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Förord 
 
Vi skulle vilja tacka Kolafabriken i Ronneby, Karlskrona Bilcenter, Allt på Pall i Blekinge, 
Saxatile Fastigheter, Trossö Buss samt Baga Water Technology som har ställt upp på våra 
intervjuer. Det har varit oerhört intressant att få träffa er, höra era berättelser och se era 
verksamheter. Utan er medverkan hade vi inte kunnat genomföra vår studie. 
 
Vi vill även tacka våra kurskamrater för väsentlig kritik längs vägen på seminarierna. 
Slutligen skulle vi vilja tacka vår handledare Jan-Evert Nilsson som har bidragit med 
värdefull insikt i området och hjälpt oss hålla arbetet fokuserat. 
 
Karlskrona 10 juni 2013 
 
 
 
 
 
Frida Ericsson    Amanda Nyström 
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Sammanfattning 

 
Titel:    Tillväxtens utmaningar– en studie om gasellföretag i Blekinge 

Författare:   Frida Ericsson och Amanda Nyström  

Handledare:   Jan-Evert Nilsson 

Institution:   Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 

Kurs:    Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 

Syfte:  Syftet med uppsatsen är att studera upplevda tillväxtutmaningar utifrån 
en företagsledares perspektiv. Genom fokus på tillväxtfasen skildras 
omfattningen och betydelsen av de hinder som tidigare forskning 
behandlat. 

Metod:  Studien har en teoretisk grund som vi har använt oss av när vi 
genomfört individuella intervjuer med utvalda företagsledare i 
gasellföretag. Dessa teorier har även använts som grund till analysen. 
Det teoretiska samt empiriska materialet är sammanställt under 
respektive kapitel.  

Slutsatser:  Det teoretiska materialet påvisar de utmaningar som företag möter 
under tillväxtfasen. Trots sin starka tillväxt under kort tid har samtliga 
av de intervjuade gasellföretagen upplevt något av utmaningarna. 
Beroende på branschtillhörighet har utmaningarna varierat. Däremot 
kan man tydligt se att ett av de större hindrena för företag i Blekinge är 
att få rätt arbetskraft. Tidsbrist är något annat som de flesta företagarna 
upplever och uttrycker det: ”att vara företagare är inte ett jobb, det är 
en livsstil”. Att samtliga av dessa företag har lyckats kan anses bero på 
den erfarenheten de besitter inom respektive bransch samt att de har 
fokus på kvalitén de erbjuder sina kunder. 

Nyckelord:  Gasellföretag, Tillväxtföretag, Tillväxt, Tillväxthinder 
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Abstract 

 
Title: Growth challenges – a study about gazelle businesses in Blekinge 

Authors:  Frida Ericsson and Amanda Nyström 

Supervisor:  Jan-Evert Nilsson 

Department:  School of Management, Blekinge Institute of Technology 

Course:  Bachelor’s thesis in Business Administration, 15 credits 

Purpose:  The purpose of this paper is to study the perceived growth challenges 
from a business leader's perspective. By focusing on the growth phase 
depicted the extent and significance of the barriers that previous research 
treated.  

Method:  The study has a theoretical basis that we have used when we conducted 
individual interviews with selected managers of gazelles. These theories 
are also used for the analysis. The theoretical and empirical material is 
collected in separate chapters.  

Results:  The theoretical material demonstrates the challenges that companies face 
during the growth phase. Despite its strong growth over a short time, all 
of the interviewees’ gazelle companies experienced someone of the 
challenges. Depending on the industry belonging, the challenges have 
varied. However, one can clearly see that the biggest barrier for 
companies in Blekinge is getting the right labor. Lack of time is 
something else that most entrepreneurs experience and express: “being 
an entrepreneur is not a job, it is a lifestyle”. The reason that all of these 
companies have succeeded can be attributed to their experience they 
possess in each industry and also because they focusing on providing 
their costumers high quality. 

Key words: Gazelle business, High growth firms, Growth, Growth barriers 
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1. Inledning 

I det inledande kapitlet presenteras det valda ämnesområdet, företagstillväxtens utmaningar. 
Inledningsvis diskuteras bakgrunden till ämnet vilket leder vidare till problemdiskussionen 
samt uppsatsens syfte. 

1.1 Bakgrund 

Redan under den industriella revolutionen upptäcktes stordriftens fördelar och därmed det 
moderna storföretagets överlägsenhet gentemot småföretagandet (Johannisson & Lindmark 
1996, 11). Till följd av de amerikanska företagens framgång med stordrift löd debatten på 
1960-talet att Europa behövde fler storföretag för att kunna hantera den ökade konkurrensen 
(ibid.).  
 
För att uppnå de nödvändiga förändringarna uppmuntrades därför storföretagandet och 
näringslivet blev alltmer koncentrerat (Johannisson & Lindmark 1996, 11). Framförallt 
omfattade detta skattepolitiska åtgärder som missgynnade enskilt ägande gentemot 
institutionella återinvesteringar, vilket kombinerades med en reglerad kreditmarknad där 
storföretagen fick förtur (Jacobsson 1999, 332). Dessutom var räntan mätt i reella termer 
negativ efter skatt vilket innebar att ett lån i praktiken blev till en subvention från staten till de 
redan starkaste företagen (Jacobsson 1999, 332-334). Detta sätt att motarbeta enskilt ägande 
menar Jacobsson (1999, 332) är det samma som att motarbeta nyföretagande då enskilt 
ägande är den naturliga formen för dessa företag. 
 
Under 1970-talet visade det sig både i Sverige och i andra Europeiska länder att det inte bara 
fanns fördelar med stordrift. Genom en rad politiska åtgärder räddades flera svenska 
storföretag från konkurs genom personalnedskärningar och avvecklingar (Johannisson & 
Lindmark 1996, 12). Till en följd utav kriserna bidrog storföretagen till en ökning av 
småföretag då delar utav företagen bildade egna aktie bolag, vilket skapade ett starkt nätverk 
utav handlingskraftiga företag (ibid.). Åtgärderna som baserades på företagens, 
fackorganisationers och väljares krav gav enligt Johannisson och Lindmark (1996, 12) ett ökat 
förtroende för statligt styrda storföretag. Krantz (2000, 13-15) hävdar att fackförbunden som 
växt sig allt starkare och den allt mer centraliserade makten mellan dessa och staten i själva 
verket är att klandra för nergången i den Svenska ekonomin under denna period. Jacobsson 
(1999, 336) instämmer att fackförbunden har påverkat företagsstrukturen i landet eftersom 
den solidariska lönepolitiken verkar som ett konkurrenshinder gentemot småföretagen. Då de 
inte tvunget har samma möjligheter att betala ut och följa fackförbundens krav på lön och 
löneökning. 
 
I slutet av 1970-talet förändrades debatten då småföretagens bidrag till 
sysselsättningsutvecklingen kom i fokus i och med att Birch (1979) gav ut boken The Job 
Generation Process.  Birch (1979, 29) hävdade att småföretagen, med färre än 20 anställda, 
stod för majoriteten av alla nyskapade arbetstillfällen. Vidare hävdade Birch (1979, 30) att 
småföretagen stod för all sysselsättningsökning i långsamt växande regioner där storföretagen 
snarare minskat sina verksamheter. Småföretagen menade Birch (1979, 28) återfanns inom de 
växande branscherna jordbruk, service och handel. Medan storföretagen främst agerade inom 
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industritillverkning där det är vanligare med expansion än nystartade verksamheter. 
Storföretagen beräknades ha 50 % större risk att krympa än att växa medan småföretagen 
hade en fyra gånger så stor chans att växa istället för att minska (ibid., 30). Birchs bok har 
dock utstått en del kritik för bristande metod enligt Henreksson och Johansson (2010, 227) 
samt Johannisson och Lindmark (1996, 20) men detta förringade inte attitydförändringen mot 
småföretagen.  
 
