 

Viktor berättar att det är en utmaning att utveckla en fungerande organisation där 

roller, interna rutiner och processer fastställs på ett sätt som underlättar en expansion.  

 

Grundaren 

Viktor startade sitt första företag redan vid arton års ålder och har sedan dess prövat 

olika riktningar, från att importera grillar från Asien till att driva en reklambyrå och 

importerat barnkläder från Kina. Åren innan han och hustrun Nina startade grossist- 

och produktionsbolaget Candles Scandinavia arbetade Viktor som läkemedels-

konsulent, där ett av läkemedelsföretagen påminde mycket om det företag han driver 

idag. Det var ett entreprenöriellt bolag som växte mycket snabbt. Viktor beskriver 

läkemedelsföretaget som; ”[…] de var väldigt lika oss, modiga och framåt, testade 

nya grejer, de var orädda, bara körde och körde. Vi [Läkemedelsföretaget] var 

väldigt framgångsrika och jag lärde mig väldigt mycket av dem.”  

 

I takt med att Candles Scandinavia har vuxit känner Viktor att han måste lära sig mer 

om de flesta områdena i bolaget, de blir mer komplexa i och med företagets snabba 

tillväxt. "Personal, rekrytering, organisationsbyggande, hur man bygger rutiner och 

processer i bolaget så att allting flyter på. Prioritera vilka delar vi ska gå in på, göra 
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bättre framtidsanalyser, ren ekonomi och sådana saker, inom det mesta." För att 

skaffa sig mer kunskap pratar Viktor med andra företagare och nätverkar, vilket han 

anser är en väldigt bra utbildning. Han pratar då med andra personer han anser har bra 

idéer och kan ge feedback på hans egna idéer. "Det är mitt sätt att utbilda mig, läsa 

böcker, gå på föreläsningar och träffa folk i liknande situationer, gärna sådana som 

är mer seniora eller har ett likt bolag, men helst seniora som gjort liknande grejer."   

 

Något Viktor skulle vilja arbeta mer med är att personalen på företaget ska våga fatta 

beslut. För att få dem att göra det delar han med sig av sina egna erfarenheter och 

försöker förmedla att det inte är hela världen att göra fel.   

 

Jag måste se till att peppa folk att våga, det gör inget och om det blir 

fel får vi skratta åt det. Det var verkligen ingen fara att berätta vilka 

misstag jag själv har gjort, folk slappnar av. Det trodde jag inte att 

jag skulle behöva jobba med.   

 

Värderingar 

Värdeorden hos Candles Scandinavia är inte nedskrivna, men oerhört viktiga för 

företaget. Först och främst är det viktigt att medarbetarna känner till att det inte farligt 

att göra fel och vågar, det är viktigt med mod. Viktor anser att "Det gör inget att man 

gör fel, det är värre att inte göra något, då dör vi som bolag. Här är det ingen som 

dör om vi gör fel. Däremot om vi inte gör, om vi står och är försiktiga och försöker 

göra allt perfekt in i minsta detalj och därmed blir ineffektiva så dör vi som företag." 

Det andra är att det är viktigt för Candles Scandinavia att ha högt till tak. Det ska 

finnas en kultur som tillåter de anställda att prata med alla och komma till ledningen 

och berätta om det är något de tycker är fel. Slutligen är det viktigt att vara flexibel 

och förändringsbenägen. För att arbeta hos Candles Scandinavia måste man ha en 

vilja att utvecklas och inte vara rädd för nya arbetssätt. 

 

Grundaren menar att kulturen och värderingarna hos företaget inte har förändrats när 

företaget växt. Han har haft väldigt stort fokus på att företagskulturen är viktig. Han 

drar en jämförelse till rollen som förälder:  
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Jag kan inte hålla mina barn i handen hela livet utan jag ger dem rätt 

värderingar så tar de egna beslut korrekt när jag inte är med dem. Är 

det en dålig kompis som påverkar dem negativt så tar de ett beslut 

själva. Jag har försökt leda bolaget på samma sätt, vi har en viss 

företagskultur. [...] Allting bottnar i företagskulturen. Har man rätt 

kultur så är det väldigt lätt att styra bolaget i den riktning som är 

bestämd. 

   

Personalen har alltid varit i fokus och något som Viktor valt att satsa ordentligt på. 

Han berättar att när det kommer till personal vill han inte vara snål genom att skaffa 

medarbetare som är medelmåttiga, Candles Scandinavia ska ha bra personal och en 

bra företagsanda. När företaget startade var de bara fem personer och då de inte hade 

något kontor skedde oftast mötena runt någons köksbord, vilket skapade en familjär 

känsla. Den känslan vill Viktor behålla trots att personalstyrkan nu är uppe i 30 

personer. Ledningen har satt upp ett mål som ska vara uppfyllt till den sista december, 

om så blir fallet kommer hela företaget belönas med en gemensam utlandsresa där 

utbildning ska varvas med sociala aktiviteter. För två år sedan genomfördes en 

liknande resa som uppskattades så mycket att de anställda fortfarande pratar om 

den.                     

 

Viljan finns hos Candles Scandinavia att implementera värdeord i organisationen, 

men enligt grundaren räcker inte tiden till. "Det är ett tillväxtproblem, det finns 

mycket bra vi borde göra men aldrig hinner med. Det här var en bra idé, det måste vi 

göra. Men sen kommer vardagen, det händer grejer och sen blir det att en sådan 

viktig sak [implementering av värdeord] inte händer." Det finns planer på hur det ska 

göras, men än befinner sig planeringen på ett tidigt stadium. 

 

Candles Scandinavia strävar efter att vara en organisation med hög acceptans och en 

plats där det finns mångfald bland personalen. Detta styrks av att Candles Scandinavia 

anställt flera personer med invandrarbakgrund och även tre hörselskadade, snart ska 

de även ta in fem nyanlända som praktikanter med målet att kunna anställa dem inom 

kort.   
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Personal & Rekrytering 

Det största tillväxthindret hos Candles Scandinavia har varit personal och rekrytering. 

Grundaren menar att de gjort vissa misstag vid anställningen av ny personal. "Vi 

anställer mycket folk så ofta och vi har korta processer, vi måste ha någon nu. [...] vi 

måste få personer på plats och då går vi på en del nitar så det har varit den största 

utmaningen". De korta anställningsprocesserna har lett till att Candles Scandinavia 

gjort en del felrekryteringar, särskild vid rekrytering av säljare. Viktor menar att det är 

svårt att utvärdera människor i förväg. Att fel person anställts upptäckts oftast under 

provanställningen och anställningen har då fått avbrytas, vilket leder till att en ny 

rekryteringsprocess måste påbörjas. 

 

Personalen är a och o och den enskilt viktigaste faktorn menar Viktor. "Det måste 

vara bra personer i företaget, man kan inte nöja sig med en halvbra person". Det 

återkommer ständigt i intervjun och Viktor säger att företaget har många 

konkurrensfördelar, bland annat att de har norra Europas modernaste och effektivaste 

produktionslina och att de har agenturen för varumärket WoodWick som är nordens 

största inom doftljus. Han menar vidare att inget av detta är deras främsta 

framgångsfaktor, utan det är personerna i företaget som är den största 

konkurrensfördelen. Även en enastående produkt kan misslyckas om fel personer 

arbetar med det. Samma sak gäller Candles Scandinavia där grundaren har en stark 

tilltro till sin personal och att det är personerna som utgör företaget.  

 

Rekryteringen på Candles Scandinavia sker på två sätt, det första är att de söker 

människor och kompetenser i sina nätverk och bekantskapskretsar, även om det inte 

finns en tjänst vakant. Det händer även att personer hör av sig till företaget och om det 

verkar intressant ser de över situationen om de behöver tillsätta någon ny. Att anställa 

någon genom kontakter har hos Candles Scandinavia visat sig vara en lyckad metod. 

Då målet är att företaget ska öka antalet anställda med mer än 100 personer på fyra år 

gäller det att hålla ögonen öppna för nya förmågor till företaget. Det andra sättet de 

anställer på är att de ser behovet av en ny tjänst och då annonserar ut den, även här 

försöker de se över sina kontaktnät om någon de känner till skulle passa för tjänsten.    

 

Hos Candles Scandinavia får alla säljare en grundutbildning i deras säljmetodik och 

en handbok där säljtekniken presenteras. Vid samresor, då flera säljare reser 
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tillsammans, försöker de knyta an till metodiken och förankra den i verkliga 

scenarion. I produktionen integreras fortbildningen i vardagen, eftersom produktions-

linjen förändrats i takt med att företaget växt har medarbetarna fått lära sig steg för 

steg. Den förändrade produktionslinjen har lett till att en annan typ av kompetens 

krävs. När företagets ordrar växer och blir mer specifika krävs även kompetens inom 

säkerhet, kemikalielagstiftning och andra regler som uppkommer vid storskale-

produktion. För att minska kompetensklyftan har Candles Scandinavia rekryterat 

personer som besitter den kunskap de själva saknar. Vid ett tillfälle har de även anlitat 

en konsult inom kvalitetssäkring.  

 

Rutiner  

Under intervjun berörs även anpassning av styrningen och skapandet av nya rutiner 

som ett internt hinder för företaget. Grundaren menar att en nackdel med tillväxt är att 

det är mycket som borde göras men att tiden inte räcker till. 

 

Vi pratade om det senast idag, styrning av säljarna, vi hinner inte 

med. Vi har en idé, en plan och försöker men sen hinns det inte riktigt 

med. I det här företaget har vi ett högt tempo hela tiden och det är 

ständigt jättemycket som sker, t.ex. distriktsplaner, det rinner ut i 

sanden. Säljarna slavar lite grann, lite undanflykter och sedan hinner 

vi inte följa upp dem på korrekt sätt.   

 

Rutiner internt är inte alltid effektiva utan det sker att flera personer arbetar med 

samma sak och är involverade parallellt. Den snabba tillväxten gör att bolaget 

förändras. Grundaren berättar att: "[…] vi kan ibland skapa en rutin som fungerar 

jättebra, äntligen, då har vi löst det här problemet. Och så fungerar det ett halvår, 

men sen har bolaget förändrats så fast det fungerade då så fungerar det inte längre, 

nu har vi vuxit och ändrat vissa saker och då måste vi ändra rutinerna igen." Som 

framgår av citatet springer företaget ifrån sig själva på kort tid vilket ställer krav på 

deras förmåga att följa med i tillväxten.          

 

I och med att rutinerna hos Candles Scandinavia inte utvecklats lika snabbt som 

bolaget, har det resulterat i att det inte finns tillräckligt med rutiner så att personalen 

kan arbeta självständigt, utan Viktor blir ofta involverad. Viktor har fram till idag till 
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största del arbetat med att driva bolaget och varit involverad i den dagliga driften av 

varje detalj. Steg för steg håller han nu på att släppa det genom att de nyligen anställt 

en vice VD som bland annat kommer att arbeta med bolagsutveckling, finna 

långsiktiga strategier, hitta duktiga medarbetare och nya produkter. De bygger på så 

sätt upp en mellanskiktsnivå, Viktor kommer fortfarande ha det yttersta ansvaret som 

VD, men behöver inte vara involverad i den dagliga verksamheten på samma sätt som 

tidigare. Candles Scandinavia har exempelvis tillsatt en försäljningschef som sköter 

försäljningen i Sverige och Norge samt en logistikchef som sköter lagerpersonalen. 

Detta innebär att Viktor inte behöver göra allt jobb själv, vilket är bidragande till 

fortsatt tillväxt. De nytillsatta mellanchefernas uppgift blir bland annat att sätta ihop 

nya rutiner och systematisera arbetet, där exempelvis produktionschefen tar fram 

manualer för maskininställningar och recept. 

3.3 IT-mästaren  

IT-mästaren startades år 2000 av de två grundarna Martin Börjeskog och Rikard 

Westlund som tidigare studerat på universitetet tillsammans och då drev ett student-

konsultbolag. Ingen av de två hade någon tidigare bakgrund i branschen, men Martin 

hade en kandidat i informatik. Upptakten till företaget var när de två grundarna på 

uppdrag av universitetet åkte till företag i regionen för att samla in uppdrag 

universitetet ville att studenter skulle utföra åt dem. Alla uppdrag som samlades in 

passade inte som exjobb eller studentuppsatser och då bestämde sig grundarna för att 

starta ett student-konsultföretag och hyra ut studenter för att utföra uppdragen, detta 

utvecklades sedan till IT-mästaren.  

  

Tillväxt   

Det som motiverade grundarna att utan erfarenhet gå in i IT-branschen var att få 

arbeta med utveckling och i ett företag med snabb tillväxt, något IT-företag i slutet av 

90-talet ofta erbjöd. Då det egna företaget arbetade med att hyra ut kompetens krävdes 

det inte heller att grundarna själva kunde utföra IT-tjänster. "Vi började med en av 

världens enklaste tjänster, att hyra ut kompetens. Man behöver inte vara så smart för 

att göra det. Det är en väldigt enkel tjänst, vi gör ju i princip inget, utan vi 

tillhandahåller bara med resurser".  
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Arbetet med att hyra ut kompetens blev tillslut inte så utvecklande, då arbetade tio 

konsulter på företaget, men eftersom de ständigt var uthyrda satt grundarna själva på 

ett tomt kontor. Arbetet gav inga långsiktiga relationer och IT-mästaren upplevde att 

de blev anlitade på uppdrag som andra konsultfirmor inte ville utföra. Martin och 

Rikard beslutade sig då för att utveckla företagets affärsidé för att kunna skapa 

långsiktiga relationer med sina kunder och det fanns hela tiden en drivkraft att bli bäst 

på det de gjorde. För att skapa långsiktiga relationer beslutade sig IT-mästaren att 

lyssna på kunderna och bli mer kundorienterade. De åkte ut och träffade många 

företag för att se vad de efterfrågade. När IT-mästaren säljer en tjänst idag har de en 

nära kontakt med kunden för att kunna erbjuda det senaste inom den tekniska 

utvecklingen, eller det som kunden efterfrågar. Till en början hade IT-mästaren enbart 

stora företag som målgrupp, men i takt med att de ville skapa en mer långsiktig 

relation övergick de till mindre företag. Efterfrågan hos de mindre företagen var 

annorlunda, därför fick företaget utveckla nya tjänster och göra en större förändring 

för att kunna tillgodose den nya kundgruppens behov. Det stora kundfokus IT-

mästaren hade blev tillslut ett för arbetsamt sätt att arbeta på, då alla företag skulle få 

unika lösningar på sina specifika IT-problem. Lösningen blev att ersätta alla offerter 

med standardavtal för att skapa skalfördelar. Det blev även tydligare både internt och 

externt vad IT-mästaren hade att erbjuda och hur arbetet sedan skulle genomföras.  

  

Grundaren  

Martin och medgrundaren till IT-mästaren Rikard, var nyutexaminerade studenter när 

de startade sitt första företag tillsammans. De har efter det utvecklat sin affärsidé till 

ett framgångsrikt IT-företag och fått lära sig allt om hur man driver ett företag under 

resans gång. De märkte efter några år att det fanns andra personer i företaget som 

kunde styra det bättre och en utbildning i styrelsearbete blev en ögonöppnare:  

  

[…]då såg man väldigt tydligt att det inte är så smart att vara VD, 

styrelseordförande och säljare på samma gång. Det blir svårt för de 

andra i företaget att förhålla sig till. "Är det Martin ägare, VD eller 

säljaren som jag pratar med nu?" Det blir lätt att man petar i ställen 

man inte ska vara. Vi fick kritik från organisationen då, de sa, ni har 

lämnat över ansvaret till den här personen, men sen är ni ändå med.  
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År 2010 beslutade sig företaget för att tillsätta en ordentlig styrelse, med en extern 

styrelseordförande och grundarna genomförde styrelseakademins utbildning. 

Tillsammans med den nya styrelsen gjorde de om hela ekonomistyrningen och 

utformade prognoser för det kommande året som varje månad revideras. Vi frågar 

Martin vad han lärt sig under sina år som ägare av IT-mästaren, han svarar då att han 

lärt sig att vara ärlig mot sig själv och ta tag i problem så fort de uppkommer. 

Utbildningar han gått under tiden har också hjälpt honom att bli en bättre ledare. Trots 

flertalet genomförda utbildningar känner Martin att han skulle kunna utbilda sig mer. 

Framöver kommer han utbildas och lära sig mer om en ny EU-förordning som berör 

personuppgiftslagen och träder i kraft i mitten av 2018. Förordningen kommer att 

innebära en stor förändring för företaget då lagar om hur man får förvara 

personuppgifter kommer att förändras, vilket även kommer att påverka IT-mästarens 

kunder.  

  

Värderingar  

Arbetet med värderingar började hos IT-mästaren för cirka sju år sedan. De upplevde 

då en trend för företag att skaffa värdeord för att komplettera sin affärsidé och vision. 

För att få inspiration till hur värderingsarbetet skulle genomföras gick de på 

seminarium med andra företag som framgångsrikt lyckats implementera värdeord i sin 

organisation. IT-mästaren kom fram till att framtagandet av värdeord skulle ske med 

hjälp av de anställdas engagemang. Arbetet genererade i fem stycken värdeord som 

företaget skulle arbeta efter. Men företaget insåg ganska snart att det de framtagna 

värdeorden resulterat i något de ville vara snarare än vad de var. 

 

[...] vi sade att vi alltid skulle leverera minst vad kunden efterfrågar 

och det var tre till värdeord kanske. Jag kommer inte ens ihåg dem, så 

bra var dem. Då kom vi fram till att våra anställa kommer inte ihåg 

dem, vi i ledningen, ägarna kommer inte ihåg dem. De satt på 

väggarna lite här och där, när man jobbar med värderingar tror jag 

att det tar ganska lång tid att jobba in och det är svårt att förstå vad 

värderingar är och vad man ska ha dem till. Det är lätt hänt att det 

blir floskler.  
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IT-mästaren upplevde efter ett tag att värdeorden inte stämde överens med 

verkligheten och valde då att på ett ledningsmöte formulera fyra nya värdeord med 

bara ledningsgruppen närvarande. Målet var då att ta fram värdeord som kan 

användas i vardagen och när svåra beslut ska fattas, men även som kan ligga till grund 

vid rekryteringar. Värdeorden ska kännetecknas av deras företagskultur och kunna 

användas under en lång tid framöver. De fyra orden bildar ordet KAGU, som står för 

Kundfokus, Ansvar, Glädje och Utveckling vilka är ord de bryr sig om och står för. 

Kundfokus är något som grundarna av IT-mästaren alltid har fokuserat på och de har 

alltid eftersträvat att utgå från kunden. Ansvar innebär att varje anställd ansvarar för 

sina uppgifter och ser till att ärenden överlämnas vidare till nästa person. Vidare är det 

viktigt att de anställda har kul på jobbet, att man är glad och gläder sig åt sina 

kollegors framgångar vilket värdeordet Glädje står för. Det sista värdeordet är 

Utveckling och är något som ska känneteckna IT-mästaren, de som arbetar hos dem 

ska ha möjlighet att utvecklas vidare och klättra inom företaget.   

 

IT-mästaren använder bland annat värderingarna i sina utvecklingssamtal för att 

kunna följa upp hur medarbetarna lever upp till dem fastställa värdeorden och att de 

förstår betydelsen av dessa. Martin menar dock att det är ledarna som måste visa 

exempel för medarbetarna för att de ska förstå vad värderingarna betyder. ”Det kan 

vara så grundläggande som att om diskmaskinen är full så ska den tömmas, det är 

inte i sin ordning att bara gå förbi och låta det vara oupptäckt. Alla behöver ta ett 

ansvar och hjälpa till.” Martin tror att värderingar är något de alltid måste jobba med 

för att det ska fungera, ”det tar tid, men tillslut mognar det”.  

 

Personal & Rekrytering  

Att hitta rätt medarbetare har varit ett ihållande problem för IT-företaget, de använde 

sig tidigare av externa rekryteringsfirmor som anlitades för att hitta rätt kompetens. 

Resultatet blev dock inte alltid lika tillfredsställande som de hoppats på. Martin 

berättar att de fått lära sig av sina misstag och att komma fram till att de skulle ha en 

intern rekryteringsprocess tog lång tid. Idag har de en egen personalansvarig som tar 

hand om en stor del av personaladministrationen, han har lång erfarenhet av 

rekrytering och Martin upplever att efter HR- och personalansvarige Göran tog över 

processen har mycket färre fel inträffat i rekryteringsprocessen. Martin menar att 

sedan processen lades internt har de fått ett större djup i rekryteringen och andra 
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dialoger uppstår, med fokus på kravprofiler, diskussion av tester och ett fokus på 

mångfald.    

 

Ett hinder under vägens gång har varit att hitta medarbetare som står bakom företagets 

starka kultur och värderingar, det vill säga att personen ska tycka det är kul med 

förändring, att vinna nya kontrakt med kunder och tycka det är kul med utmaningar. 

Rikard och Martin driver företaget kring ett kundorienterat synsätt, där kunden alltid 

har rätt. Det har varit ett hinder när medarbetare inte stått bakom det. Ibland har det 

tagit lång tid innan de kommit fram till att personen inte passar in, men ibland har det 

gått snabbare.  För att komplettera företaget försökte grundarna hitta nya medarbetare 

med särskilda egenskaper.   

 

Sen har vi också anställt människor som inte är som oss, som står för 

andra, vi delar värderingar, men dem har andra egenskaper som inte 

vi har. Vi har en kvalitetschef, en personalchef, massor duktiga 

människor som vi successivt har vågat anställa, projektledare och 

sådana resurser. Vi har märkt att vissa har kommit rätt sent, andra 

har tajmat rätt bra med behovet hos företaget.  

 

När företaget vuxit har flera kompetensklyftor identifierats, tidigare har de börjat med 

att utbilda personal för att minska klyftorna, men sedan konstaterat att det inte alltid 

räckt. Ett exempel handlar om de projekt som IT-mästaren får in, det vill säga när 

kunden outsourcar sin IT. Inledningsvis agerade teknikerna projektledare, men 

allteftersom större projekt antogs uppstod behovet av utsedda projektledare, vilka 

tillsattes internt. 

 

Då utbildade vi 5-6 personer som skulle bli projektledare lite på 

halvtid, när de kunde. Sedan till sist kom vi fram till att nej det här 

fungerar inte vi måste anställa ett proffs. Så då anställde vi ett proffs 

och då blev det väldigt tydligt att det här borde vi gjort för länge 

sedan och så har det varit några gånger.  [...] Så har det varit när vi 

anställde Göran och även när vi hade vår ekonomi outsourcad och 

gick back en miljon, varför anställde vi inte någon tidigare? Många 

sådana tillväxtproblem.  
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Nu försöker IT-mästaren arbeta proaktivt och pusha för att de inte ska hamna i 

situationer där de har för lite anställda och även utbilda befintlig personal. 

Utbildningen är en viktig del som mäts varje år, IT-mästaren har ett krav att alla 

medarbetare ska utbilda sig fem procent av sin arbetstid. Martin berättar att de 

erbjuder lärarledda utbildningar och sedan finns även möjlighet till självstudier. De 

har olika typer av program som gör att medarbetarna kan lära sig på egen hand, vidare 

har IT-mästaren bekostat en hemmadator för teknikerna så att de ska kunna labba och 

testa hemma. 

  

Rutiner  

När företaget blev mellan tio till femton anställda nådde företaget en gräns då de inte 

längre kunde styra organisationen på samma sätt som tidigare. Innan kunde alla 

konsulter hjälpa varandra och hade kännedom om alla kunder. Snabba beslut kunde 

på så sätt fattas och fasta rutiner var mindre viktiga.  

 

IT-mästaren har utvecklat en kärnprocess som löper från att de säljer en tjänst till att 

ett projekt startas. Genom denna process förs ett fysiskt dokument mellan de olika 

avdelningarna, men det här är något som IT-mästaren vill ska ske elektroniskt. Idag 

har företaget de tekniska verktygen som ska kunna ersätta det fysiska pappret, som de 

enligt Martin haft alldeles för länge. Vidare har IT-mästaren landat i att en bra 

hantering handlar om hur väl processerna dokumenteras och det har lett till att de nu 

vill ISO-certifiera sig. En kartläggning av alla processer har därför genomförts och 

idag finns en kvalitetshandbok där alla processer är inkluderade.  

 

När företaget växte hamnade de i en mindre kris, de fick skapa verktyg och system för 

ärendehantering. Mellanchefer anställdes utöver de chefer som redan fanns då 

styrningen av personal krävde mer av ledarna än de kunde hantera. Det ledde till att 

de två grundarna gick ledarskapsutbildningar, där de kom till insikt att det inte är 

slumpen som skapar tillväxtföretag, utan istället ett antal faktorer som är av yttersta 

vikt, såsom fokusering på en huvudtjänst. Året var då 2008 och det var mycket hos 

IT-mästaren som var i behov av utveckling och stora förändringar. Företaget saknade 

fokus och erbjöd ett 50-tal olika tjänster, vilket gjorde att de istället valde att fokusera 

på ett fåtal tjänster som de tydligt marknadsförde för sina kunder. Samma år insåg de 

även att de inte hade kontroll på sin ekonomistyrning. Ekonomin var outsourcad till 
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ett externt ekonomiföretag, vilket ledde till att de under vissa perioder fick sex 

månader gamla besked om hur företagets ekonomi såg ut. Det ledde till att beslut 

fattades utan kännedom om den aktuella ekonomin och efter att IT-mästaren sett att 

de fick ett negativt resultat beslutade de sig för att anställa en ekonomichef. 

Grundaren tror att ekonomichefen spelade en stor roll i att företaget efter det fick bra 

kontroll på ekonomin, då denne fungerade som en controller i företaget som var 

noggrann, men bestämd i sin åsikt.   

 

De materiella hindren, det vill säga rutiner och system har IT-mästaren brottats med 

under hela företagets tillväxt och på den tekniska sidan blev det snabbt tydligt att det 

behövdes processer. I takt med att företaget växt och skaffat fler kontor är det enligt 

Martin tvunget att de administrativa processerna fungerar. Ett exempel är 

anställningen av “HR-mannen” Göran, som erfaren personalvetare arbetar han med att 

systematisera arbetsmiljön, tar fram lönekriterier och bidrar till en konsekvent 

hantering av personal och administration hos IT-mästaren.   

3.4 Navigio  

Navigio har funnits i 26 år och startades år 1990 av Margareta Bengtsson. Hon hade 

då tidigare bland annat arbetat som personalchef inom både privat och offentlig 

verksamhet samt varit med om framväxten av rekryteringsföretaget Mercuri Urval. 

Efter några år som konsult inom Mercuri Urval fanns önskemål om ett bredare 

arbetssätt än bara rekrytering från många kunder. Det växte ambition att starta 

Navigio, kunderna efterfrågade under 90-talet mer kundanpassade lösningar inom 

organisationsutveckling, ledarskap och rekrytering. Det förhållandet gav upphov till 

ett tjänsteutbud sammansatt av fyra block. Blocken består av; Search & Selection, 

Leadership Services, Performance Management och Organization Strategy. Utbudet 

erbjuder tjänster genom hela humankapitalcykeln, vilket innebär att Navigio kan vara 

en strategisk partner till sina kunder när det gäller både organisation, rekrytering och 

ledarskap. Det kan röra sig om rekryteringsuppdrag, individuell ledarutveckling, 

coaching, ledningsgruppsutveckling och uppdrag inom organisationsutveckling. Det 

tjänsteutbudet som växte fram under 90-talet visade sig vara en framgångsfaktor och 

idag är Navigio ett av de större företagen i branschen som kan erbjuda helhets-

lösningar för sina kundföretag.  
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Tillväxt  

En storleksmässig tillväxt var för Navigio till en början aldrig en ambition. Målet var 

att bli bäst inom de fyra tjänsteområdena. Ambition var att företaget skulle vara det 

kvalitativt bästa. ”Ledord för verksamheten har alltid varit; störst är inte bäst, men 

bäst blir alltid större”. Grundaren, Margareta berättar att bidragande faktorer till 

förtagets tillväxt har varit dem tre framgångsfaktorerna: en bestämd värdegrund med 

kunden fokuserad och respekt för individen, dem fyra blocken och kompetenta 

medarbetare. Att arbeta utifrån-och-in har varit en utgångspunkt och bidragit till 

Navigios lyckosamma resa, ”[…] det handlar inte om att skapa en verksamhet och 

tvinga ut tjänster på marknaden som vi själva tror att kunderna vill ha, utan att 

arbeta kundstyrt, det vill säga att vara den resurs som kunderna verkligen 

efterfrågar”. En annan framgångsfaktor har varit att Navigio investerat mycket tid och 

kraft på att skapa marknadens mest professionella medarbetare, det vill säga ständig 

utbildning för de anställda.  

 

Idag har Navigio en medveten tillväxtstrategi. Genom åren har Navigio lagt ned 

mycket tid och engagemang på att utveckla organisationen.  

 

Det som skiljer oss åt idag är att vi har haft en kraftfull tillväxt i 

kompetens, vi har ett mer strukturerat arbetssätt, vi har en utvecklad 

ledningsstruktur och det finns genomarbetade verksamhetsplaner som 

hela tiden uppdateras. […] Vi jämför oss inte så mycket med andra 

företag i branschen utan vi jämför oss med hur vi själva utvecklas 

över tiden.   

 

Vid frågan om hur de har hanterat tillväxten berättar Margareta att de dels 

regelmässigt följt upp den värdegrund som skall prägla allt arbete, men även haft 

utbildning i både värdegrund och de metoder Navigio använder sig av. Inom Navigio 

är värdegrunden av största vikt, den är vägledande rakt igenom och varje anställd 

försöker hela tiden förbättra sig i förhållande till företagets värdegrund. Navigio har 

tagit fram konsekvensbeteenden som beskriver hur företaget och den anställde bör 

agera för att bli framgångsrik i kund- och kandidatrelationen. Att ta fram värdeord är 

enkelt, men det intressanta enligt Margareta är hur man faktiskt arbetar för att leva 

upp till och införlivar dessa i verksamheten. Ett exempel handlar om det 
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professionella beteendet gentemot kunder och kandidater och att företaget ser till att 

alla anställda får rätt förutsättningar och den utbildning som krävs för att kunna utföra 

sitt arbete med god kvalitet, så att inte individen åsidosätts på grund av den snabba 

tillväxten.  