Den ökade arbetslösheten som följde finanskrisen i början utav 1990-talet ökade intresset för 
småföretagen ytterligare, då förhoppningen var att de skulle ge en ökad sysselsättning 
(Johannisson & Lindmark 1996, 12). På mitten utav 1990-talets genomfördes skattereformer 
för att minska skillnader i beskattning mellan företagsformerna (Jacobsson 1999, 332). Under 
2000-talet underlättades det att starta aktiebolag genom en lagförändring av Aktiebolagslagen 
(SFS 2005:551, kap 1, 5§) som innebar en halverad kapitalinsats. Vilket framförallt 
underlättar för icke kapitalintensiva företag som exempelvis serviceföretag. Det har även 
uppkommit statliga myndigheter så som Tillväxtanalys (u.å.), Tillväxtverket (2013b) samt 
näringslivsorganisationer som Svenskt näringsliv (u.å.), Ekonomifakta (2013), Företagsklimat 
(u.å.) och Företagarna (u.å.) för att undersöka och främja företagande. 
 
Under de senaste decennierna går det att se förändringar i den svenska företagsstrukturen. 
Exempelvis har antalet nystartade företag ökat, år 2012 registrerades drygt 69 000 nya företag 
gentemot dryga 22 000 år 1993 (Ekonomifakta 2012). Samtidigt som antalet småföretag har 
stigit har även sysselsättningen i småföretagen stigit i förhållande till större företag samt den 
offentliga sektorn (Företagarna 2012). Tabellen nedan visar den totala förändringen i antal 
sysselsatta i småföretag, stora företag och offentlig sektor mellan år 1990 - 2010. Efter 
finanskrisen i början av 1990-talets syntes en nergång över samtliga grupper och likaså 
indikerades en tillbakagång även vid den senaste finanskrisen. Men över det hela syns det 
klart och att det är i småföretagen som sysselsättningen har ökat mest.  
 

 

 
Figur 1. Förändring i antal sysselsatta i småföretag, medelstora och stora företag samt 
den offentliga sektor1990-2010.  
Källa: Företagarna (2012, 71) 
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Fastän det stora antal företag som startas årligen och sysselsättningstillväxten som påvisas i 
diagrammet ovan återfinns knappt hälften av alla jobb i småföretagen, sett till privat sektor 
(Ekonomifakta 2010). Den begränsade sysselsättningen i småföretagen beror till stor del på att 
74,8 % av samtliga företag är enmansföretag, vilket innebär att de saknar anställda. Enligt 
undersökningar har endast en knapp tredjedel utav dessa för avsikt att expandera sin 
verksamhet med fler anställda (Tillväxtverket 2013a) och endast 12 % utav enmansföretagen 
tror att det kommer att anställa under det kommande året (ibid.). Då majoriteten utav 
enmansföretagen inte är intresserade av tillväxt kan det tänkas att det inte heller är dem som 
en homogen grupp som skapar nya arbetstillfällen.  
 
Flertalet forskare instämmer idag i Birch resonemang om att det varken är storföretagen, 
småföretagen eller ens nyföretagande som ger en ökad sysselsättning utan istället 
tillväxtföretagen. Mason och Brown (2013, 211-212) talar om high growth firms betydelse för 
tillväxt och Davidsson och Delmar (2000) menar att fler tillväxtföretag är bra för ekonomin. 
Henreksson och Johansson (2010, 240) säger att en del utav företagen står för en 
oproportionerligt stor del av sysselsättningen. Shane (2009, 141-142) har kritiserat både forna 
amerikanska presidenten George Bush och tidigare engelska premiärministern Gordon Brown 
för att tala om nyföretagande som lösningen till sysselsättningsproblemet. Shane liksom Birch 
påpekar att det endast är ett fåtal företag som står för tillväxt och därmed ökad sysselsättning 
(ibid.).  
 
Barringer och Ireland (2012, 13) stärker resonemanget med att nyföretagande och en stor 
andel småföretag inte behöver hänga samman med företagstillväxt då han delar upp 
småföretag i livsstilsföretag och tillväxtföretag. Livsstilsföretaget karaktäriseras utav en 
person som driver sitt företag inom ett område som denne trivs med, samtidigt som den har en 
möjlighet att leva på det. Tillväxtföretaget drivs istället utav en entreprenör som har fokus på 
att driva sitt företag framåt mot tillväxt och framgång (Burns, 2007; Barringer & Ireland 
2012, 13).  
 
Ytterligare en kategori benämns som lönesubstitutsföretag utav Barringer och Ireland (2012, 
13) eller som leverbrödsföretag av Johannisson och Lindmark (1996, 15). Dessa är företag 
som grundats för att erbjuda ägaren en acceptabel försörjning utan att ha för avsikt att växa i 
storlek. Utav dessa tre kategorier är det således endast i en som företagstillväxt huvudsakligen 
återfinns. Enligt Tillväxtverket (2011, 30) är det endast 28 % av enmansföretagen som har för 
avsikt att växa genom att öka både omsättning och antal anställda. Däremot ökar tillväxtviljan 
med storleken på företaget då motsvarande siffra för småföretagen är närmre 65 % 
(Tillväxtverket 2011, 31), vilket kan ge en indikation om hur stor kategorin tillväxtföretag kan 
vara. Därför bör möjligen fokus flyttas från att skapa nya företag till att skapa tillväxtföretag.  

1.2 Problemdiskussion 

Ett sätt att främja företagstillväxt är genom att identifiera och eliminera hinder. Rent praktiskt 
kan det vara svårt att bedöma vad som är ett hinder menar Barth (2001, 240). Ett exempel på 
detta kan vara företagsledarens attityd gentemot tillväxt, då det antingen kan bero på att 
tillväxtviljan saknas eller på grund av att ledaren har gjort en kompetent bedömning om att 
lönsamheten inte är tillräcklig. Ett tillväxthinder är enligt Barth (2001, 236) något som 
förhindrar eller bromsar uppkomsten av ett förväntat resultat. Årligt återkommande 
undersökningar riktade till små- och medelstora företag undersöker vad företagarna anser 
hindrar en expansion av verksamheten. Vanligen återger dessa undersökningar en bild på 
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företagarnas verklighet med stor konkurrens, låg lönsamhet, dåligt utbud på lämplig 
arbetskraft, brist på finansiärer och att företagaren själv inte har den tid som krävs (Bjerke 
2005, 214; Tillväxtverket 2013a). Forskning om tillväxthinder har lyft fram frågan om de 
kvalitativa undersökningarna är rättvisande eller om svaren som ges endast är svepskäl för att 
tillväxtvilja inte finns (Wiklund, Davidsson & Delmar 2001, 163). Ett sådant resonemang gör 
det extra intressant att studera hur företag som har genomgått en expansion verkligen 
upplevde dessa hinder. 
 
När ett företag expanderar sin verksamhet påverkas det av inre och yttre faktorer (Bjerke 
2005, 214; Barth 2001, 236). Internt ökar administrativt arbete, en större mängd personal 
kräver mer tid på hantering utav löner, personalfrågor, kunskap om lagar och 
myndighetsregler, revisorer och så vidare. Utöver detta ställer det högre krav på den som 
leder företaget. Olika stora organisationer ställer olika krav på ledarskapet (Greiner 1998, 4) 
för att kunna växa. Andra faktorer är rent praktiska då det är upp till företaget att samordna 
personal och uppdrag. Exempelvis är det varken positivt med för lite personal så att arbetet 
inte blir klart på utsatt tid eller för mycket personal som kostar mer än var arbetet drar in. 
 