  

Grundaren 

Grundaren av Navigio har en gedigen akademisk bakgrund. Hon är civilekonom och 

psykolog, och den kombinationen har varit till stor nytta för hennes utveckling. 

Bakgrunden var som amanuens på företagsekonomiska institutionen och sociologiska 

institutionen i Uppsala. Bland annat en utredning för hur man i Uppsala kunde 

integrera ett boende mellan äldre och studenter väckte ett stort intresse hos Margareta 

för intervjuarbete. Hennes första jobb utanför universitetsvärlden var i en utredning 

som finansdepartementet initierade. Därefter följde en period som personaldirektör 

inom offentlig och privat verksamhet. Ansvaret omfattade då hela 

personaladministrationen, det vill säga rekrytering, personalutveckling, löner och 

anställningsvillkor, samverkansfrågor och arbetsmiljöfrågor. I början utav 80-talet 

följer sedan en period med att bygga upp Mercuri Urvals verksamhet i Mellansverige. 

Arbetet omfattade då endast rekrytering via annonsering. Detta var ett mycket smalare 

arbetsfält än vad Margareta haft tidigare, vilket gjorde att tankarna på att starta ett 

eget bolag med ett bredare kompetensområde realiserades. 

 

Vid frågan på vilket sätt Margareta har haft nytta av tidigare arbetslivserfarenhet i 

samband med Navigios tillväxt berättar hon att det är hennes entusiasm för 

uppgifterna som bidragit till hennes utveckling. Genom att tidigare ha arbetat brett 

med personal och organisationsfrågor var det naturligt att de fyra blocken skapades, 

det vill säga: Search & Selection, Leadership Services, Performance Management och 

Organization Strategy. Navigio har gett henne en möjlighet att arbeta som en 

helhetspartner till kunderna, vilket utgör Navigios kärnverksamhet. Under de första 

åren arbetade man mycket med utveckling av de fyra områdena samt med att hitta 

validerade metoder inom vart och ett av dem.  

 

Värderingar  

Navigios värdegrund är väldigt viktig och genomsyrar hela deras verksamhet. 

Värderingarna har inte ändrats med tiden utan de är heliga. ”Det är viktigt att 
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anställda hos oss delar dem värderingar som ska prägla verksamheten” 

Värdegrunden består av fyra värdeord; Respekt för Individen, Kunden i Fokus, 

Professionalism i Allt och Affärsmässighet (Se Figur 2). Margareta berättar att 

grundvärderingarna ger upphov till konsekvensbeteenden som går att mäta hos varje 

anställd. Utifrån värdegrunden har man alltså definierat beteenden för respektive 

värdeord som i sin tur beskriver hur framgångsrikt medarbetarna agerar för att leva 

enligt värdegrunden. Värdegrunden och dess beteenden ligger sedan till grund för hur 

medarbetarna utvärderas i medarbetarsamtalen. Exempel på beteenden är att behandla 

människor med respekt, att stötta kollegor och att vara påläst och noggrann. I samtalet 

med varje anställd diskuteras sedan hur vederbörande själv tycker att den lever upp 

till värdeorden och om det finns förbättringsområden.  

 

Vad gäller värdeordet Respekt för Individen såg det inte på 90-talet så bra ut vad 

gäller andra rekryteringsföretag. Enligt Margareta behandlade man inte alltid sina 

sökande och kandidater korrekt vad gäller handläggningstider, om man mottagit 

ansökningshandlingar och hur de låg till i själva processen. "I rekryterings-

sammanhang är det viktigt att sätta kandidaten i första rummet och se till att 

sökanden och kandidater får information och behandlas med största respekt och 

sekretess". En hörnsten i Navigios värdegrund är Respekt för Individen och den utgår 

man ifrån i alla uppdrag som genomförs.  Alla som kommer i kontakt med Navigio 

ska uppleva att de har blivit bemötta med respekt och det i sin tur är sammankopplat 

till nästa värdeord som är Professionalism i Allt. Vid arbete med personbedömningar 

måste man ha respekt för individen och i det ingår att genomföra professionella 

personbedömningar. Navigio använder sig av arbetspsykologiska personbedömningar 

i rekryteringsprocessen där de kan bedöma en individs styrkor och utvecklings-

områden. Professionalism i Allt handlar vidare om att deras processer är auktoriserade 

och validerade. Det betyder att alla steg, verktyg och delprocesser är baserade på en 

vetenskaplig grund. Navigio har av HRK (Sveriges Branschförening för Human 

Resource Konsulter) en auktoriserad rekryteringsprocess, vilken används för att kunna 

säkerställa att varje medarbetare har såväl rätt kompetens som personliga egenskaper 

som motivation.  

 

En tredje hörnsten i värdegrunden är Kunden i Fokus. Navigio arbetar hela tiden i 

nära samarbete med sina kunder och kundrelationerna är långa. Med många av de 
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kundrelationer man har idag har man haft kundrelationer i över 20 år. Varje uppdrag 

utvärderas och betygssätts av kunden. I NKI-mätningar (Nöjd-Kund-Index) mäter de 

hur väl de når upp till kundernas förväntningar och krav. ”Vi kan nämna att i snitt 

ligger dessa på över 5,0 på en sex-gradig skala, men ständiga förbättringar 

eftersträvas”.  

 

Vid frågan hur Navigio arbetat för att implementera värdegrunden i organisationen 

berättar Margareta, ”Värderingar kan man aldrig implementera i ett företag utan att 

ha mycket dialog om dem. Varje anställd måste införlova värderingarna som 

rättesnören i sitt arbetssätt och känna att det här står jag bakom”. De senaste årens 

höga tillväxt har medfört att Navigio sett ett behov av att se över företagets värdeord, 

men inte förändra värdegrunden utan säkerställa att de tidigare framtagna 

exempelbeteenden överensstämmer med hur verksamheten ser ut idag. "[...] när 

företaget växer och man blir fler så kan de flyta ut så att man inte lever efter dem. Vi 

ändrar inte på själva grundvärderingarna, men fräschar upp dem". Detta ledde till att 

de i höstas genomförde en workshop där de i små grupper ventilerade och diskuterade 

värdegrunden.  I och med många nyanställda har fokus satts på kulturfrågan. Navigio 

vill värna om sin framgångsrika historia och de rutiner, strukturer samt symboler som 

lett till den framgång som företaget känner av idag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Navigios värdegrund (Navigio, 2016) 

 

Personal & Rekrytering  

Ett internt hinder handlar om att hitta rätt medarbetare. Att hitta verkligt kompetenta 

medarbetare kunde tidigare vara en akilleshäl för Navigio. Det var lätt att rekrytera då 
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det fanns många som ville arbeta i företaget, men att hitta rätt person var inte lika 

enkelt. Idag har kompetenskraven förändrats och Navigio har ett gott rykte om sig, 

vilket gör det lättare att rekrytera på en väsentligt högre nivå. Inför framtiden handlar 

det om att lyfta sina befintliga medarbetare till nästa kompetensnivå, därför arbetar 

man mycket med kompetensutveckling.  

 

Genom utbildning kan människor växa. […] Det ställer krav på oss 

som företag att man ska känna sig trygg genom att ha den kompetens 

som förväntas av kunder och kollegor. Man ska känna att man är så 

professionell att när jag är ute hos kund ska jag känna mig så trygg 

att vilken fråga jag än får kan jag svara på den därför att jag kan och 

att jag av företaget har fått den kunskap som behövs för ett 

professionellt jobb.  

 

Navigio har ett stort fokus på individen och internt ligger bland annat utbildningarna 

som grund för att kunna ge varje medarbetare förutsättningar att utvecklas till sin fulla 

potential. Utbildningarna sker inom ramen för Navigio Academy där man på ett 

strukturerat och planerat sätt koordinerar kompetensutvecklingen för samtliga 

medarbetare. Att se till att alla medarbetare får möjlighet att utvecklas och ge dem 

möjlighet att anta nya roller i organisationen är en viktig uppgift, "[…] man måste få 

sina anställda att pröva att utföra uppdrag, alltså få en erfarenhet som gör att man 

klarar mer komplex projekt än vad som var tänkt från början och att personer i olika 

funktioner ska kunna få en tillväxt". Alla interna utvecklingsprojekt bemannas av de 

egna medarbetarna för att ge alla en möjlighet att påverka och ge individen en 

utmaning att sätta sig in i nya områden.   

 

Navigio använder sig internt av samma rekryteringsprocess som de använder i 

uppdrag för sina kunder. För att kunna säkerställa en bra matchning mellan Navigio 

och de individer som söker sig till dem ges tidigt beskrivning av företaget, kulturen 

och vad rollen kommer att innebära. Även deras värdegrund beskrivs i första 

intervjun. "I entreprenöriella företag krävs det stark energi så det som kan gå fel är 

om det är en person som inte ställer upp på grundvärderingarna. Den andra biten är 

att drivkraften och energin finns".  
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Känslan av att vara en del av företaget, och att de anställda inser sitt värde för 

företaget är en nyckel hos Navigio för att behålla sina anställda. "Det är viktigt att 

medarbetare får en ordentlig utbildning och får arbeta ihop med kvalificerade 

kollegor. Att skapa en trivselanda och göra roliga saker tillsammans är en betydande 

faktor inom företaget".  Navigio har sex konferenser per år under vilka de avsätter tid 

för utveckling av rutiner och den egna organisationen. Dialog där samtliga 

medarbetare medverkar men också med externa specialister är stående inslag på 

konferenserna. Konferenserna är en viktig del i upprätthållandet av Navigiokulturen 

och varje år anordnar Navigio två “kick-offer” som är arbetsbetonade och fokuserar 

på planering av det kommande året, medan de så kallade “kick-outerna” är mer 

fokuserade på att fira den gångna terminen. Under samtliga konferenser arbetas det 

med gemensamma workshops som syftar till att skapa delaktighet och engagemang i 

aktuella frågor eller utvecklingsområden, men också för att förbättra organisationen. 

Efter flera års arbete med att utveckla företaget har Navigio blivit nominerade inom 

Great place to work och hamnade 2015 i Hall of Fame. 

 

Rutiner  

I och med den växande organisationen arbetar Navigio med att anpassa och definiera 

sina rutiner för att undvika att detta blir ett internt tillväxthinder. När företaget 

startade hade de en enklare strukturnivå än den som existerar idag. Under de första 

åren handlade det främst om hur dokument skulle arkiveras och hur administrationen 

skulle skötas. År 2005 bestämde sig Navigio för att fastställa rutiner och strukturer, 

något som har bidragit till att samtliga medarbetare arbetar i tydligt definierade, 

validerade och auktoriserade processer. Tidigare var varken arbetsmetoder eller 

processer lika tydligt uttalade och Navigio har till idag lyckats bygga ett starkt 

strukturkapital. ”Utan en fastställd och bestämd struktur kan varje medarbetare 

istället arbete på sitt sätt och då är framgången långt ifrån garanterad”. Idag finns 

styrande dokument för varje steg i de fyra blocken som säkerställer att alla 

medarbetare arbetar på ett strukturerat och effektivt sätt. Fördelen med den förbättrade 

strukturen är att det blir lättare att följa upp arbetet, samt att det säkerställer att alla 

arbetar utifrån likvärdiga sätt.  
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När man blir fler i ett företag måste man skapa struktur. Det fanns 

strukturer innan, men vi var inte lika hårda på dem från början som vi 

är nu när vi är många. Det är antalet anställda som gör att du måste 

vara noggrannare. Om inte alla gör på rätt sätt finns risken att det 

blir ett misslyckande och det drabbar kandidaten, kunden och oss, 

[…] strukturen ska ligga i ryggraden. 

 

Vid fastställandet av rutiner och strukturer har Navigio inte behövt anlita någon extern 

konsult. Experter och kunskapen finns i huset. Flera av de seniora konsulterna har 

från tidigare arbetsplatser tagit med sig värdefull erfarenhet som varit drivande i de 

interna utvecklingsprojekten.  Dessa har också bidragit till en aktiv utveckling av 

metoder och rutiner.  

3.5 Sammandrag av empirin 

Att växa snabbt innebär stora förändringar för både organisationen och dess individer. 

I ovanstående kapitel går det att urskilja såväl likheter som skillnader hos de 

studerade företagen, den främsta gemensamma nämnaren är att dessa företag upplevt 

en snabb tillväxt. De har alla varit framgångsrika i sin tillväxt, men trots detta har de 

studerade företagen stött på hinder som de fått handskas med under resans gång för att 

möjliggöra fortsatt tillväxt. Av empirin framkommer fyra temana som varit 

utgångspunkten för denna studie. För att vidare skapa förståelse för de interna 

tillväxthinder som identifierats kommer följande kapitel presentera tidigare forskning 

och teorier inom vart och ett av de fyra områdena. 
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4. Teori   

Kapitlet inleds med en teoretisk bakgrund om tillväxt och interna tillväxthinder, för 

att ge en övergripande förståelse för dessa fenomen. Därefter klassificeras de fyra 

empiriskt genererade teman som ett internt materiellt hinder eller ett internt 

immateriellt hinder. De teoretiska utgångspunkterna är kopplade till varför interna 

hinder uppstår, hur de kan identifieras, samt åtgärdas.  

       

Tillväxt i ett företag är enligt Bjerke (2005) en ökning i antal anställda eller resultat 

som innebär att företaget expanderar eller utvidgar sin verksamhet. Bjerke (2005) 

menar att när ett företag växer från att vara litet till att bli större sker en 

organisationsmässig förändring, till vilken företaget måste anpassa sig. Ett mindre 

företag kan ha en enkel struktur där grundarna i princip sköter allt, utför de stora 

uppgifterna och direkt leder sina underordnade (Barth & Hörte, 1999). System, rutiner 

och processer existerar i liten skala eller inte alls (Churchill & Lewis, 1983). När 

företaget sedan börjar växa och antalet anställda ökar kommer de till en punkt där 

behovet av att förändra hur saker och ting genomförs blir nödvändigt för att utvecklas 

(Barth & Hörte, 1999). Då företaget utvecklas från att ha haft långsam initial tillväxt 

till snabb tillväxt, ökar stegvis problematiken med att anpassa planering, system och 

personal till den förändrade organisationen (Churchill & Lewis, 1983). Barth & Hörte 

(1999) menar att om den realiteten åsidosätts kan företaget uppleva hinder som ett 

resultat av att inte ha anpassat organisationen till tillväxten.  

 

4.1 Interna tillväxthinder 

Ett internt tillväxthinder är något som hindrar företaget från att växa, och således 

måste överkommas med hjälp av lämpliga verktyg (Barth, 2004). Davidsson et al. 