En expansion av ett företag påverkas även av yttre faktorer som företaget själv inte har stora 
möjligheter att påverka. Om en ny produkt ska lanseras kommer den att möta konkurrens 
(Wiklund, Davidsson & Delmar 2001, 163), vilken kan se olika ut beroende på bransch och 
geografiskt område. Regionen spelar möjligen en roll på hur mycket företag kan antas växa 
vilket kan kräva att företaget behöver flytta hela eller delar utav verksamheten för att kunna 
expandera ytterligare (ibid.). För att det ska vara lönsamt med nyanställning ställer det krav på 
de sökandes utbildning och kunskap, vilket även det kan argumenteras vara olika begränsande 
beroende på region. 
 
Likviditet och kunskap kan vara såväl ett intern som en extern faktor. Likviditet då 
finansiering kan komma från det överskott företaget genererar, dess grundare eller från 
externa finansiärer. Även om en företagare med fördel har god kunskap om den omgivning 
företaget startas i kan det anses svårt för samme person att veta allt som behövs under 
företagets tillväxt. Därför kan nätverkande vara en viktig faktor för att få tillgång till extern 
kunskap om företagsverksamhet. Alternativa kunskapskanaler är hjälporganisationer som 
Almi (u.å.) eller internetbaserade sökmotorer. 
 
Således finns det många olika faktorer som på olika vis påverkar företagens utveckling, såväl 
gynnande som hämmande. Bland dessa faktorer finns det företag som växer och företag som 
inte påvisar samma förändring. Vilket för oss in på frågan; vad påverkar utvecklingen i 
företagen som har påvisat stark tillväxt och hur de förhåller sig till utmaningarna som de har 
stött på under vägen? 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att studera upplevda tillväxthinder i tillväxtföretag utifrån 
företagsledarens perspektiv. Med fokus på företagarens upplevda utmaningar under 
tillväxtfasen skildras omfattningen och betydelsen utav de tillväxthinder som tidigare 
forskning behandlat. 
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2. Metod 

Under metodkapitlet presenteras och motiveras valt tillvägagångssätt för litteraturstudier och 
intervjuer, vilka avgränsningar som har gjorts samt hur empirin behandlas. Avslutningsvis 
diskuteras trovärdighet samt källkritik.  

2.1 Forskningsstrategi 

Forskningen inleddes med att välja inriktning inom det valda ämnet tillväxt. Då vi insåg att 
tidigare forskning framförallt behandlar tillväxt i allmänhet valde vi att vända på ämnet och se 
vilka hinder som begränsar den. En ouppfylld tillväxtfaktor kan gestaltas som ett hinder. 
Exempelvis säger Bjerke (2005, 209) att en tillgång till arbetskraft är positivt för tillväxt, 
medan Barth (2001, 236) menar att avsaknad av lämplig arbetskraft kan förhindra tillväxten. 
På liknande sätt ser vi återkommande samband mellan tillväxtfaktorer och tillväxthinder. 
 
För att besvara vår frågeställning har vi använt oss av en intervjustudie där det empiriska 
materialet har anpassats efter vår ämnesinriktning och avgränsning. Vi genomförde sex 
intervjuer med kriteriet att personerna skulle besitta god insyn i företagets tillväxtfas och 
därmed insyn i hur företaget övervunnit eventuella tillväxthinder. Då syftet med uppsatsen är 
att få en insyn i hur företagen som genomgått en tillväxt upplevt tillväxthinder passar en 
intervjustudie. Detta ger oss möjlighet att välja ut ett flertal specifika företag för att utföra en 
detaljerad granskning med ett beskrivande resultat. Studien är av exemplifierande sort 
(Bryman 2011, 77) vilket innebär att vi utgått från vår sammanställning av urvalsgruppen och 
senare valt ut sex stycken som är representativa för vår valda avgränsning.  

2.2 Genomförande 

2.2.1 Empiriskt urval 

Wiklund, Davidsson och Delmar (2001, 163) menar att om inte viljan finns för att expandera 
verksamheten är det möjligt att dessa företagare ger svepskäl för att förklara varför. För att 
kunna studera faktiska tillväxthinder valde vi därför att sortera ut företag som redan har 
påvisat en stark tillväxt för att kunna studera de tillväxthinder som de företagen mött och 
överkommit.  
 
Litteraturen går isär när det gäller att benämna tillväxtföretagen och definiera tillväxt. 
Henreksson och Johansson (2010, 240) menar att det inte behöver vara något negativt utan att 
det i stället styrker resonemanget om ett fåtal företag som står för en större del av tillväxten då 
olika definitioner ger bifall.  Bjerke (2005, 202) ger förslag på möjliga tillväxtmått i ett 
företag: aktievärde, vinst, sysselsättning, omsättning, investeringsavkastning, profil/image, 
antal kunder, marknadsandel, antal varor och/eller tjänster samt förädlingsvärde. 
 
För att uppmuntra och uppmärksamma företagstillväxt har ett antal organisationer infört 
utmärkelser för tillväxtföretag. Dagens industri (2013a) delar varje år ut det prestigefulla 
priset gasellutmärkelsen. Andra utmärkelser är Ahrens (2013) Snabbväxare och Bubblare 
samt Veckans affärers i samarbete med Pars (Par 2013) Superföretag. Valet föll på att 
avgränsa den empiriska studien till företag som har fått utmärkelsen gasell utav Dagens 
industri. Dagens industri utgår ifrån Birch (1979, 31) teori om gaseller och genomför varje år 
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en tävling där ett fåtal av Sveriges aktiebolag utses till gasellföretag. Kriterierna för att få 
utmärkelsen gasellföretag är: 
 

 en omsättning som överstiger 10 Mkr 
 minst tio anställda 
 minst fördubblat sin omsättning, vid jämförelse utav det första och det senaste 

räkenskapsåret 
 ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren 
 ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt 
 i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner 
 sunda finanser 

 
Gasellföretagen är av intresse för studien då de har uppvisat en stark tillväxt mätt i omsättning 
och sysselsättning över tre år (Di 2013a). Anledningen till valet av gasellföretag var dels för 
att urvalet omfattar samtliga1 företag i Sverige samt att det är en utmärkelse som kräver 
organisk tillväxt. Det vill säga att de inte har köpt upp andra företag och genom det 
exempelvis öka omsättning eller antal anställda då detta är en verksamhetstillväxt vars bedrift 
är att tillskriva någon annan (Davidsson & Delmar 2001, 89).  
 

 
Av samtliga företag som har uppnått gasellkriterierna utnämns en vinnare i varje län. Vi valde 
att inte avgränsa studien endast till vinnarna utan samtliga som fått utmärkelsen gasell och 
därmed påvisar den tillväxt som vår studie efterfrågar. Då vi valt att avgränsa studien till 
Blekinge skulle en begränsning till endast gasellvinnare innebära ett allt för litet urval för en 
trovärdig analys. Valet utav län beror dels på närheten till företagen vilket möjliggör våra 
undersökningar samt att liknande undersökning inte tidigare har genomförts.  

                                                 
1 Det finns undantagsfall då företag inte ingår i urvalet då företagen måste lämna in sin ordinarie årsredovisning i 
utsatt tid till skatteverket (Di 2013b). 

 
Figur 2.  Gasellföretag Sverige 2000-2012  

Källa: Butovitsch 2012 
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Intervallet år 2010 till 2012, motiveras då det gav en bred spridning av branscher. Detta på 
grund av att undvika risken att tillväxten beror på tillfällig ökad efterfråga inom branschen. 
Samtidigt valde vi att inte avgränsa oss till tidigare år för att företagen fortfarande skulle vara 
verksamma. Samtliga av de valda förtagen har även trots den stora ekonomiska krisen år 2008 
påvisat en stark tillväxt. Valet beror även på att utmärkelsen ska vara så pass aktuell att 
företagarna lättare minns de utmaningar företaget ställdes inför under tillväxtfasen och inte 
bara det positiva resultatet.  
 
För att finna företag som stämde in på vårt valda ämne sökte vi via retriver äldre digitala 
tidningsartiklar från Dagens industri där gasellvinnare har presenterats. Dagens industri var 
inte öppen med gasellistorna och de svarade inte heller på mail vilket ledde till att vi på egen 
hand fick sammanställa dessa för de valda åren. Inom avgränsningen har 15 företag i Blekinge 
fått utmärkelsen gasell, varav tre stycken återkommer två år i rad. Samtliga företag 
kontaktades först via mail och senare via telefon på grund av lågt antal svarande. På mail 
svarande endast en, utöver det företaget valde vi senare ut ytterligare företag utifrån 
branschtillhörighet för att undvika likheter.  Samtliga företag kommer inledningsvis att 
behandlas under det empiriska avsnittet. 

2.2.2 Intervjuer 

Av de företag som föll in under den valda avgränsningen valde vi att göra sex stycken 
intervjuer (tabell 1). Dessa tog mellan 30 till 60 minuter då de direkt svarade på frågorna vi 
ställde, utöver det tillkom det tid då de berättade om verksamheten i övrigt. Intervjuerna hölls 
med företagets grundare om denne fortfarande var aktiv i verksamheten alternativt den 
personen som i dagsläget ansvarar för den dagliga verksamheten. 
 
Tabell 1. Intervjuade företag 
Företag Intervjuad Roll i företaget 
Allt på pall i Blekinge Mats Hjalmarsson Grundare av företaget 
Baga Water Technology Kristina Sjögren VD 
Karlskrona bilcenter Mattias Mellström Ansvarig för försäljning, son till 

grundaren 
Kolafabriken i Ronneby Pia Jaarnek Grundare av företaget 
Trossö Buss Magnus & Elisabeth 

Petersson 
Grundare av företaget 

Saxatile Fastigheter Martin Strandberg Grundare av företaget 
 
För intervjuerna valde vi att använda oss av en semistrukturerad modell (Bryman 2011, 214). 
Det innebär att vi utgick från en intervjuguide (se bilaga 2) framtagen utifrån 
problematiseringen med frågor uppbyggda så att informanten ges stor valmöjlighet vid sitt 
svarande. Intervjutekniken begränsar inte till en given frågeföljd utan gav oss möjlighet att 
anpassa oss efter vad informanten har svarat i föregående fråga. I utformningen utav 
intervjuguiden delades frågorna in i tre kategorier (Tjora 2012, 86-87). De första är av 
inledande slag med öppna frågor. Reflektionsfrågorna i den andra delen är mer direkt knutna 
till de teorier som sammanställts och de eventuella tillväxthindrena som har upplevt. Den 
tredje och avslutande delen summerar intervjun där vi knyter tillbaka till den främsta 
utmaningen och låter den intervjuade själv tillägga något som påverkat tillväxten.  
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För att få intervjupersonernas perspektiv på företagets verklighet i tillväxtfasen undvek vi 
ledande frågor. Frågorna ställdes öppet där den svarande kunde beskriva hur verksamheten 
fungerat och utifrån detta ställde vi uppföljningsfrågor för att få svar som hade relevans i vår 
kommande analys. En forskare bör även vara insatt i miljön där intervjupersonen återfinns 
(Bryman 2011, 420). Detta är något vi tog i bejakelse genom att sammanställa grundläggande 
fakta så som verksamhetsområde, startår, resultat samt antal anställda om respektive företag 
innan intervjuerna. För att den intervjuade skulle känna sig bekväm valde vi att besöka dem 
på respektive arbetsplats. Trots att detta innebar att vi var tvungna att lägga ner mer tid på att 
boka in intervjuerna och sedan ta oss till företagen runt om i Blekinge ansåg vi att detta skulle 
resultera i en djupare intervju än om vi hade valt telefonintervju. 
 
Vi inledde varje intervju med att förklara vad den handlar om, syftet och hur svaren skulle 
behandlas. Även detta är något som Bryman (2011, 420) menar är viktigt för att 
intervjupersonen ska känna sig bekväm. I formuleringen utav frågorna har vi medvetet valt 
bort begrepp kopplade till teorierna för att få ett naturligt samtal kring ämnet. Samt undvikt 
ordval med negativ vikt så som hinder och istället valt ord som utmaningar. För att säkerställa 
analysen spelades intervjuerna in (ibid.) vilket gav oss möjlighet att kontrollera svaren efteråt 
under analysens gång.  
 

2.2.3 Teoretiskt urval 

Det sekundära materialet, det vill säga material som är insamlad och skriven av andra 
personer, forskare och institutioner (Andersen 1998, 150) som har använts i uppsatsen är 
teorier och modeller rörande tillväxthinder. För att studera detta har även kringliggande 
forskningsansatser som företagstillväxt och tillväxtfaktorer studerats, eftersom vi drar 
parallellen att en ouppfylld tillväxtfördel kan ses som ett hinder. Exempelvis kan möjligen en 
region vara till fördel för en slags företagsamhet men till nackdel för ett annat.  
 
Sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar är inhämtat från högskolans egna bibliotek samt 
databaserna Summon, Business Source Complete, Retriver och Google Scholar. Utöver dessa 
har även ArkivX samt Uppsatser.se använts för att kontrollera vad som tidigare studier 
behandlat. Nyckelord som använts är: tillväxt, tillväxtföretag, gasellföretag, tillväxthinder, 
growth, barriers, gaseller, gazelles och high growth firms (HGF). Sekundärdata ligger till 
grund för teorival, intervjumaterialet samt slutanalysen. 

2.3 Analysmetod 

Arbetet grundas i ett stegvis deduktivt angrepp där vi utgick från tre teoretiska bidrag i 
hanteringen utav empirin (Tjora 2012, 137). Utifrån teoriavsnittet analyseras hindrenas 
härkomst, ifall hindrena som bemötts beror på interna eller externa faktorer såväl som om de 
är av materiell eller immateriell karaktär. Vidare analyseras även när företagen möter hinder 
och om det finns samband med situationen företagen då befinner sig i. 
 
Analysen har vi valt att presentera skild från empirin för att tydligt särskilja delarna.  Vi valde 
att kategorisera analysen annorlunda jämfört med empirin för att ge fördjupning i 
tillväxthindrena. Detta för att det är tillväxthindrena som är uppsatsens problemdiskussion och 
företagen används som underlag till analysen. Genom denna struktur har vi lyft fram enskilda 
tillväxthinder för sig och i samband med varandra. Detta kan relateras till hur Andersen 
(1998, 179) konstaterar att en analys skall byggas upp. Till en början skall de enskilda delarna 
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utskiljas från helheten. Sedan skall de relateras till varandra och eventuellt till helheten. 
Analysen summeras i den avslutande resultatdelen där vi även presenterar våra slutsatser.  

2.4 Validitet  

För att uppnå en hög validitet i vår studie valde vi till en början att skaffa en bred teoretisk 
grund inom det valda området. Detta för att förstå den teoretiska aspekten för att vidare kunna 
använda den utifrån vårt perspektiv vid insamling utav empiriskt material genom att utforma 
intervjuguiden med relevanta frågor (Andersen 1998, 85) samt använda denna kunskap under 
analysen. Det sekundära materialet består i stor utsträckning av granskade vetenskapliga 
artiklar. Även om de redan är granskade är vårt förhållningssätt att presentera mer än en 
författare alternativt flera undersökningar för att stödja olika teorier och teser. I 
undantagstillfall används även tidningsartiklar, så som Dagens industri, men detta är endast i 
syfte för att förklara gasellutmärkelsen. Även källor som ekonomifakta används för att få en 
uppfattning om företagsamheten i Sverige i dagsläget.  
 