(2001) menar att det är viktigt att skilja mellan olika typer av tillväxthinder för att 

förstå hur de påverkar ett företag. Barth (2004) har i sin avhandling ”Barriers to 

Growth and Development in Small Firms” undersökt vad tillväxthinder är, varför 

tillväxthinder uppstår och vilka typer av tillväxthinder småföretag kan stöta på. Barth 

(2004) genomförde en litteraturstudie där resultatet visade på att det finns olika sätt att 

hantera tillväxthinder. Syfte med studien var att skapa en modell för hur tillväxthinder 

kan studeras. I modellen gör han en skillnad mellan hindrens interna och externa 
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ursprung. Sedan har dessa kategoriserats efter de materiella eller immateriella 

fenomen som hindrar företaget från att uppnå ett förväntat resultat. Med avseende på 

hindrets ursprung är interna hinder sådant som syftar på företagsinterna förhållanden, 

medan externa hinder syftar på förhållanden i företagets omgivning. Barth (2004) 

menar att det är användbart att klassificera hinder utifrån dess karaktär och ursprung 

för att förstå vilka hinder som kan kontrolleras av företaget själva, samt för att se vilka 

hinder som ligger utom kontroll. Nedan kommer enbart den interna klassificeringen 

beskrivas, och eftersom studien syftar till att studera interna tillväxthinder har vi valt 

att inte vidare beskriva externa hinder. 

 

De interna materiella hindren i företaget består främst av en avsaknad av metoder och 

system för att kontrollera företagets processer, men innefattar även brist på rutiner. 

Materiella hinder är ofta förknippade med övergången från en entreprenöriellt ledd till 

en professionellt ledd organisation (Barth, 2004). Hofer & Charan (1984) menar att 

övergången är problematisk, men i högsta grad avgörande för fortsatt tillväxt. 

Individer i den entreprenöriella organisationen, ofta grundaren, är involverade i den 

löpande verksamheten och tillbringar mycket av tiden på administrativt arbete, vilket 

denne, enligt författarna, bör spendera på strategiskt beslutsfattande. En annan fara är 

utvecklingen av medarbetares beslutsfattande, en situation som gör företaget beroende 

av vissa nyckelpersoner (Hofer & Charan, 1984). Det är vid denna tidpunkt som 

företaget är i behov av att förändra. Genom en övergång till en professionellt ledd 

organisation elimineras bland annat centraliserat beslutsfattande, och företagets 

överlevnad hänger inte längre på en eller två personer, genom att rutiner och system 

formaliseras (Barth, 2004).   

 

Till de immateriella hindren hör begränsningar som baseras på personalproblem, 

omotiverade medarbetare, bristande kunskap hos företagsledning och tidsbrist (Barth, 

2004). När organisationen växer betonar Lemar (1982) att det ställs högre krav på 

personalutveckling, personalpolitik och rekrytering eftersom fler anställda tillkommer 

och således även skilda kompetenser. När nya funktioner adderas till företaget kräver 

det en mer avancerad samordning och styrning, och när företaget går till att bli 

professionellt styrt tenderar den tidigare goda anpassningsförmågan att bli sämre 

(ibid). 
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Barths (2004) litteraturstudie visar på att mycket av den tidigare forskning som gjorts 

om tillväxthinder ofta fokuserar på den enskilde företagarens upplevda hinder, vilket 

inte är tillräckligt för att kunna förstå ett hinders ursprung. De fyra temana som 

identifierades, som vidare kommer att kallas områden, faller inom ramen för det Barth 

(2004) förklarar som immateriella och materiella hinder. Området som vi valt att kalla 

rutiner faller in under materiella hinder då det bland annat består av affärssystem och 

företagsprocesser. De tre övriga områdena; grundarens handlande, värderingsarbete 

och Personal & Rekrytering kategoriseras som immateriella hinder. Tidigare studier 

missar ofta att förklara processen till hur dessa upplevda hinder kommit till. I 

nedanstående kapitel kommer respektive kategori att förklaras närmare. 

4.2 Materiella hinder  

När företagen går från att vara små organisationer till att bli stora, blir inte längre den 

personliga interaktionen möjlig, det blir därför nödvändigt att införa rutiner och 

system för att bedriva en effektiv verksamhet (Lemar, 1982). Davidsson et al. (2001) 

finner i sin studie att vid avsaknad av rutiner kan problem uppstå då företaget bland 

annat ska identifiera kompetensbehov, behov av ny teknik och ett förändrat 

marknadsbehov. När företaget växer måste grundaren lägga mindre tid på att göra och 

mer tid på att leda, att släppa kontrollen och delegera arbetet till andra kan vara 

avgörande för fortsatt utveckling (Churchill & Lewis, 1983). Vid tillväxt förändras 

förhållandena internt och externt hos företaget, vilket gör att organisationens struktur 

måste förändras för att företaget ska klara av att fortsätta växa (Barth & Hörte, 1999). 

 

Det entreprenöriellt styrda företaget 

I den lilla organisationen utvecklar ofta grundaren ett klimat i där de anställda när som 

helst kan komma och rådfråga denne, vilket gör att företaget snabbt kan agera på 

externa och interna förändringar (Barth & Hörte, 1999). Det blir ofta en familjär 

stämning i företaget som skapas av den informella och flexibla organisationen och 

möjligheten att snabbt kunna förändra organisationen har varit en av anledningarna 

till att de lyckats (ibid). Företaget befinner sig då i en entreprenöriell fas där 

grundaren styr företaget och dess anställda själv (Hofer & Charan, 1984). Ett 

entreprenöriellt företag kännetecknas av en enkel organisation som är flexibel och 

snabbt reagerar på förändringar i omgivning (Barth & Hörte, 1999). Den formella 
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styrningen och användandet av system är då minimal, strategin hos dessa företag 

handlar främst om att överleva (Churchill & Lewis, 1983). När antalet anställda sedan 

ökar blir det omöjligt att styra enbart med hjälp av informella metoder, då kommer 

den intima strukturen istället bli ineffektiv och kan ha en negativ påverkan på 

produktiviteten (Barth & Hörte, 1999). När de interna förhållandena förändras måste 

företaget anpassa sin organisationsstruktur för att kunna utvecklas ytterligare (ibid).  

 

Davidsson (1989) fokuserar i sin doktorsavhandling på frågan om varför vissa företag 

fortsätter att expandera medan andra stannar av och förblir små. I sin studie visar han 

på att grundaren till företag med 10-19 anställda inte hade någon stark vilja att få 

företaget att växa. Rädslan att inte själv kunna kontrollera företagets aktiviteter var en 

av de bakomliggande faktorerna till inte fortsätta växa. Davidsson (1989) menar 

därför att det går att anta att grundaren bara kan hantera och samordna ett visst antal 

aktiviteter innan strukturen måste förändras.  Barth & Hörte (1999) menar att 

grundaren kan utgöra ett problem och ett hinder för tillväxt om denne bortser från 

vikten av att anpassa företaget efter dess tillväxt. När företaget växer ökar antalet 

aktiviteter och resurser, och ansvaret för dessa måste delegeras ut på olika anställda 

för att företaget ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt (ibid). Vidare måste 

resurserna, i form av människor, teknologi och ekonomi, anpassas i samma takt som 

företaget växer (Grant, 1991).  

 

Övergången till ett professionellt styrt företag 

Den professionella organisationen präglas av ett företag bestående av personer som är 

specialister inom sitt område. I detta stadium måste grundaren lära sig att delegera 

arbetet mellan olika organisationsnivåer, och även till den då ofta nytillsatta 

produktions- eller försäljningschefen som ska underlätta arbetet med den dagliga 

verksamheten (Steinmetz, 1969). Grundaren måste justera och utveckla vissa områden 

i organisationen vid omvandlingen från att vara en entreprenöriellt ledd organisation 

till att bli professionellt styrd, något som sägs vara den svåraste men samtidigt 

viktigaste organisationsförändringen (Barth & Hörte 1999). När företaget utformar 

organisationen till att bli professionell, inleds ett arbete med att standardisera många 

av företagets resurser, få en mer formell kommunikation och hierarkisk styrning 

(Galbraith, 1982). Barth & Hörte (1999) menar att det inte bara är viktigt att företaget 

utformar formella och decentraliserade sätt att kommunicera på för att övergången ska 
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vara möjlig. Det är även viktigt att företagets struktur kontinuerligt uppmärksammas 

så att företaget fortsätter att vara konkurrenskraftigt.  

 

4.3 Immateriella hinder 

4.3.1 Grundaren  

Studier som genomförts i Sverige och internationellt kan konstatera att grundaren och 

enskilda individer inom företaget spelar en viktig roll för uppkomsten av ett 

tillväxtföretag (Davidsson, 1992; Delmar & Wiklund, 2013).  I boken Det växande 

företaget sammanställer Andersson (2001) information om ett antal svenska 

snabbväxande företag. Grundarna till dessa hade olika egenskaper, bakgrund och 

graden av utbildning skilde sig. Vissa ledare hade en högskoleutbildning, men få 

ansåg den som avgörande för företagets tillväxt. Efter empiriska studier kunde 

Andersson (2001) se att grundarna till tillväxtföretag många gånger var drivande 

individer som kunde se nya kombinationer på marknaden som de sedan omvandlade 

till nya företag.  Forskning som bedrivits om grundarnas egenskaper har kommit fram 

till att de skiljer sig stort mellan olika företag. En mängd olika egenskaper kan 

karaktäriseras, men generella faktorer som utmärker entreprenörer har varit svåra att 

finna, vilket Davidsson (1992) förklarar: 

 

Although some results are recurrent, e.g. that role models are 

important and that some psychological traits are somewhat more 

common among entrepreneurs that among others, it is now clear that 

business founders constitute a very heterogeneous 

group.                           

Davidsson, 1992, 278.  

 

Trots svårigheter att hitta gemensamma egenskaper hos grundaren är det viktigt att 

förstå de växande företagen, utan de handlande individerna i tillväxtföretagen skulle 

de inte bildats och vuxit (Andersson, 2001). Forskning kan påvisa att individens vilja 

och intresse att utföra en handling senare har en stor betydelse för att handlingen ska 

utföras (ibid). Hyrenius (1983) kom i sin studie fram till att entreprenören utmärker 

sig i sin förmåga att problematisera och finna nya lösningar på problemet. 
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Entreprenörens viktigaste egenskap är därmed vilja och envishet, som ger upphov till 

det entreprenöriella handlandet (ibid). 	

 

Ett viktigt steg för att företaget ska kunna växa är att grundaren lämnar ifrån sig en del 

av ansvaret och går ifrån den entreprenöriella organisationen för att övergå till en 

professionellt ledd organisation (Barth, 2004). Detta sker ofta när företag går in i den 

första fasen av tillväxt och det är då vanligt att grundaren upplever att nytillkomna vill 

ändra på företaget bara för att få sätta sin prägel på verksamheten (Dahle, Holm & 

Dagestad, 2012). Den bristande förståelsen som då kan uppstå leder ofta till avstånd 

och frustration inom organisationen. För att undvika detta menar Dahle et al. (2012) 

att det är bra om såväl nya som mer rutinerade medarbetare inkluderas i processen vid 

utvecklande av begrepp och utstakandet av en framtida färdriktning. Den nya 

affärsmodell som då utformas måste sedan upplevas som nödvändig för att de 

anställda ska acceptera den. Här kan grundaren bli ett problem om denne motarbetar 

förnyelse och fortfarande vill ha ett hårt grepp om företaget genom att kontrollera att 

alla gör rätt. För att kunna möjliggöra en lyckad övergång till tillväxtfasen måste det 

ske genom en ömsesidig anpassning av gammal och ny kultur (Dahle et al. 2012). 

4.3.2 Företagskultur och värderingar  

Växande företag ter sig olika beroende på om de är tjänsteföretag eller producerade 

företag, och om företagets kunder är enskilda konsumenter eller organisationer. 

Gemensamt har dessa växande företag att en viktig del i företagets strategier är just 

tillväxt (Andersson, 2001). Andersson (2001) menar vidare att snabbväxande företag 

är svåra att styra med traditionella metoder, såsom budgetar, eftersom dess 

organisation växer och snabbt förändras. Detta gör att organisationskultur och 

personalpolitik blir viktigare. De tillväxtföretag som studerats i Anderssons (2001) 

studie har framgångsrikt använt sig av flexibla organiska organisationer och mjuka 

styrmetoder. De har arbetat med att bygga en företagskultur med gemensamma 

värderingar.   

 

Företagskultur  

Bjerke (2005) tar i sin bok “Att förklara eller förstå entreprenörskap” upp 

diskussionen kring vad som är kultur. Det är inte helt oproblematiskt att definiera 

kultur, men Bjerke (2005) menar att forskare är överens om tre saker. Det första är att 
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kultur är någonting som förenar en viss grupp, det andra att kultur är någonting man 

lär sig som medlem i en grupp och slutligen att kultur hänger samman med 

värderingar på något sätt (Bjerke, 2005). Philipson (2011) menar att kulturen består av 

de värden som tillsammans utgör grunden för företagets agerande utåt så som inåt, 

med andra ord förklarar han kulturen som antingen manifest eller latent. Den 

manifesta kulturen är artikulerad och dokumenterad, var på det vanligaste exemplet är 

ett värdegrundsdokument med en vision och tydliga handlingsprinciper, som bygger 

på definierade grundvärden.  Den latenta kulturen innebär istället att anställda följer 

oskrivna lagar för vad som är tillåtet och inte tillåtet. Värdegrundsdokument som 

syftar till att styra verksamheten saknas. Den latenta kulturen gör det svårare för den 

anställde att tolka de oskrivna reglerna, vilket kan leda till missförstånd och 

motsättning (Philipson, 2011).  

 

Philipson (2011)  förklarar vidare att värderingar bestämmer sättet att driva 

verksamheten, organisera arbetet, bemöta kunder och medarbetare. Företagskulturen 

återspeglas därför både i sättet att sköta kontakten med intressenter och i det klimat 

som råder på arbetsplatsen. Med andra ord består kulturen av de värden som 

tillsammans utgör en grund för företagets agerande (ibid). I alla företag existerar en 

kultur och värderingar, uttalade eller inte. En viktig uppgift blir då att lyfta fram dessa 

och tydliggöra dem för att ledningen sedan ska kunna precisera en passande 

värdegrund som ska leda till en värderingsmässig samhörighet (Philipson, 2011).  

 

Värderingar 

Värderingarna som företag utformar kan benämnas som företagets värdegrund och 

används sedan för att ta fram handlingsregler och normer (Philipson, 2011). Vidare 

menar Philipson (2011) att ta fram och förankra konkreta handlingsregler bidrar till 

ökad effektivitet och kvalitet i företaget, men även en större säkerhet när det kommer 

till att hantera etiska dilemman. Peters et al. (1982/1990) menar att framgångsrika 

organisationer karaktäriseras av en stark och konsistent kultur som bland annat 

kännetecknas av samstämmighet om de grundläggande värderingarna som delas av 

och är välkända av de som arbetar på företaget. En studie gjord på svenska företag 

kunde bland annat påvisa att de företag som lyckats implementera en gemensam 

kultur och gemensamma värderingar har bättre tillväxt och större chans att nå högre 
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avkastning (Wildfire, 2014). Studien visar därmed att det finns ett positivt samband 

mellan värderingsarbete och framgång.  