Den litteratur som används anser vi har en stor trovärdighet i och med att vi förlitar oss på 
artiklar som är skrivna av internationella och svenska etablerade forskare inom det valda 
forskningsområdet. Exempel på dessa författare är Birch (1979), samt svenska forskare som 
Davidsson, Delmar och Wiklund (2001). Det statistiska materialet som bland annat 
presenteras i form av grafer är tagna dels ifrån myndigheter samt organisationer inom 
näringslivet. Materialets kvalitet anses trovärdigt då populationen är tillräckligt omfattande 
för att kunna brytas ner i enskilda regioner.  
 
Eftersom vi valt att studera tillväxtutmaningar anses vi att trovärdigheten ökar då vi väljer att 
studera gasellföretag. Dessa företag har uppfylla kriterierna för utmärkelsen och därmed blivit 
bekräftade tillväxtföretag, vilket innebär att företagen har överkommit de utmaningar som 
tidigare forskning påvisat. Samtidigt är vi medvetna om att valet av dessa företag kan 
innebära att de underskattar hindren. För att validiteten skall öka ytterligare i vår 
undersökning väljer vi att intervjua grundaren alternativt företagsledaren för att få en djup 
insyn hur företaget genomgått tillväxtfasen. 
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3. Teoretiska perspektiv på tillväxthinder 

I denna del behandlas teorier om tillväxt och dess hinder. Genom att studera befintligt 
material i form av vetenskaplig litteratur har vi fått en grundläggande uppfattning om vad 
som tidigare skrivits inom ämnet. Avslutningsvis konkluderas teorierna vilket lyfter fram de 
delar som i huvudsak berörs i kommande kapitel. 

3.1 Påverkningsbara tillväxtfaktorer 

Det finns ett flertal faktorer som kan påverka en positiv tillväxt. Men i de fall då en sådan 
faktor är ouppfylld kan det övergå till att bli ett hinder. Bjerke (2005, 209) påstår att det finns 
fem stycken faktorer som påverkar den positiva tillväxten: tur, entreprenör, företag, strategi 
och omgivning.  

Tur, oavsett hur pass bra affärsidé företaget har så menar Bjerke (2005, 209) att tur är en 
viktig del av ett vinnande koncept. Exempel på detta kan vara oväntad finansiering eller 
timing. På samma sätta kan exempelvis en oturlig timing med en finanskris minska chanserna 
för ett företag att få ekonomiskt stöd. 

Entreprenör, där dennes egenskaper har stor påverkan på eventuell tillväxt. Dessa 
egenskaper kan exempelvis vara växtintresse, riskattityd, kompetens, innovationsförmåga, 
vilja att delegera, ålder och vilja att sprida ägandet (ibid.). Motsatta egenskaper så som ovilja 
att förändra, osäkerhet och starkt kontrollbehov kan hämna företaget. 

Företag, och dess egenskaper påverkar även det tillväxten. Det kan bero på företagets 
växtkultur, ålder, storlek och dess juridiska form (ibid.). Davidsson och Delmar (2001, 96) 
hävdar att yngre företag är överrepresenterade bland tillväxtföretag vilket gör att en högre 
ålder kan bli ett hinder för tillväxt. Åldern kan möjligtvis innebära att företaget har fastnat i 
gamla rutiner och därmed inte ser möjligheterna att växa.   

Strategi, är en viktig del vid en företagstillväxt. Strategin berör bland annat 
produktutveckling, marknaden, produktionsteknologi, finansiell bas, rekrytering, användande 
av råd (Bjerke 2005, 209). En avsaknad av någon av dessa strategier kan innebära att företaget 
exempelvis inte anpassat sin produkt eller tjänst till marknadens behov vilket försvårar deras 
möjligheter att växa.   

Omgivning, kan påverka företaget oberoende på hur det agerar. Detta kan vara regleringar, 
skatter, ränteläge, konjunkturläge, marknadstrender, konkurrens, lokalisering och tillgång till 
arbetskraft. Utformningen av dessa faktorer kan även de medföra svårigheter för tillväxt, 
exempelvis försvårande regelverk.    

Ur tillväxtperspektivet kan ett mindre företag ha flertal fördelar i jämförelse med ett stort 
företag. Det beror på att ett större företag oftast har mindre förmåga att kunna reagera snabbt. 
Det beror även på att större företag har en intern struktur som minskar möjligheterna för 
tillväxt. Ett stort företag försöker oftast expandera befintliga produkter och minimera risker 
till skillnad från mindre företag som försöker skapa nya genom en ökad risk, påstår 
(Zimmerer & Scarborough i Bjerke, 2005, 213). En gynnsam faktor för att växa kan dock 
omvandlas till ett hinder vid dess avsaknad.  
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För att kunna växa uttrycker Bjerke (2005, 214) att företaget måste kunna identifiera hinder 
och dess karaktär. Vidare hänvisar Bjerke till NUTEK:s (2003) enkätundersökning bland 
svenska småföretag. Frågan där var vad företagarna uppfattat som de största hindren för en 
ökad tillväxt.  
 

Tabell 2. Tillväxthinder 
Brist på egen tid  
Hård konkurrens  
Dålig lönsamhet  
Begränsad tillgång till lämplig arbetskraft  
Myndighetsregler tillståndskrav och dylikt  
Svag efterfrågan  
Begränsad tillgång till externt ägarkapital  
Begränsad tillgång till lån  
Källa: NUTEK (2003, 71) 

 
I tabell 2 rangordnas de svar som småföretagare gav NUTEK:s (2003, 71) vid förfrågan om 
vilka de främsta hindren var vid en tillväxt. De problem som upplevdes utav flest företagare 
var brist på egen tid (60 % av respondenterna), hård konkurrens (39 %) och dålig lönsamhet 
(36 %). Utav de alternativ som gavs ansågs överlag ekonomiska medel som det minsta 
hindret. 

3.2 Tillväxthindrens karaktär  

Utifrån tidigare forskning av tillväxthinder har Barth utformat en teori baserad på 
tillväxthindrenas karaktär och ursprung där hindrena delas in i materiella, immateriella samt 
interna och externa.  
 
 

 Tillväxthindrets karaktär 
Materiella hinder Immateriella hinder 

T
ill
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Interna hinder 
 
 

 
Brist på rutiner och 

metoder, t.ex. 
kontrollsystem för lager och 

kostnader 

Ovilja hos företagaren att 
expandera, brist på 

kompetenta medarbetare, 
bristande ledningsförmåga 

etc. 
 

Externa hinder 
 

Brist på externt riskkapital, 
bristande infrastruktur,  

ogynnsamt regelsystem etc. 
 

 
Negativ uppfattning om 
företagande, tendens att 
söka ”trygga jobb” etc. 

Figur 3. Tillväxthinders karaktär 
Källa: Barth (2001, 236) 
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Interna och materiella hinder beskriver Barth (2001, 237) kan sammanfattas till kontroll av 
det totala företagsförloppet. Vilket innebär att företaget bör identifiera kompetensbehovet, 
marknadsbehovet, ny teknik och processrutiner. För att undvika brister av dessa behov så att 
ett hinder inte uppstår, bör företaget kontinuerligt undersöka sin kompetens. Att identifiera ett 
gap mellan befintlig och optimal kompetensnivå är en utmaning. Då arbetsbrist både kan bero 
på brist av arbetskraft eller kompetens. I ett mindre företag kan det ses som ett immateriellt 
hinder då det oftast är en person som besitter denna typ utav kompetens. I takt med att 
företaget växer behövs mer omfattande system då ledningen inte längre har samma överblick 
över verksamheten. Därmed bör kunskapen delas och bli en del utav företagets rutiner för att 
de hinder som nämndes i inledningen ska kunna hanteras. 
 
Interna och immateriella hinder (Barth 2001, 238) utgår ifrån lednings- och resursfaktorer. 
Dessa hinder syftar exempelvis på bristande kunskaper i företagsledningen vilket kan uppstå 
när företagets interna och externa förutsättningar inte överensstämmer. Ett annat tillväxthinder 
som kan kopplas till denna kategori är psykologiska faktorer som har med attityder och 
inställningar att göra. Personliga skillnader i begåvning och förståelse för uppgiften kan enligt 
studier påverka huruvida företag är framgångsrika eller inte. Bristande ambitioner från 
företagsledaren kan visa sig vara ett tillväxthinder. Även om ekonomiska skäl ökar 
företagsledarens ambitioner på tillväxt så tenderas detta att kontras utav svårigheterna som 
upplevs när ytterligare tillväxt försvårar kontrollen och översyn utav den egna verksamheten. 
 
Samtliga beslut, regelverk och myndighetskrav som beskriver hur ett företag ska redovisa och 
bedriva verksamheten är externa och materiella faktorer som kan påverka företag (Barth 2001, 
239). Ett hinder kan vara att dessa system förändras över tid vilket innebär att företagen måste 
ta reda på vad det innebär för sin specifika verksamhet vilket kan medföra ökade kostnader. 
Ett skäl till att Sverige har en låg andel medelstora företag jämfört med andra länder i Europa 
kan enligt Henreksson och Johansson (i Barth 2001, 239) påvisas vara reglerna om 
anställningsskydd och skattesystemets negativa effekt. Ett annat hinder i denna kategori är det 
finansiella hindrena då det ofta uppstår ett gap mellan företagens behov och kreditgivarnas 
vilja att tillmötesgå dem.  
 
Externa immateriella hinder utgörs framförallt utav kulturella faktorer där befolkningens 
värderingar och uppfattningar påverkar företagen (Barth 2001, 239). Ett hinder för ett mindre 
företag kan då vara att folk söker ett tryggt arbete vilket ett mindre företag möjligen inte kan 
erbjuda. Detta menar Barth i förlängning innebär att småföretagen inte har samma möjlighet 
att locka till sig utbildad personal. Barth (2001, 240) menar vidare att hindret beror på att 
småföretagarna ses som en osäker anställning, vilket beror på deras oförmåga att betala en 
marknadsmässig lön. 

3.3 De fem tillväxtfaserna 

Greiner (1998, 3) utarbetade år 1972 en teori där ett företags tillväxt karaktäriseras utav 
evolutioner och revolutioner, vilket kan sägas som tillväxt och tillväxtsvårigheter. För Greiner 
var det naturligt att se en period utav tillväxt följas av en period där organisationen behöver 
omarbeta sin struktur och ledning för att kunna nå ytterligare tillväxt. Det som gör företaget 
framgångsrikt i tillväxten är samma anledning som i längden resulterar i svårigheterna. På 
samma sätt är det anledningen som tar företaget ur svårigheterna som leder det åter in i en ny 
tillväxt. Om det däremot inte sker en förändring begränsas företagets verksamhet till den 
befintliga storleken, vilket blir en form av tillväxthinder. Modellen bygger på fem 
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nyckelelement (Greiner 1998, 4): organisationens storlek, ålder, revolution, evolution samt 
branschens tillväxthastighet.  
 

 
Branschen vilken ett företag befinner sig i kan påverkar hur brant eller flak tillväxtkurvan blir 
(se figur 4). En mogen bransch tenderar till att växa långsammare än en ung vilket Greiner 
(1998, 5) menar avspeglar sig i de individuella företagens tillväxtsprocess mätt i tid. Företag 
inom exempelvis industritillverkning har enligt denna logik ett naturligt tillväxthinder bara 
genom typen av verksamhet som bedrivs samtidigt som unga och mer innovativa i 
utgångsläget har fördel av att vara det motsatta. 
 
Sett till antal anställda och försäljningsvolymen på organisationen förklarar Greiner (1998, 4) 
att storleken har en betydande vikt i utvecklingen. Desto större organisation ju fler blir 
problemen med att hålla ihop verksamheten; nya funktioner behövs, organisationsstrukturen 
förändras och tjänster växer längre ifrån varandra vilket gör det svårare att växa. Är storleken 
konstant över tid betyder det samtidigt organisationen kan behålla sin struktur en längre 
period (ibid.). Tid och ålder påvisar också dilemman för företagen. Greiner (1998, 4) står fast 
vid att ett företag förändras, eller bör förändras, över tid då olika förutsättningar kräver olika 
hanteringar.  
 
Den första fasens evolution präglas enligt Greiner (1998, 6) utav Kreativitet där företaget 
fokuserar på att skapa sin produkt eller tjänst samt marknad. I detta läge drivs företaget i en 
informell anda utav ägaren som vanligen är entreprenöriellt eller teknisk orienterad. 
Produktutvecklingen är marknadsorienterad och reagerar snabbt på kundernas åsikter och 
behov. Oftast är ägaren inte en person som arbetar med management. Svårigheten som följer 
första evolutionen berör Ledarkap. Greiner (1998, 6) menar att tillväxthindret i denna fas är 
ägaren, då denne själv inte besitter nödvändiga kunskaper för att styra och att denne är ovillig 
att stiga åt sidan för en mer passande person för situationen. Det som företaget behöver är 

 
Figur 4. Revolution och evolution. 
Källa: Greiner (1998, 5) 
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således en stark ledare som dels kan accepteras av ledningen men även har förmågan att 
införa nya arbetsmetoder och knyta samman företaget. 
 
I andra stadiet som Greiner (1998, 6) benämns evolutionen Riktning, där företagen med en ny 
och stark affärsledare återigen växer. Här uppvisas en ny struktur där olika funktioner så som 
tillverkning, marknadsföring och arbetsfördelning separeras från varandra. Till företaget 
introduceras budgetsystem, arbetsuppgifter standardiseras samt bokföringssystem för inköp 
och lagersaldo (ibid.). Dessa förändringar medför en mer formell organisation än under 
revolutionsstadiet och allt fler titlar tillkommer i takt med att en hierarki framträder. 
Åtgärderna som införts i evolutionen medför en effektivare organisation som tillåts växa. 
Dock medför den nya toppstyrningen slutligen en svårighet av Självstyre. Problematiken och 
tillväxthindret uppstår i och med att personalen som tidigare kunde fatta egna beslut finner sig 
begränsade och kontrollerade. Samtidigt går företaget miste om kunskaper som utvecklats på 
de lägre nivåerna om dess direkta uppgifter samt om marknad. För att än en gång stärka de 
lägre nivåerna i företagen flyttas mer beslutanderätt tillbaka till personer som inte längre är 
bekväma med den rollen och samtidigt tvingas högre uppsatta personer lämna ifrån sig 
kontroll. 
 
Tredje stadiets svårighet leder in i evolutionsfasen Delegation alternativt Decentralisering 
som Greiner (1998, 8) själv föredrar i sin omskrivna version. De företag som lyckas 
genomföra en decentralisering upplever återigen en ny vind av tillväxt där den nya 
ansvarsfördelningen flyttar fokus från funktion till region. Förändringen menar Greiner (1998, 
7) gör att de självstyrande enheterna snabbare kan anpassa sig efter marknaden och 
tillförskaffa sig ytterligare marknadsandelar. Företagets högsta chefer styr i denna fas utifrån 
delårsrapporterna och arbetar med organisationens strategier samtidigt som de kämpar för att 
förvärva andra företag och organisationer till den egna verksamheten (Greiner 1998, 7-8). Till 
följd av decentraliseringen har även kommunikationen från ledningen minskat och sker i 
första hand via icke-personliga medel utöver sporadiska besök. Problematiken som leder till 
Kontrollsvårigheten är att de olika självstyrande delarna av företaget glidit ifrån varandra 
vilket innebär att lednigen känner att de inte längre har kontroll och företaget förlorar sina 
storleksfördelar när enheterna inte längre samarbetar. För att överkomman detta tillväxthinder 
menar Greiner (1998, 7) att det är vanligt att företagen försöker återgå till en mer centraliserad 
struktur men detta är inte en lösning som håller dådet gäller att röra sig framåt.  
 