 

Peters et al. (1982/1990) betonar vikten av att ha uttalade värderingar som är omsatta i 

handlingar. Det räcker inte att enbart att ha ord på ett papper utan det är av största vikt 

att lägga ned tid på utformningen av en värdegrund och implementeringen av denna ut 

i organisationen. Den utformade värdegrunden måste bli en del av systemet som styr 

arbetet och leder verksamheten framåt (Philipson, 2011). Författaren till artikeln 

"Make your values mean something" ställer sig kritisk till hur organisationer utformar 

sin värdegrund och skriver: 

 

Most values statements are bland, toothless, or just plain dishonest. 

And far from being harmless, as some executives assume, they're often 

highly destructive. Empty values statements create cynical and 

dispirited employees, alienate customers, and undermine managerial 

credibility.  

Lencioni, 2002, 113 

 

Som citatet beskriver kan felaktiga värdeord stjälpa mer än att hjälpa. Det kräver 

mycket av organisationen att identifiera starka värdeord och sen hålla sig till dem. 

Enligt Philipson (2011) är det inte ovanligt att ledningen för organisationer som 

påbörjar ett värdegrundsarbete begår misstag. Till dessa hör bland annat brist på 

analys av den rådande kulturen, avsaknad av strategi för införlivande och förankring, 

frånvaro av konkreta handlingsregler och ingen uppföljande utvärdering av 

värdegrundsarbetet.  

 

För att lyckas i utformandet av en värdegrund bör företag enligt Lencioni (2002), ta 

fram några grundläggande definitioner för att säkerställa att medarbetare vet vad 

företaget står för och vad det är man försöker uppnå. Dessa beskriver han bland annat 

som företagets kärnvärden, och dessa kärnvärden hör till de kulturella hörnstenarna 

som guidar företaget i alla sina handlingar. Kärnvärdena måste upprätthållas till varje 

pris och går inte att kompromissa om, varken av bekvämlighet eller för kortsiktig 

ekonomiskvinning. Om värdegrunden ska kunna få fäste i organisationen, menar 

Lencioni (2002) att denna bör integreras i varje arbetsrelaterad process, så som 
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rekrytering, utvecklingssamtal, incitamentsystem och uppsägningspolicys. 

Medarbetarna måste bli konstant påminda om företagets värderingar och de ska ligga 

till grund för varje beslut som tas (ibid).  Även Philipson (2011) betonar vikten av att 

införliva och förankra en värdegrund i organisationen om den ska ha en chans att leda 

till framgång. Ledningen måste ta fram värdegrundsdokument, förbinda värdegrunden 

med övriga styrsystem och skapa förutsättningar för preciserade handlingsregler som 

medarbetarna kan omsätta i praktiskt handlande. Handlingsreglerna beskriver vad som 

är ett önskvärt handlande i vissa situationer och Philipsons (2001) forskning har 

kunnat visa att handlingen måste kunna återföras till värdegrunden för att fungera i 

praktiken. Arbetet med att införliva och förankra en värdegrund kräver dels 

engagemang av de anställda, men även att ledningen involverar de anställda i 

processen. Det handlar inte om att få de anställda att lyda utan att skapa 

förutsättningar för alla parter att förstå och dela de framtagna handlingsprinciperna 

(ibid). Peters et al. (1982/1990) menar att det är grundarna som skapar värderingarna 

och genom en mängd dagliga händelser antar den värderingskapande grundaren en 

tillämpande roll. Denne förmedlar värderingarna till medarbetarna genom handlingar 

snarare än ord. Peters et al. (1982/1990) menar vidare att skapa värderingar och sprida 

dem inte är enkelt och det kräver uthållighet, men att uthålligheten är något som 

kännetecknar grundarna till framgångsrika företag.   

 

Syftet med värdegrundsarbetet är att det ska leda till förbättrad prestationsförmåga 

som i sin tur skapar värde för organisationen och företagets intressenter, men företag 

måste eftersträva en balans mellan medarbetarvärderingar och företagsvärden. Enligt 

Philipson (2011) kommer en värdegrund som inte tar hänsyn till medarbetarnas 

faktiska värderingar, aldrig till fullo att bli accepterad. Ju tydligare och mer befästa 

företagsvärderingar är desto intressantare blir det för de personer som har snarlika 

värderingar. Om företagsvärderingarna är tydliga och klara kan det bidra till att 

attrahera individer som delar liknande värderingar.  

4.3.3 Personal & Rekrytering 

Forskning har visat på betydelsen av att ha tillgång till kvalificerad arbetskraft för att 

kunna växa (Welbourne, 1997). Welbourne (1997) menar att rekrytering och 

bevarandet av kvalificerad personal har en central betydelse för snabbväxande företag 

och att det är viktigt att ha ett överskott i personalen, där alla inte är nödvändiga för 
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dagen. Olika HRM2-strategier blir därför av största vikt i tillväxtföretag och det blir 

nödvändigt att mer resurser läggs på rekrytering och personalpolitik, detta för att få 

personalen att stanna (Andersson, 2001). En utmaning hos snabbväxare ligger i att 

skapa en atmosfär där de anställda känner sig uppskattade. Welbourne (1997) menar 

att de anställda i en sådan miljö kommer att stimuleras, vilket resulterar i att de bidrar 

till företagets framgång genom en ökad individuell prestation.  

 

Kompetensutveckling 

Att utbildning är en av nyckelfaktorerna för en bibehållen tillväxt är något som 

flertalet forskare har framhävt (Andersson, 2001; Stevrin, 1986). Målet med 

utbildningen är att öka de anställdas kompetens, då de utgör en central del av 

organisationen (Merchant & Van der Stede, 2012). Utbildningen är även en viktig 

aspekt som ökar sannolikheten att medarbetarna gör ett bra jobb (ibid).  

 

Internutbildning fungerar som värdefull information angående vilket agerande som 

förväntas av de anställda på företaget och hur uppgiften bäst blir utförd (Merchant & 

Van der Stede, 2012). Utbildningen inom företaget kan ske informellt, där seniorer 

inom företaget delar med sig av sin kunskap till sina juniora kollegor (ibid). Vid 

internutbildning är det övergripande syftet att utveckla medarbetarnas skicklighet och 

kunnande, dock måste organisationen även medvetet investera i formell 

kompetensutveckling för att det inte ska uppstå en kompetensklyfta (Stevrin, 1986). 

Kompetens är ett samlingsbegrepp för förmågan hos en individ att utföra en uppgift 

med hjälp av de kunskaper och färdigheter denne besitter. I och med det 

kunskapssamhälle vi idag lever i skriver Bontis et al. (1999) i sin studie att de mest 

framgångsrika företagen är de som använder sina immateriella resurser bättre och 

snabbare. Kapaciteten att kunna hantera kunskapsbaserat intellekt är av största vikt. 

Enligt Bontis et al. (1999) är organisationer traditionellt duktiga på att värdera 

materiella tillgångar. Kunskap är osynlig och chefer löper risk att glömma eller 

undervärdera värdet och bidraget av kunskap och immateriella tillgångar som finns 

inom organisationen. Resultatet av att kunskapens betydelse faller bort, kan på 

långsikt få skadliga effekter på organisationen då fokus istället läggs på att mäta och 

evaluera de materiella tillgångarna (Bontis et al. 1999). Det föreligger ett problem hos 
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tillväxtföretag att rekrytera arbetsledare och personal som är kvalificerade, vilket 

leder till problem att fortsätta växa (Burlingham, 2012). Gjerløv & Guenther (2012) är 

eniga med Burlingham (2012) och menar att kompetensbrist inom organisationen kan 

få tillväxten att stanna av.   

 

Rekrytering  

Som tidigare nämnts är rekrytering viktigt i tillväxtföretag då de ofta har högre 

personalomsättning än mognare företag (Gjerløv & Guenther, 2012).  Rekrytering har 

alltid varit en kritisk process för företag där de försöker använda olika verktyg för att 

minska risken med felrekrytering (Bratton & Gold, 2012).  Lee (2014) kunde i sin 

studie visa på sex huvudproblem som snabbväxare möter, varav rekrytering och 

kunskapsbrist stod för två. Hans hypotes om att snabbt växande företag upplever 

rekrytering och brist på kompetens som ett särskilt hinder för deras framgång kunde 

styrkas. Han kopplar problematiken till något han kallar “Penrose-effekten”, som 

innebär att tillväxtprocessen i sig orsakar en problematik som kan bromsa 

efterföljande tillväxt. Detta vill säga att problemen med rekrytering och 

kompetensbrist blir mer akuta eftersom företagen växer snabbare (ibid). Det faktum 

att snabbväxande företag utvecklas snabbt krävs det personal som vill växa med 

företaget. Det erfordrar att de personer som rekryteras till företaget besitter kompetens 

som kan utvecklas och att personerna blir självgående i företagets rutiner (Dahle et al. 

2012).   

 

Det finns många olika sätt att gå tillväga för företag som vill anställa ny personal, det 

handlar exempelvis om annonser, privata eller offentliga arbetsförmedlare, word-of-

mouth, spontansökningar och arbetsmässor (Cook, 2009). Arbetsgivarna bör då, enligt 

Cook (2009), analysera rekryteringsmetoderna noggrant för att avgöra vilken som har 

störst möjlighet att hitta bra medarbetare som stannar i företaget. Arbetsgivarna måste 

också kontrollera om deras rekryteringsmetoder är lämpliga för att hitta ett 

representativt urval med avseende på kön, etnicitet och funktionshinder. Numera blir 

det allt vanligare att företag använder sig av informella rekryteringsprocesser (Cook, 

2009). En av de informella processerna är att anställa genom word-of-mouth, vilket 

ofta sker genom existerande anställda. Förutom att vara det mest kostnadseffektiva 

alternativet visar Cooks (2009) studie att denna metod bidrar till att anställda stannar 

längre i företaget, en anledning till detta kan vara att den anställda på så sätt hade god 
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kännedom om vad företaget stod för och vad det innebär att arbeta där.  

 

Effektiv rekrytering beror på den övergripande ledningsfilosofin och i vilken 

utsträckning den stödjer ett förhållningssätt till HRM som fokuserar på att utveckla 

och involvera nyanställda medarbetare i organisationen (Bratton & Gold, 2012). Även 

om riktlinjer för personalpolitik upprättas för att uppnå särskilda mål för 

organisationen kan dessa riktlinjer även skapa möjlighet för individuella medarbetares 

behov att tillfredsställas (ibid).  
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5. Analys  

I följande kapitel presenteras en analys av den insamlade empirin. Tidigare teorier 

inom våra fyra empiriskt genererade teman kommer att utgöra grunden för denna 

analys.   

 

Av studien framgår att grundarna tack vare sitt engagemang, sin medvetenhet och 

vilja, samt starka kundfokus lyckats skapa en gynnsam tillväxt. I denna studie hävdas 

att den ökade tillväxten i de studerade företagen kan ses som ett resultat av grundarnas 

värnande om företaget och agerande när hinder har uppstått. Samtliga respondenter i 

studien har haft ett klart sikte på vart de vill nå. Den primära målsättningen har varit 

att leverera varor och tjänster av högsta kvalitet. Respondenterna själva anser att 

bidragande faktorer till det egna företagets tillväxt har varit en stark kundfokusering 

och deras förmåga att förändras i takt med att de växt.   

 

Det empiriska materialet indikerar att det särskilt är vid övergången från att vara ett 

litet entreprenöriellt företag, till att bli ett professionellt styrt företag som interna 

tillväxthinder kan uppstå. Denna indikation bekräftas av tidigare forskning, som visat 

att övergången är förknippad med en företagsintern problematik (Hofer & Charan, 

1984). Hos snabbväxande företag blir övergången ett måste om företaget ska kunna 

fortsätta växa i samma takt. Enligt Barth & Hörte (1999) ställer en snabb tillväxt 

högre krav på företagets ledare att anpassa organisationen till dess tillväxt och den 

realiteten måste tas i beaktning för att inte tillväxten ska stanna av. Efter analys av den 

första genomförda intervjuomgången kunde fyra områden, som haft betydelse för de 

studerade företagens fortsatta tillväxt, identifieras. Dessa fyra områden kan med 

största sannolikhet komma att bli potentiella tillväxthinder om företaget inte 

uppmärksammar dem under den snabba tillväxten. De fyra områdena är följande: 

grundarens handlande, värderingsarbete, utvecklandet av rutiner samt personalen i 

tillväxtföretagen.  

 

Nedan kommer vi att diskutera och analysera argument som vanligen förekommer i 

tidigare teorier kring varför interna tillväxthinder uppstår. Utgångspunkten i analysen 

kommer att vara att beskriva identifierade interna tillväxthinder hos de undersökta 
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företagen, samt förklara hur dessa har arbetat för att överkomma identifierade interna 

tillväxthinder och belysa hur dessa samverkar. 

5.1 Grundaren  

Grundarens betydelse i snabbväxande företag 

Grundarna har en viktig roll för framkomsten och utvecklandet av ett tillväxtföretag. 

Detta är något som flertalet studier tar upp (Davidsson, 1992; Delmar & Wiklund, 

2013), men även något som tydligt framkom hos de fyra företag som ligger till grund 

för den här studien. Grundarna för de företag som ingick i studien har alla olika 

bakgrunder och erfarenheter av företagande. Gemensamt är dock att samtliga har en 

drivkraft och vilja att utveckla det egna företaget till det främsta inom den specifika 

branschen. Grundarna uttrycker att de har varit drivande för att kunna se nya 

efterfrågade kombinationer på marknaden.  Detta har uppnåtts dels genom deras 

starka kundfokusering men även genom ambitionen att fortsätta utveckla 

verksamheten för att kunna stå upp mot förändrade marknadskrav. Tidigare forskning 

om grundarens betydelse framhåller att den handlande individen är väsentlig för 

uppkomsten av ett tillväxtföretaget. Hyrenius (1983) pekar på att grundaren till 

snabbväxare utmärker sig genom sin förmåga att problematisera där deras viktigaste 

egenskaper är uthållighet och envishet. Det empiriska resultatet kan bekräfta Hyrenius 

(1983) studie om att dessa egenskaper är viktiga i snabbväxande företag, då det ställs 

höga krav på grundarens förmåga att hantera tillväxten och anpassa organisationen till 

nya förutsättningar.  

 

Grundarens handlande   

Att anpassa organisationen i takt med att den växer är avgörande för en gynnsam 

tillväxt (Barth & Hörte, 1999). I och med ökad tillväxt förändras företag 

organisationsmässigt och förändringarna måste uppmärksammas för att inte en 

stagnation ska följa. Det empiriska resultatet indikerar att det finns gemensamma drag 

hos grundarna, som agerat med stor medvetenhet och varit öppna för de förändringar 

som tillväxten inneburit. De har alla stött på hinder som de fått hantera för att ta sig 

vidare. I vissa fall handlar det om att lägga tillräckligt med tid på att uppnå en 

förståelse för sitt egna bolag och tillhörande bransch. Respondenterna har betonat att 

de lärt sig mycket undervägs och att det varit av vikt att utvecklas med företaget, 
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eftersom att organisationen blivit mer komplex. En av respondenterna uttrycker det 

som att de insett att de inte kan göra allt själva, och att företaget behöver mer 

kompetens för att lyckas. Detta kan styrka antagandet om att grundaren måste 

delegera arbetet till andra med annan kvalifikation för att tillväxten inte ska stanna av. 