Den fjärde evolutionen namnger Greiner (1998, 7) Koordinering. För att effektivisera 
verksamheten flyttas fokus från region till att delas upp efter produktgrupper. Den dagliga 
verksamheten kvarstår i de olika enheterna samtidigt som vissa tekniska funktioner flyttas till 
huvudkontoret. Ledningen inför även nya formaliserade system för planering och uppföljning 
där varje produktgrupp noggrant analyseras innan nyinvesteringar. Dessa nya system menar 
Greiner (1998, 7) ger företaget högre avkastning på sina investeringar i och med en större 
försiktighet och mer genomtänkta handlingar. Slutligen följs även denna formalisering av 
problem där olika delar av organisationen finner svårighet att arbeta tillsammans i vad som 
Greiner (1998, 7) beskriver som Byråkratisvårigheten. En stor och komplex 
organisationsstruktur med formaliserade system resulterar i detta läge i att kunskaper går 
förlorade, innovationer hämmas och problemhanteringen blir mer problematisk än problemet 
(ibid.). 
 
Evolutionsfasen Samarbete ger enligt Greiner (1998, 8) organisationen en mer matrisstruktur. 
Till skillnad från första versionen menar Greiner (1998, 8) att femte evolutionens största 
förändring är att de kontrollerande systemen och cheferna bytts ut mot rådgivande konsulter. 
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Målet med omstruktureringen är att snabbt kunna lösa problem genom att sätta samman lag 
från olika delar av organisationen (Greiner 1998, 7). Företaget utbildar den egna personalen i 
att arbeta i lag och hantera kriser vilket även förstärks genom att belöningar utgår till lag och 
inte enskilda individer. Den femte svårigheten gissade Greiner (1998, 8) ursprungligen 
innebära att personalen blir utbränd av det intensiva arbetet i olika team och den ständiga 
pressen att leverera nya och innovativa lösningar. I den andra versionen benämner inte längre 
Greiner (1998, 9) denna svårighet som psykologisk utan menar att den handlar om att 
organisationen inte längre har möjlighet att växa mer på egen hand genom nya eller bättre 
produkter. Lösningen och den sjätte evolutionen säger Greiner (1998, 9) istället ligger i att 
skapa samarbeten med andra företag, bygga nätverk eller på annat sätt bygga utanför den egna 
verksamheten. 

3.4 Konklusion  

De valda teorierna behandlar tillväxten och dess hinder som vi finner relevanta. I och med 
NUTEK:s undersökning syns ett samband mellan teorierna och de faktorer småföretagarna 
uppgett begränsar den egna tillväxten. Bjerke, Barth och Greiner lyfter samtliga fram vissa 
områden som är vanligt förekommande inom tillväxten i företagen. De huvudområdena vi 
valde att fokusera på är: ledning, arbetskraft, marknad, regler och finansiering  
 
Ledarskap och ledning är det tydligaste hindrena i Greiners teori och temat omfattas även av 
de två andra teorierna. Barth benämner ledning både som ett internt materiellt och internt 
immateriellt hinder. I Bjerke beskrivs avsaknad av tid snarare som den främsta begränsningen 
för tillväxt men påpekar även företagsledarens egenskaper och om hur dessa påverkar 
utvecklingen. Barths teori lyfter fram problematiken för småföretagare att finna lämplig 
arbetskraft. Problemet menar han inte endast är en fråga om ekonomi utan att det är svårare 
för dessa företag att framställa sig som pålitliga arbetsplatser. Bjerke talar även om region, 
något som möjligen kan påverka utbudet av arbetskraft och framförallt högutbildad sådan och 
Greiner talar om olika kompetenser i olika skeden i företagets utveckling. 
 
Regionen som undersökningen tar plats i borde även den kunna ha en viss påverkan på 
utfallet. Dels kan läget tänkas påverka marknaden i form av försäljning då Blekinge är ett litet 
län skiljt från storstäderna. Bjerke talar om marknad och lokalisering som delar av företagets 
omgivning. I Barths teori klassificeras region som ett externt materiellt hinder där denna 
kategori ger exempel på infrastruktur. Samtidigt har Blekinge en närhet till Europa, 
exempelvis genom färjan mellan Karlskrona och Gdynia. Regler nämns först i resultatet ifrån 
enkätundersökningen men finns även med som ett externt materiellt hinder av Barth. Ett annat 
tillväxthinder som Berth klassificerar som externt materiellt är finansiering, vilket är av 
intresse i och med att enkätundersökningen påvisade att det möjligen inte är ett av de större 
hindrena.    
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4. Gasellföretag i Blekinge 

I detta kapitel presenteras samtliga företag inom den valda avgränsningen. Här gers även en 
övergripande diskussion om företagens likheter och skillnader. Sist följer en kortare 
presentation till de företag som vi valt att intervjua. 
 
Under åren 2010 till 2012 är det sammanlagt 15 stycken företag i Blekinge som fått 
utmärkelsen gasell. Av dessa företag är det fyra från Karlskrona, fyra från Karlshamn, tre från 
Sölvesborg, två från Ronneby och två från Olofström. Samtliga kommuner är representerade 
men däremot återfinns fler i tre av kommunerna vilket kan bero på att de är något större orter. 
I tabellen nedan presenteras registreringsår, ålder vid gasellutmärkelsen, vilken bransch de 
verkar i, antal anställda samt omsättning och omsättningstillväxt. Under åren 2010 - 2012 är 
det tre av företagen som har fått utmärkelsen två gånger. Det är Trossö Buss, Tryggve 
Bengtssons åkeri och Karlshamns rörmontage. Trossö Buss och Baga Water Technology har 
dessutom uppnått kriterierna ytterligare en gång utanför vår intervall. 
 
Några av branscherna som företagen är verksamma inom är: fastigheter, åkeri, 
konfektyrproduktion, båtförvaring och byggnadsbranschen. En återkommande bransch är 
fastighetsförvaltning som är representerad av två olika företag på olika orter. Under året 2010 
uppnådde två stycken åkeriverksamheter i Sölvesborg gasellkriterierna. En övervägande 
majoritet av företagen är tjänsteföretag men bland dessa finns det stora skillnader då 
affärsidéerna är allt ifrån logistik och bostadslösningar till nytänkande utbildningar. 
 
Det går att se stor variation mellan företagens registreringsår och när de fick 
gasellutmärkelsen. En tredjedel har endast varit verksamma under fem år vid utmärkelsen 
medan nästan lika många istället var över 20 år. I och med att gasellnomineringen behandlar 
de fyra senaste årsredovisningarna kan inte företagen vara yngre än fem år när de får 
utmärkelsen. Dock visar inte registreringsåren hela sanningen då det som i Trossö Buss fall är 
en ny ägare som har köpt upp ett gamalt företag. Eller som i Saxatile Fastigheter och 
Kolafabriken i Ronneby där ägarna har fortsatt tidigare verksamhet men i nya företag. 
Dessutom har ett par företagare flera sammanhängande företag registrerade med många år 
emellan. Exempelvis finns det fem Hyper Island-företag varav det första företaget 
registrerades år 1997 medan det nya moderbolaget som vann gasellutmärkelsen registrerades 
år 2005.   
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Tabell 3. Gasellföretag i Blekinge 2010 – 2012. 