Tidigare forskning betonar att övergången till en professionellt styrd organisation är 

avgörande för fortsatt tillväxt (Hofer & Charan, 1984) och som ett led i det är det 

viktigt att grundaren lämnar ifrån sig en del av ansvaret (Barth, 2004). Om grundaren 

bortser från vikten av att delegera arbetet och anpassa organisationen efter en ökad 

tillväxt kan grundaren komma att bli ett hinder för fortsatt tillväxt (Barth & Hörte, 

1999). De empiriska resultaten visar att grundarna har insett vikten av att anpassa 

organisationsstrukturen och infört formaliserade processer och rutiner för att kunna 

växa vidare. För att grundarna inte ska bli ett hinder för tillväxten har de i linje med 

teorin lämnat ifrån sig en del av ansvaret och inkluderat kvalificerade medarbetare i 

beslutsfattandet. Att övergå till den professionellt ledda organisationen har varit en 

process, men realiteten har tagits i beaktning och grundarna har handlat efter bästa 

förmåga för att möjliggöra en fortsatt gynnsam tillväxt. Studien indikerar att den 

mellanskiktsnivå med fler beslutsfattare, som införts i de studerade företagen har varit 

avgörande för få in annan kompetens, men även för att avlasta grundaren. 

 

5.2 Den värdedrivna organisationen  

Vikten av en gemensam företagskultur och gemensamma värderingar 

Philipson (2011) menar att kultur består av de värden som tillsammans utgör grunden 

för företagets agerande. Det empiriska resultatet visar att samtliga studerade företag 

har en stark företagskultur med gemensamma värderingar. Dessa är av stor betydelse 

för att få organisationens medarbetare att arbeta på ett likvärdigt sätt. 

Företagskulturen, bestående av de gemensamma värderingarna, ska förena alla 

medarbetare och styra medarbetarnas agerande och beteende, såväl inåt som utåt. De 

företag som intervjuats kan därmed ses som värdestyrda då kulturen och 

värderingarna genomsyrar hela organisationen och guidar företagen i hur 

verksamheten ska drivas, organiseras och ledas framåt.  
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Tidigare studier har visat att de organisationer som lyckats implementera en 

gemensam kultur och gemensamma värderingar har bättre tillväxt och därmed nått 

framgång (Wildfire, 2014). Att växa snabbt innebär att organisationen måste anpassa 

sig till nya förutsättningar i snabbare takt. Tidigare forskning är överens om att 

organisationen inte är lika stabil vid snabb tillväxt och medarbetarna har svårare att 

följa med i samma takt som företaget växer. De empiriska resultaten indikerar att 

företagens värdestyrda organisation har varit betydande för deras prestation. En 

förutsättning för ett företags förmåga att nå framgång på längre sikt är enligt Peters et 

al. (1982/1990) att organisationen karaktäriseras av en stark och konsistent kultur, 

som kännetecknas av en samstämmighet om grundläggande värderingar. Att företags-

kulturen och värderingarna har varit betydande reflekteras i respondenternas svar. 

Samtliga respondenter har, som tidigare nämnts, en stark drivkraft och ett stort 

engagemang för sitt företag, och har försökt att bygga en kultur där bland annat starkt 

kundfokus är av stor vikt. Respondenterna anser att kundorienteringen har varit en 

betydande faktor för företagets tillväxt. Samtliga av de studerade företagen har sedan 

start haft klara grundvärderingar som guidat dem i sina handlingar. Handlingsnormen, 

det vill säga hur den anställde ska agera mot företagets kunder, har sitt ursprung i 

grundarens värderingar. Samtliga grundare tar upp exempel på hur de som 

företagsledare försökt att agera mot sina anställda på samma sätt som de vill att 

medarbetaren ska agera mot varandra och mot kunden. Detta stöds av Peters et al. 

(1982/1990) som i sin studie menar att för att skapa en stark organisationskultur måste 

det finnas konstruktiva förebilder. Grundarna i de företagen vi studerat har varit noga 

med att själva leva upp till grundvärderingarna, de har varit närvarande vid 

framtagandet av dessa och har i linje med Peters et al. (1982/1990) antagit en 

tillämpad roll.  

 

Att införliva och förankra en värdegrund 

Som nämnts ovan visar tidigare studier att det finns ett positivt samband mellan 

värderingsarbete och gynnsam tillväxt (Peters et al. 1982/1990; Wildfire, 2014), men 

för att värderingsarbetet ska ha någon effekt menar Philipson (2011) att värdegrunden 

måste implementeras och bli en del av det system som styr arbetet och leder 

verksamheten framåt. Vid snabb tillväxt tillkommer nya medarbetare i högre takt och 

empirin indikerar att det blir extra viktigt att företagen är tydliga med vilken kultur 
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som råder och vilken värdegrund de står på. Lencioni (2002) poängterar vikten av att 

sätta av tid och engagemang vid utformningen av värderingar och sedemera 

implementeringen ut i organisationen, dock ställer han sig kritisk till hur företag 

utformar sina värdeord. Det är enligt Lencioni (2002) vanligt att värdeorden grundar 

sig i tomma ord, varpå felaktiga värderingar istället kan verka destruktiva. Grundaren 

till IT-mästaren berättar hur de tog fram fem stycken värdeord som företaget skulle 

arbeta efter, men att de efter en period insåg att de framtagna värdeorden resulterade i 

något de ville vara snarare än vad de var. Värdeorden stämde inte överens med 

verkligheten och kännetecknades inte av deras företagskultur, det blev istället floskler 

som grundaren uttrycker det. IT-mästarens första försök med att ta fram en 

värdegrund går i linje med den problematik som Philipson (2011) nämner. Han menar 

att det inte är ovanligt att företag begår misstag när de påbörjar sitt värdegrundsarbete. 

Företagen missar ofta att göra en ordentlig analys av den rådande kulturen, saknar en 

strategi för hur värdegrunden ska förankras och införlivas, samt tar inte fram konkreta 

handlingsregler. Misslyckandet att implementera sin värdegrund resulterade i en 

otydlighet gentemot IT-mästarens intressenter. Under perioden med otydliga 

värderingar skedde flera felrekryteringar i företaget, sannolikt hade felrekryteringarna 

kunnat minska om den sökande haft en sann bild av företaget innan 

anställningen.  För att säkerställa att alla på företaget, ledare som medarbetare, vet vad 

företaget står för och vad det är man försöker att uppnå bör företag enligt Lencioni 

(2002) ta fram några fundamentala definitioner som ska guida företaget i sina 

handlingar. Av studien framkommer det att det inte är en enkel uppgift att omvandla 

värderingar till ett antal specifika värdeord. I tidigare forskning om interna 

tillväxthinder är värderingsaspekten frånvarande, enskild forskning om värdeordens 

betydelse har utförts men inte kopplat till tillväxthinder. Studien indikerar att arbetet 

med en värdegrund är av största vikt. Vi menar att ju snabbare värdeorden införlivas 

och förankras i organisationen desto större är sannolikheten att dessa blir en naturlig 

del av företagskulturen. Det är något som i sin tur avspeglar sig på organisationen 

som helhet, exempelvis i rekryteringsarbetet där vi sett att problematiken ofta inleds.

  
Värderingar som konkreta beteenden 

Att omvandla värdeord till konkreta beteenden anses enligt tidigare studier vara 

väsentligt för att ge de anställda vägledning, dels hur de ska agera gentemot företagets 
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kunder, men även hur medarbetarna uppträder mot varandra. Philipson (2011) menar 

att ta fram och förankra konkreta handlingsregler i organisationen bidrar till ökad 

effektivitet och kvalitet. Tre av respondenterna berättar att de tagit fram konkreta 

beteenden utifrån sina värdeord, och poängterar att det hjälpt dem att se till att 

värdeorden verkligen följs. Värdegrunden kan ses som en mjukare styrmetod, och 

Andersson (2001) beskriver i sin bok att snabbväxare är svåra att styra med 

traditionella metoder eftersom organisationen växer och förändras snabbare. Hos 

Navigio har det bland annat yttrat sig genom att deras värdegrund och bestämda 

beteenden ligger till grund för hur medarbetarna utvärderas i medarbetarsamtalen. 

Beteendena är utformade så att de ska kunna mätas, vilket underlättar för att se i 

vilken utsträckning medarbetarna agerar för att handla enligt värdegrunden. IT-

mästaren använder också värdegrunden i sina utvecklingssamtal för att kunna följa 

upp att medarbetarna agerar efter de fastställda värdeorden. Även Dormy har genom 

sin handbok, som beskriver det önskvärda handlandet i mötet med kunden, lyckats få 

in värdeorden i det dagliga arbetet. Medarbetarna mäts enligt företagets vision om att 

ge kunden ”en bättre golfupplevelse”. Detta tyder på att dessa företag förstått att, som 

Philipson (2011) beskriver, handlingen måste kunna återföras till värdegrunden för att 

fungera i praktiken.  

 
Att arbeta med en värdegrund leder till en bättre tillväxt enligt tidigare forskning, och 

vårt empiriska material fastslår att de undersökta företagen har fortsatt att växa trots 

att de stött på hinder. Det indikerar att företagens starka värderingar och ihärdiga 

värderingsarbete sannolikt är en bidragande faktor till tillväxten. Samtliga studerade 

företag kännetecknas av att de har varit tydliga med vilka värderingar de står på och 

är konsekventa i sitt agerade, vilket ska ge en klar bild till de anställda om vilka 

förväntningar som finns på dem. Genom intervjuerna har det framkommit att arbetet 

med företagsvärderingar ska underlätta för medarbetare att förstå hur de ska agera i 

sitt arbete. Som ett led i det har grundarna vågat exkludera personer som inte står 

bakom den kultur och de värderingar som eftersträvas, och på så sätt kunnat 

upprätthålla den för företaget önskvärda kulturen. Tydligt uttryckta och välarbetade 

värdeord blir också viktigt i tillväxtföretag då personalomsättningen många gånger är 

högre hos snabbväxare än hos traditionella företag (Gjerløv & Guenther, 2012). Den 

höga personalomsättningen och även höga rekryteringstakten leder till att företagen 
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ofta har ny personal. Genom intervjuerna framgår det att grundarna och deras företag 

måste vara tydliga med vad som gäller hos dem för att de anställda fortast möjligt ska 

kunna finna sig i arbetet och så snabbt som möjligt kunna arbeta självständigt, något 

studien indikerar om att en väl utarbetad värdegrund kan hjälpa till med.  
 
 

5.3 Personalens betydelse hos snabbväxarna  

Rekrytering 

Då snabbväxare i genomsnitt har högre personalomsättning än traditionella företag, 

och dessutom i högre grad skapar nya jobb, har de ett stort behov av att rekrytera. 

Welbourne (1997) pekar på risken med att ha för lite personal, och menar att det är 

bättre att ha ett överskott i personalen för att företaget inte ska drabbas av 

ineffektivitet. Hos Candles Scandinavia berättar grundaren att personal och 

rekrytering har varit deras största tillväxthinder. Eftersom att de ständigt växer och 

ideligen söker ny personal försöker de anställa löpande innan ett akut behov uppstår, 

dock har deras korta anställningsprocesser ofta lett till felrekryteringar. När detta 

upptäckts har personen i fråga fått avbryta sin provanställning, vilket bland annat 

berott på att personen som anställts inte stått bakom den kultur och de värderingar 

företaget värnar om. Även IT-mästaren och Dormy har haft liknande problem som 

Candles Scandinavia, och upplevt att rekrytering utgjort ett immateriellt 

tillväxthinder. Lee (2014) kunde i sin studie visa att kompetensbrist och rekrytering 

var särskilda hinder för snabbt växande företag. Han kopplar problematiken till något 

han kallar för ”Penrose-effekten”, vilket innebär att tillväxtprocessen i sig ger upphov 

till en problematik som kan bromsa efterföljande tillväxt.  

 

Rekrytering är en kritisk process som medför en risk i företaget (Bratton & Gold, 

2012). Majoriteten av respondenterna har uttryckt att det stundtals varit svårt att hitta 

rätt person som även står bakom grundvärderingarna. Samtliga företag är tydliga med 

vilken kultur som råder inom organisationen och vilka värderingar som styr deras 

inriktning och handlande. Dahle et al. (2012) menar att det faktum att snabbväxare 

utvecklas i snabbare takt, kräver personal som vill växa med företaget. Det empiriska 

resultatet indikerar att samtliga respondenter efterfrågar personer som delar deras 

värderingar, är kompetenta, har en stark drivkraft och vill utvecklas i takt med 

företaget.   
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Risken med felrekryteringar kan minskas genom att använda sig av olika verktyg 

(Bratton & Gold, 2012). Cook (2009) menar att företag bör analysera 

rekryteringsmetoderna för att avgöra vilken metod som har möjlighet att hitta 

medarbetare som stannar i företaget. I de undersökta företagen har 

rekryteringsförfarandet sett olika ut. Tre av grundarna berättar att de fått lära sig på 

vägen för att finna ett lämpligt förfaringssätt, då de vid företagets start inte haft 

kunskap om rekrytering. IT-mästaren och Dormy har under flera år arbetat med att 

hitta en passande rekryteringsmetod, gemensamt är att de valt att själva ha hand om 

sin rekryteringsprocess, något de upplever gett bättre resultat och kontroll över hela 

anställningsprocessen. Båda företagen har utvecklat sin förmåga att anställa rätt 

personer, vilket lett till färre felrekryteringar och bättre kvalitet. Candles Scandinavia 

är som tidigare nämnt det yngsta företaget och befinner sig just nu i processen att 

finna en för företaget lämplig rekryteringsmetod. De har nu anställt en vice VD som 

har erfarenhet av rekrytering, något grundaren tror kommer att leda till förbättrade 

processer och färre felrekryteringar.  

 

Hos Dormy är värderingarna i fokus vid rekryteringsprocessen, men det är svårt att 

upptäcka huruvida kandidaternas värderingar stämmer överens med företagets, därför 

anställs många via rekommendation från någon på företaget. Det är viktigt att anställa 

personer som vill och har potential att växa i samma takt som företaget och genom att 

anställa genom rekommendationer tycker sig Dormy hitta personer som har 

överensstämmande värderingar. Detta går i linje med Cooks (2009) studie som kunnat 

visa att anställning via rekommendation bidrar till att den sökande från start har bättre 

kännedom om företaget samt att denne stannar längre i företaget. Om anställning via 

rekommendation är den bästa metoden är det svårt att dra en slutsats om, men studien 

indikerar att ju tidigare företagets värderingar klargörs och implementeras hos den 

nyanställda, desto större är sannolikheten för en lyckad rekrytering å båda parters 

vägnar. 

 

Hos Navigio har rekrytering inte utgjort ett problem i samma utsträckning då det är ett 

rekryteringsföretag och grundaren har från tidigare arbetsplatser lång erfarenhet av 

rekrytering. Navigio har genom sina utvecklade metoder kunnat utarbeta lyckade 

matchningar mellan företaget och de individer som sökt sig till dem. Detta har skett 
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genom att de klargjort sina förväntningar på rollen och under intervjun delgett 

kandidaten en tydlig beskrivning av företagets värdegrund och kultur.  

 

Utfallen av rekryteringarna har varit varierande och det har ibland tagit tid innan 

företagen upptäckt att personen som anställts inte står bakom företagets värderingar. 

Det är inte något nytt att en felrekrytering både kostar tid och pengar och i de fall som 

företagen upptäckt att fel person anställts har denne fått avsluta sin anställning. Vi 

menar att en tydligt framtagen värdegrund utgör en viktig del i de studerade 

företagens rekryteringsprocess. Teori visar på vikten av att ha en tydligt formulerad 

värdegrund för att öka chansen att de individer som söker sig till företagen är 

medvetna om dessa värderingar och därmed delar dem. Genom empirin framgår det 

att rekrytering är en svår process vid snabb tillväxt och det har blivit ett hinder då 

personer har anställts som inte stått bakom företagets värderingar. Det empiriska 

resultatet kan konstatera att det är av vikt att integrera värderingarna och 

värdegrunden i rekryteringsprocessen, vilket går i linje med tidigare forskning inom 

området.  

 

Utbildning för att minska kompetensklyftor 

För att ett företag ska kunna växa har forskning visat på betydelsen av att förfoga över 

tillräckligt kvalificerad arbetskraft (Welbourne, 1997). Vi har i studien kunnat se att 

samtliga företag arbetat på varierande sätt för att undvika kunskapsbrist och minimera 

uppkomsten av kompetensklyftor. Det finns en generell filosofi hos de studerade 

företagen om att utbildning främjar de anställda att göra ett bättre jobb och ska leda 

till att de utvecklas vidare. När företagen växer ställer det högre krav på dess 

kompetens och en nyckelfaktor blir då att utbilda personalen (Andersson, 2001; 

Stevrin, 1986). Bontis et al. (1999) kan i sin studie visa att de företag som använder 

sina immateriella resurser bättre och snabbare tenderar att vara mer framgångsrika. I 

de genomförda intervjuerna har det framkommit att de anställda erbjuds intern-

utbildning för att främja sin professionella utveckling. I och med snabb tillväxt blir 

den enskilde individens kunskap särskilt viktig då kompetensbrist annars kan få 

tillväxten att stanna av.  Detta kan bekräftas av Penrose (1959) som betonar att om en 

expansion i företaget sker snabbare än vad medarbetarna kan erhålla kunskap, kan 

effektiviteten bli lidande. 
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Dormy arbetar successivt med att anställa personer som besitter efterfrågad 

kompetens till företaget för att kunna hantera tillväxten, men lägger även vikt vid att 

utbilda befintlig personal internt. Hos IT-mästaren har de identifierat flera 

kompetensklyftor när företaget vuxit, för att minimera dessa finns det krav på att de 

anställda ska lägga fem procent av arbetstiden på utbildning. Navigio har satsat 

mycket på utbildning av sina anställda, som utbildas kontinuerligt inom ramen för 

Navigio Academy. Genom Navigio Academy kan företaget på ett strukturerat och 

planerat sätt koordinera kompetensutvecklingen för samtliga medarbetare, där alla får 

en individuell utbildningsplan. Det är viktigt att erbjuda de anställda vidareutbildning 

då det ökar sannolikheten att arbetet utförs på bästa sätt (Merchant & Van der Stede, 

2012). 

 

På grund av att de studerade företagen har växt i snabb takt indikerar studien att det 

ställt högre krav på ledarna att se till att medarbetarna får utbildning för att hänga med 

i tillväxten. Det är därför av vikt att företagen lyckas integrera de anställda på ett 

effektivt sätt i en växande organisation. När det gäller internutbildning framkommer 

det under studiens intervjuer att samtliga respondenter värderar de anställdas 

möjlighet till kompetensutveckling högt. Till följd av den snabba tillväxten är det 

avgörande att medarbetarna får tillräckligt med utbildning för att kunna hänga med i 

den växande organisationen. I enlighet med Welbourne (1997) måste företaget skapa 

en atmosfär där de anställda känner sig uppskattade och stimulerade, vilket ska 

resultera i en ökad individuell prestation.  

 

5.4 Från entreprenöriell till professionell 

Utvecklandet av rutiner och delegering av arbete  

Genomgående för samtliga respondenter i studien är att de varit eniga om att 

utvecklandet av rutiner har varit nödvändigt när det egna företaget expanderat. Hofer 

& Charan (1984) menar att grundarna måste införa rutiner och delegera ansvar till 

övriga medarbetare för att kunna växa.  

  

Teorier om växande företag är överens om att det är viktigt att snabbväxande företag 
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anpassar sin organisation för att kunna fortsätta växa. Dels måste organisationen 

anpassas i takt med att företaget växer, men även att grundaren vågar släppa 

kontrollen och delegerar arbetet för att möjliggöra en fortsatt tillväxt. När företaget 

fortfarande är litet klarar grundaren av att hantera de olika aktiviteterna i företaget, 

men Churchill & Lewis (1983) menar att det är av största vikt att grundaren överlåter 

ansvar till sina anställda när företaget blir större. Om grundaren inte är villig att 

släppa kontrollen menar Barth (2004) att denne kan bli ett tillväxthinder. Hos våra 

studerade företag har det funnits en vilja att utveckla sin verksamhet vidare. 

Davidsson (1989) har i sin studie sett att företag med 10-19 anställda inte har någon 

stark vilja att växa, då grundaren är rädd för att tappa kontrollen över företaget. De 

fyra grundarna vi har intervjuat har alla fått handskas med att successivt sprida ut 

beslutsfattandet i företaget och acceptera att de inte kan vara delaktiga i alla företagets 

processer. Först och främst då detta inte är möjligt, men även för att skapa struktur 

och för att ge medarbetarna en tydlighet vem de ska vända sig till, vilket gjort att en 

mellanskiktsnivå uppstått. Vår studie konstaterar att denna nivå har varit viktig för att 

företagen ska kunna fortsätta sin tillväxt, mellanchefer har tillsatts som övertagit en 

del av grundarens ansvar för den dagliga verksamheten. Deras uppgift har bland annat 

varit att utveckla rutiner och systematisera arbetet. Resultatet antyder att det är av vikt 

att arbeta med utformandet av rutiner för att säkerställa att arbetet genomförs på ett 

likvärdigt sätt och att personalen kan arbeta oberoende av grundarens direktiv.   

 

Övergången till ett professionellt styrt företag  

Hofer & Charan (1984) delar in tillväxt i två faser. Till en början befinner sig 

företaget i en entreprenöriell fas, men för att möjliggöra ytterligare tillväxt måste det 

övergå till att bli en professionell organisation med kvalificerade medarbetare och en 

utarbetad struktur. Forskare har kunnat visa att denna övergång är av högsta vikt för 

att möjliggöra fortsatt tillväxt, men förmodligen även den svåraste. Vid intervjuerna 

med grundarna har vi kunnat skaffa oss en uppfattning av hur övergången sett ut hos 

de fyra snabbväxarna. Candles Scandinavia är det yngsta företaget med 30 anställda 

och det framgår i intervjun med grundaren att de nu befinner sig i övergången till att 

bli en professionellt styrd organisation. De övriga tre företagen har varit verksamma 

under en längre tid och har tagit sig förbi övergången. De befinner sig nu i ett läge där 

det krävs justeringar och kontinuerlig uppdatering av processer och rutiner för att 

fortsätta vara konkurrenskraftiga.   
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Flera av de studerade företagen upplevde problem när de lämnade den 

entreprenöriella perioden. Vi har i enighet med teorin sett att det kan vara svårt för 

företag att införa rutiner eftersom de efter inte allt för lång tid kan bli inaktuella i takt 

med den snabba tillväxten. I en liten organisation som fortfarande befinner sig på en 

entreprenöriell nivå menar Hofer & Charan (1984) att det inte krävs fastställda rutiner 

i samma utsträckning som när den övergår till nästa fas. Grundaren till IT-mästaren 

beskrev den entreprenöriella fasen som bekväm och oproblematisk. Alla på företaget 

hade kännedom om de ärenden som hanterades på kontoret och fasta rutiner var 

mindre viktiga. När företaget sedan övergick till att bli 10 till 15 anställda kunde de 

inte längre styra verksamheten på samma sätt som tidigare.  Flera av de intervjuade 

grundarna berättade att när företaget växte var det inte längre möjligt med samma 

personliga interaktion som tidigare. Detta kan bekräftas av teorier som beskriver 

vikten av införskaffandet av rutiner och standardiserade processer när företaget växer, 

det är omöjligt att enbart styra med hjälp av informella metoder och den intima 

strukturen blir istället ineffektiv (Barth & Hörte, 1999). De fyra företagsgrundarna är 

eniga om att i och med fler butiker, kontor och anställda är det nödvändigt att lämna 

den entreprenöriella fasen för att kunna växa.  

Hos Candles Scandinavia har man tagit fram och utvecklat rutiner, men på grund av 

att företaget springer ifrån sig självt på kort tid har formaliseringen av rutiner blivit 

lidande. Det har i vissa fall lett till en ineffektivitet i några av företagets processer. 

Grundaren berättar att många av de anställda blir involverade parallellt och 

medarbetarna handlar inte lika självständigt som grundaren skulle vilja. Detta har lett 

till att han ofta blivit involverad i den dagliga verksamheten på grund av att de 

anställa inte vågar ta beslut. För att möjliggöra en övergång till den professionella 

organisationen har grundaren successivt börjat delegera arbetet och beslutsfattande till 

en mellanskiktsnivå. Detta går i linje med Steinmetz (1969) som menar att grundaren 

måste delegera arbetet mellan olika organisationsnivå för att underlätta arbetet med 

den dagliga verksamheten. Att arbetet måste delegeras vid en övergång är ett 

återkommande tema och baserat på det empiriska resultatet är det med största 

sannolikhet en viktig del i att de studerade företagen fortsatt att växa.  
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5.5 Samverkan mellan de interna tillväxthindren   

Baserat på det empiriska resultatet kan vi konstatera att det föreligger en samverkan 

mellan de identifierade interna tillväxthindren. I studien har vi sett att det är vid 

övergången från en entreprenöriellt ledd organisationen till att bli professionellt styrd 

som potentiella interna tillväxthinder kan uppstå, vilket kan styrkas av bland annat 

Hofer & Charan (1984) samt Barth & Hörte (1999). Tidigare studier visar att när 

organisationen växer med snabb takt ställer det högre krav på grundaren att anpassa 

organisationen till de nya förutsättningarna som den snabba tillväxten innebär. 

Svårigheten består i att när fler medarbetare tillkommer och en mer komplex 

organisationsstruktur uppstår, måste företagets grundare släppa den kontroll den haft 

sedan starten och börja delegera arbete. I genomförda intervjuer har det framkommit 

att respondenterna anser att det är av vikt att medarbetarna kan agera självständigt 

utan grundarnas direktiv för att få en effektivare verksamhet.  

 

Av studien framkommer att företagens starka kultur och deras gemensamma 

värderingar genomsyrar hela organisationen och förenar övriga identifierade områden. 

I tidigare forskning om interna tillväxthinder är värderingsaspekten frånvarande och 

baserat på studiens empiriska resultat går det att konstatera att ju tydligare 

värderingarna är inkluderade i företagets processer, desto enklare blir det för 

företagets medarbetare att känna till vilka förväntningar som finns på dem. Genom att 

skapa en för företaget gemensam kultur och gemensamma värderingar sätter dessa 

först och främst riktningen för företaget. Det vill säga hur alla parter i organisationen 

ska agera och handla utefter det som är önskvärt för att visionen ska uppnås. Det är 

dock viktigt att betona att det inte räcker med att endast ta fram en gemensam kultur 

och gemensamma värderingar utan att förankra och införliva dessa i organisationen. 

Detta är något som samtliga respondenter är eniga om. Flertalet forskare är överens 

om att ska kulturen och värderingarna ge effekt måste en värdegrund och konkreta 

handlingsregler utarbetas och implementeras. Det har framkommit av intervjuerna att 

även i rekryteringsprocessen är det av vikt att ta hänsyn till företagets implementerade 

värdeord. Då värdegrunden har samverkat med rekryteringsprocessen har flertalet av 

grundarna erfarit att felrekryteringarna har minskat, eftersom de bättre kunnat 

säkerställa vilka värderingar den sökande har. 
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Den snabba tillväxten ställer som ovan nämnt krav på grundarens förmåga att anpassa 

organisationen i samma takt. När företaget går från den entreprenöriella till den 

professionellt styrda organisationen måste rutiner sättas på pränt, grundaren ska våga 

släppa taget och delegera arbetet samt anställa fler kvalificerade medarbetare som ska 

avlasta grundaren. För att säkerställa att organisationen inte faller ifrån sin kärna 

måste en värdegrund enligt Philipson (2011) förbindas med övriga styrsystem och 

skapa förutsättningar för ett preciserat handlande. Det vill säga att det önskvärda 

handlandet måste kunna återkopplas till värdegrunden för att fungera i praktiken. Det 

faktum att de studerade företagen har växt i snabbare takt talar för att de i större 

utsträckning lyckats förhålla sig till hur de interna tillväxthindren kan omvandlas till 

möjligheter. Som Barth (2004) konstaterar kan ett internt tillväxthinder överkommas 

med hjälp av ändamålsenliga verktyg. Vi menar att om tillväxtprocessens realitet 

beaktas kan snabbväxarna omvandla begränsningarna, som tillväxten medför, till 

möjligheter och sannolikheten att uppnå uthållig tillväxt ökar. Grundarnas handlande 

utgör en central betydelse för snabbväxarna vilket bidragit till de studerade företagens 

framgång.  	
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6. Slutsats   

I nedanstående kapital presenteras studiens resultat, vi besvarar frågeställningarna, 

ger förslag på vidare studier inom området och diskuterar studiens kunskapsbidrag.   
	
Studien har undersökt snabbväxande företag och vilka interna tillväxthinder som kan 

uppkomma i samband med snabb tillväxt. Genom att ha intervjuat varje grundare vid 

två tillfällen har vi kunnat skapa oss en djupare förståelse för snabbväxande företag 

och vilka åtgärder de vidtagit för att överkomma upplevda företagsinterna hinder. 

Resultatet visar att det finns ett antal faktorer som kan påverka ett företags förmåga att 

fortsätta växa om dessa inte uppmärksammas och åtgärdas.  

	

Studien har kunnat identifiera fyra områden som, utifrån grundarnas berättelser, haft 

särskild betydelse för överkomsten av tillväxthinder. Dessa områden är; grundarens 

handlande, värderingsarbetet, utvecklandet av rutiner samt personalen i 

tillväxtföretagen. De fyra områdena kan utvecklas till tillväxthinder om snabbväxarna 

inte arbetar med dem på rätt sätt, men även omvandlas till tillväxtmöjligheter om 

grundaren inser värdet av att arbeta med dessa. 

	

Det första området som identifierades var grundaren själv och dennes handlande. 

Grundarna i studien har alla olika bakgrund, vilket särskiljer dem från varandra, men 

vi har kunnat se att deras handlande haft betydelse för fortsatt tillväxt och utgör ett 

gemensamt drag. Vi kan genom studien se att grundarens handlande innebär en 

begränsning om denne inte vågar släppa taget om den lilla organisationen, för att 

möjliggöra fortsatt expansion. De grundare som har intervjuats har i ett tidigt skede 

insett att de ensamma inte kan styra verksamheten om företaget ska kunna fortsätta 

växa.  Inledningsvis är detta möjligt då företagets aktiviteter ännu inte blivit allt för 

omfattande, men i takt med att företaget växer sig större, följer en komplexare struktur 

som gör det omöjligt för grundaren att vara involverad i samtliga aktiviteter inom 

företaget. Vår studie styrker således många av de antaganden gjorda i tidigare 

forskning, nämligen att det är av vikt att grundaren överlåter en del av ansvaret och 

delegerar arbetet för att inte bli en bromskloss för tillväxten.  
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Vad gäller rutiner har det i studien visat sig att större organisationer kräver 

formaliserade processer och rutiner. Under intervjuerna har det framkommit att när 

fler anställda tillkommer, fler butiker öppnas och nya kontor etableras måste rutiner 

sättas på pränt då det ställs högre krav på samordning och styrning. Att utforma och 

definiera rutiner säkerställer att alla medarbetare arbetar utifrån likvärdiga sätt, och på 

så sätt garanterar kvalitet i utförandet. Utifrån respondenternas berättelser har det 

framkommit att en avsaknad av fungerande rutiner kan leda till att medarbetare arbetar 

på ett sätt som företaget inte förespråkar, något som kan skapa en negativ genklang ut 

mot företagets intressenter. Det föreligger således ett större behov hos snabbt växande 

företag att hela tiden anpassa och uppdatera sina rutiner och processer i samma takt 

som företaget växer för att de inte ska bli inaktuella. Att skapa rutiner har även visat 

sig viktigt för att medarbetaren ska kunna arbeta självständigt och våga fatta egna 

beslut utan att grundaren är närvarande.   

 

Ett ytterligare område som identifierats är personalen i tillväxtföretaget vilket 

innefattar rekrytering och utbildning. I och med den växande organisationen uppstår 

ett större behov av kompetent personal för att tillväxten inte ska stanna av. Av studien 

framkommer det att rekrytering och kontinuerlig kompetensutveckling är centrala 

element för att kompetensbrist inte ska uppstå. Baserat på de empiriska resultaten har 

det dock uppmärksammats att rekrytering är en kritisk process då det ansetts vara 

svårt att identifiera de sökandes värderingar. Majoriteten av företagen har därför varit 

tvungna att arbeta mycket med att utveckla en för företaget passande 

rekryteringsmetod. För att finna rätt personer som står bakom företagets värderingar, 

samt har en vilja att utvecklas, har företagen förstått vikten av att inkludera 

värdegrunden i rekryteringen. För att minimera risken med felrekrytering har samtliga 

företag hand om sin egen rekryteringsprocess som visat sig ge önskad effekt. Det är 

även av vikt att utveckla de anställdas kompetens i och med den ökade komplexiteten 

i det växande företaget, det har framkommit att den enskildes kompetens är betydande 

då annars tillväxten kan stanna av. 

 

Värderingsarbetet är det sista området vi identifierat och något som ansetts vara 

viktigt för samtliga av studiens respondenter. Flertalet av respondenterna ansåg att 

deras företagskultur, som är baserad på styrande värden, har varit en betydande faktor 

för deras framgång. Det framkom i studien att en stark företagskultur med tydliga 
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värderingar ska fungera vägledande för alla inom organisationen, då det visar hur 

verksamheten ska drivas, arbetet organiseras och hur bemötandet av kunder och 

medarbetare ska ske. Genom att värderingsarbetet genomsyrar hela organisationen 

skapar det en tydlighet för hur de anställda förväntas agera i alla företagets processer. 

Det kräver dock att organisationen tar fram starka värdeord och konkreta 

handlingsregler som efterföljs för att detta ska ha en effekt. Vid snabb tillväxt visar 

studien att det är viktigt att hålla fast vid sina värderingar. Om värdegrunden inte 

implementeras i den praktiska verksamheten kan det dels försvåra för nyanställda, 

men även för befintliga medarbetare att utföra ett självständigt arbete och fatta beslut 

som är grundade i företagets värderingar. 

 

Slutligen har vi i studien kunnat härleda en samverkan mellan de fyra identifierade 

områdena. Av studien har det framgått att områdena är länkade till varandra, vilket 

gör att om problem inom ett område ignoreras kan det leda till att fler nya interna 

tillväxthinder uppstår. Ett exempel är arbetet med företagets värderingar. Om 

grundaren inte arbetar med att införliva och förankra en värdegrund blir det inte 

tydligt för företagets anställda vilka beteenden och värderingar företaget står för. 

Otydligheten kan leda till svårigheter för de anställda att självständigt fatta beslut som 

grundas på företagets värderingar. Då det är viktigt för effektiviteten att de anställda 

kan arbeta utan grundarens direktiv, bör dessutom rutiner anpassas och definieras i 

takt med att företaget växer. Oklarheten kring värderingar leder även till problem vid 

rekrytering då det är svårare att anställa en person som står bakom företagets 

värderingar, om företaget inte tydligt förankrat dem. I och med att de fyra områdena 

samverkar blir det tydligt att de bör prioriteras under snabb tillväxt.  

6.1 Forskningsbidrag  

I studiens inledning beskriver vi att tidigare forskning genomförd på snabbväxare har 

kunnat visa att dessa inte är uthålliga i sin tillväxt, och att tillväxttakten avtar på grund 

av tillväxtprocessens förändrade krav. Många av studierna uppmärksammar vilka 

hinder som förekommer, men förklarar inte dess uppkomst eller hur de kan åtgärdas. 

Vi kan med vår studie bidra till en ökad förståelse inom fältet för interna 

tillväxthinder. Genom intervjuer har vi identifierat fyra områdena som vi anser ha 

betydelse för överkomsten av tillväxthinder hos snabbväxare och funnit att dessa kan 
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omvandlas till möjligheter att skapa tillväxt om de tas i beaktning. Studiens bidrag är 

till nytta för grundare av tillväxtföretag genom ökad kunskap om vilka hinder som 

kan uppstå i samband med snabb tillväxt och vilka områden det är av vikt att fokusera 

på vid tillväxt. En ytterligare upptäckt som gjordes var att vi identifierade en 

samverkan mellan de identifierade interna tillväxthindren. Denna samverkan kan 

främst härledas till vikten av att inkludera värderingar i alla företagets processer under 

snabb tillväxt. Detta är något vi inte sett förklarats i tidigare forskning om 

tillväxthinder och vill därför uppmärksamma detta område för vidare forskning.  

 

En ökad förståelse för varför interna tillväxthinder uppstår är viktigt i utredningen 

kring varför snabbväxare inte är uthålliga i sin tillväxt. En uthålligare tillväxt hos 

snabbväxare skulle med största sannolikhet bidra till fler nya arbetsplatser, något 

samhället i stort skulle gynnas av. Vi ser därför att vår studie skulle kunna vara en 

utgångspunkt för den fortsatta forskningen om hur snabbväxare kan bli mer uthålliga, 

genom att våra fyra identifierade områden studeras och förklaras ytterligare.  

 

6.2 Förslag på vidare forskning 

Då mycket av den tidigare forskningen om snabbväxande företag har tagit en 

kvantitativ ansats, ser vi att det finns ett behov av att genomföra fler studier med en 

kvalitativ angreppsvinkel. Genom att fortsätta utföra kvalitativa studier utifrån 

intervjuer och observationer kan fenomenet tillväxthinder djupare förklaras och öka 

förståelsen för varför interna tillväxthinder uppstår under snabb tillväxt. Resultatet av 

studien visar att det finns ett antal faktorer som kan påverka ett företags förmåga att 

fortsätta växa om dessa inte uppmärksammas och åtgärdas. De studerade företagen 

har uppnått en gynnsam tillväxt och lyckats överkomma företagsinterna hinder. Vi 

menar att det vore intressant att genomföra en jämförande studie av företag som inte 

varit uthålliga i sin tillväxt, för att se hur deras agerande har skiljt sig från de företag 

vi har studerat.  

 

Denna studie har inte tagit hänsyn till medarbetarna, därav vore det även intressant att 

få in ett medarbetarperspektiv, för att se hur väl grundarens syn på upplevda hinder 

överensstämmer med de anställdas. Medarbetarna utgör enligt grundarna företagets 
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viktigaste resurs. Det skulle därför vara av betydelse att undersöka om grundarna har 

en verklig uppfattning om hur medarbetarna påverkas vid tillväxt. För att vidare förstå 

varför snabbväxare inte tenderar att vara uthålliga i sin tillväxt vore det intressant att 

replikera denna studie på ett större urval för att få studiens resultat bekräftat. 
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Bilaga 1   

  

Intervjuguide – 1  

  

Vår studie syftar i huvudsak till att undersöka tillväxtföretag och identifiera olika 

typer av tillväxthinder inom den egna organisationen som uppkommer i samband med 

snabb tillväxt. Vi vill även undersöka hur man tar sig an och överkommer dessa 

barriärer. Vårt intresse för området grundar sig i att många snabbväxande företag 

inte lyckas upprätthålla en långsiktig tillväxt. Vi vill därför studera de företag som 

lyckats expandera framgångsrikt för att få en bättre förståelse för de utmaningar som 

snabb tillväxt kan medföra och hur dessa faktorer kan hanteras på ett sätt som 

stimulerar detta.  

 

Då du som grundare har god insyn i företag X har vi valt att intervjua dig då ditt 

perspektiv är viktigt för oss. Dina erfarenheter kan bidra till att vi lyckas med vår 

studie. Du som deltagare kommer att vara anonym och det som sägs under intervjun 

kommer att behandlas konfidentiellt.  Nedanstående frågor utgör grunden för 

intervjun, men lämnar utrymme för att du, om så behövs, ska kunna kommentera och 

nyansera frågorna som ställs under intervjuns gång. Det finns även utrymme för 

följdfrågor och vidare diskussion.     

  

Bakgrundsfrågor:  

  1. Berätta lite om dig själv:   

• Utbildning    

• Tidigare arbetslivserfarenhet, ex andra företag    

   

2. Hur skulle du beskriva din roll i företaget?   

   

3. Vilka är och har varit dina ansvarsområden i företag X?    
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Bakgrundshistoria:  

4. Vad var idén bakom företag X? Varför såg ni ett behov att starta företaget?   

   

5. Vad för ambitioner hade ni vid uppstarten av företag X?   

Var ambitionen att växa från början?    

   

6. Hur utvecklades verksamheten under de första åren?    

   

7. Hur många anställda hade företaget från början?    

• Tog det lång tid innan ni kunde anställa fler?    

   

Frågor om tillväxt:     

8. Hur har företag Xs tillväxt sett ut?   

   

9. Vilka bidragande faktorer tror du ligger till grund för er tillväxt?    

   

10. Kan du beskriva hur ni har hanterat tillväxten i företag X?    

• Vilka förändringar har den inneburit inom organisationen?    

   

11. Hur har din roll som grundare förändrats i takt med att företaget växt? Varför?   

   

Frågor om tillväxthinder:     

12. Kan du beskriva vilka interna hinder (inom företaget) som företag X stött på under 

årens lopp?    

   

13. Varför tror du ni stött på dessa hinder?     

   

14. Kan du koppla dessa problem till olika faser i tillväxten?    

   

15. Vilka åtgärder har ni vidtagit för att överkomma de interna hindren ni stött på?    

   

16. Vilka faktorer anser du vara mest betydande för att ta sig ur en tillfällig 

tillväxtsvacka?      
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17. Kan du beskriva ett specifikt hinder eller händelse som ni stod inför som bidrog 

till en nedgång i er tillväxt?    

• Vilka åtgärder vidtog ni för att komma på fötter igen?   

   

18. Har ni utvärderat tidigare interna hinder?    

   

19.  Hur arbetar ni för att minimera tillväxthinder som kan uppstå internt inom 

företaget?    

• Har ni tagit medvetna pauser i tillväxten? Varför?   

 

20. Hur går tankarna inför framtiden? Vilka utmaningar står ni inför nu?   

   

Tack för din medverkan!   
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Bilaga 2  

  

Intervjuguide - 2   

  

Nedanstående frågor utgör grunden för den andra intervjun som syftar till att skapa 

en djupare förståelse för studiens ämnesområde, tillväxthinder. Med arbetets gång 

har vi kunnat identifiera teman som är gemensamt för studiens fallföretag vilka är 

Värderingar, Personal & Rekrytering, Rutiner samt Grundaren.   

   

Frågorna nedan lämnar utrymme för att du, om så behövs, ska kunna kommentera 

och nyansera frågorna som ställs under intervjuns gång. Det finns även utrymme för 

följdfrågor och vidare diskussion. Du som deltagare kommer fortsatt att vara anonym 

och det som sägs under intervjun kommer att behandlas konfidentiellt.    

   

Värderingar   

• Kan du beskriva era kärnvärden?  

   

• Har ni fastställda värdeord och implementerat ut i organisation?   

Om ja: Vilka aktiviteter har ni använt er av för att implementera värderingar?   

Om nej: Har ni tänkt göra det?   

    

• Hur kommer värderingsarbetet in i det vardagliga arbetet?   

   

• Hur ser ni till att personalen efterföljer era värdeord?    

   

• Har ni översatt värderingar till konkreta beteenden?    

Om ja: Hur mäts dessa beteenden?   

Om nej: Skulle det kunna hjälpa er att bättre utskilja vilka som följer era 

värderingar?    

   

• Har era värderingar förändrats med att företaget växt?    

Om ja: på vilket sätt?    

Om nej: Varför?    
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Personal och rekrytering   

• Hur går rekryteringen till i företaget?    

           

• På vilka sätt kan det bli fel i processen?   

  

• Hur åtgärdar ni då problemen?   

  

• På vilket sätt arbetar ni med värderingar i er rekryteringsprocess?     

• Har ni vid tillväxt upptäckt kompetensklyftor hos personalen?  

Om ja:   

◦ Hur har det yttrat sig?   

◦ Hur åtgärdar ni kompetenklyftor?  

  

• Erbjuder ni er personal internutbildning? 

Om ja:  

• Hur ser den ut?  

• Har alla möjlighet att få utbildning?   

 

Rutiner    

• Hur har era rutiner förändrats i takt med att ni blivit större?  

• Hur märkte ni att ni behövde utveckla nya rutiner på företaget på grund av tillväxt?  

• Vem/vilka hjälpte er att utveckla dem?     

• Hur har de anställda mottagit de nya rutinerna?   

 

Grundaren  

• Har du haft nytta av dina tidigare arbetserfarenheter vid driften av företaget?   

• Vad har du lärt dig som hjälpt företaget att överkomma tillväxthinder? 

• Har du behövt utbilda dig mer för att kunna överkomma hinder i företaget? 

Om ja:   

◦ Vilken typ av utbildning?   

◦ Hur har det hjälpt er? 

 

Tack för din medverkan! 