Namn Reg. 
år 

Ålder vid 
utm.  

Företagstyp Antal 
anst. 

Oms. i 
Mkr 

Oms. 
ökning* 

Agobis 2007 5 Maskinreparationer  28 23,7 102 
Allt på pall i 
Blekinge 

2002 9 Förpacknings-
tillverkning 

12 17,8 118 

Baga Water 
Technology  

1992 19 Konsultföretag  19 61,4 144 

Hbm Invest 
Förvaltning 

1988 23 Fastighetsföretag 11 28,4 207 

Hyper Island 2005 5 Utbildning 18 27,8 121 
JSB Gruppen 1990 20 Byggföretag 269 727,0 101 

Karlshamns 
rörmontage  

2006 5, 6 Byggföretag  11 
15 

12,3 
21,9 

184 
130 

Karlskrona 
bilcenter 

1989 23 Bilförsäljning 20 49,9 174 

Kolafabriken i 
Ronneby  

2007 5 Livsmedelsindustri 11 14,3 120 

Mmg Marine 2005 7 Båtförvaring 17 22,2 112 
MP Cargo 2004 6 Åkeriverksamhet 16 17,7 182 
Tarsier Studios 2006 

 
5 It-företag 20 15,0 467 

Trossö Buss 1994 
 

16, 17 Busstransporter 10 
12 

12,0 
14,9 

200 
110 

Tryggve 
Bengtssons åkeri 

1979 31, 32 Åkeriverksamhet 21 
25 

36,5 
48,5 

109 
110 

Saxatile 
Fastigheter  

2004 8 Fastighetsföretag 32 58,9 306 

*Beräknat på tre år innan gasellutmärkelsen tilldelades vardera företag. 

 

4.1 Kolafabriken i Ronneby 

Våren år 2007 fick Pia Jaarnek reda på att deras gamla godisfabrik som hon tidigare varit 
delägare och drivit skulle läggas ned. Under samma år togs beslutet att köpa upp 
maskinparken och en ny lokal införskaffades samt renoverades i Bräkne-Hoby. Här flyttade 
Kolafabriken i Ronneby AB in och vid årsskiftet började produktionen. Då Jaarnek redan 
hade stor erfarenhet inom konfektyrbranschen gick allt fort. Med sig hade hon dessutom ett 
par tidigare kollegor från den föregående kolafabriken. Året efter starten fick företaget sin 
första stora kund vilken var Axfood. 
 
Sen starten har de testat flera sorters godis då maskinerna har erbjudit den möjligheten. Fastän 
de mycket väl kunde göra annat godis valde företaget bort det för att specialisera sig på kola. 
Idag finns det tre produktlinjer; kola, fudge och chokladdoppad kola. Dessa sorter säljs till 
grossister, detaljhandel och även till företag som erbjuds att sätta sin logga på papper och 
förpackning. Med fokus på att utveckla nya produkter och det nya sortimentet EnglaGott 
fortsätter företaget stadigt att expandera. 
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4.2 Karlskrona Bilcenter 

Redan år 1989 startade Jan-Erik Mellström en bilförsäljning och verkstad i Bergkvara. På 
grund av dess belägring valde han efter ett och ett halv decennier att flytta sin verksamhet mer 
centralt och valet stod då mellan Karlskrona och Kalmar. Tillslut föll valet på Karlskrona 
eftersom Mellström redan ägde fastigheter där. Den nya adressen är lämpligt placerad i ett 
område med flera konkurrenter dit kunderna dras.  
 
När butiken flyttade hade verkstaden redan legat i Karlskrona i ett par år och inför flytten 
investerades det i en nybyggnation av en stor bilhall. Samtidigt tog Mellströms söner delvis 
över ansvaret för verksamheten. Ena sonen är idag ansvarig för bilförsäljningen och den andra 
ansvarig för verkstaden. Vidare valde dem att nischa nybilsförsäljningen till Mazda och 
Suzuki och därmed även auktorisera verkstaden för samma märken.  

4.3 Allt på pall i Blekinge 

Mats Hjalmarsson grundade Allt på pall i Blekinge i sina egna hemtrakter Johannishus år 
2002. Detta gjordes enligt Hjalmarssons egen utsago ungefär i samma tid som han startade ett 
annat bolag som bedriver import av diverse byggvaror från Polen. Allt på Pall i Blekinge har 
från start tillverkat specialpallar till sina kunder. Ett exempel är de stora pallarna som Volvo 
fraktar hela karosser i från Sverige till Kina. Utöver pallverksamheten har företaget utvecklat 
en verksamhet för att med liknande teknik bygga komponenter till golvinstallation. Övrigt 
omfattar verksamheten diverse emballage som hör samman med paketering. Verksamheten 
beskriver Hjalmarsson som handarbete och påpekar att denna typ av palltillverkning skiljer 
sig ifrån övrig standardiserad tillverkning där processen är mycket mer automatiserad. 
 
Idag arbetar några utav Hjalmarssons barn på firman som tar en allt mer aktiv roll. Detta har 
betytt att Hjalmarsson har kunnat fokusera mer på kundkontakter men även på sitt andra 
företag. År 2012 fanns elva helårstjänster på firman, utöver dessa hade de korttidsanställda 
som behövs vid stororderna. En något ojämn arbetsbelastning medför en bra kontakt med 
bemanningsfirmor och tidigare behovsanställda för att snabbt kunna anpassa sig efter 
efterfrågan. Det svenska regelverket för anställningar medför att polsk arbetskraft blir 
fördelaktig. 

4.4 Saxatile Fastigheter 

Saxatile Fastigheter startades år 2004 i Karlskrona utav Martin Strandberg som har sysslat 
med fastigheter sen han tog sin ekonomexamen. I bolaget ingår ett antal olika fastighetsbolag. 
Anledningen till att dessa är egna bolag grundar sig i regelverket om beskattning vid 
försäljning av fastigheter, vilket gör det vanligt att olika fastigheter delas upp i olika bolag. 
Utöver Saxatile Fastigheter är Strandberg delaktig i ett par andra bolag varav de flesta är 
fastighetsförvaltningsbolag som återfinns såväl i Karlskrona som Stockholm och Malmö. 
 
Saxatile Fastigheter äger i huvudsak butikslokaler och kontorslokaler. Förvaltning av 
företagslokaler skiljer sig från bostadsuthyrning då det är hög konkurrens om hyresgäster men 
inte om att köpa själva fastigheten. Bostadsuthyrning är istället det omvända då det finns 
kösystem som avgör vilka som får hyra medans det är hög konkurrens för att införskaffa 
ytterligare fastigheter. Marknaden i Karlskrona beskriver Strandberg som god på 
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företagssidan och menar att det kan gå snabbt från en tom lokal till stora ytor uthyrda i en 
affär. Några av företagets fastigheter är Åhlénshuset och fastigheter i Blåport.  

4.5 Trossö Buss 

År 2006 köpte Magnus och Elisabeth Petersson upp Karlskrona bussbeställning och därmed 
fyra skolbussar. Tidigare arbetade Elisabeth på Swebus där hon var ekonomiansvarig 
samtidigt som Magnus körde buss för Bergkvarabuss och efter det Swebus. De beslutade sig 
för att starta något eget tillsammans, då de ansåg sig komplettera varandra väl. Utöver de fyra 
skolbussarna köpte de upp två stycken beställningsbussar (turistbussar), för att nischa sig.  
 
I dagsläget bedriver företaget både beställningstrafik och skolbusstrafik. De har 13 stycken 
bussar, varav sex stycken är skolbussar, en flygbuss och resterande är beställningsbussar.  
Utöver detta så har de även tvätthallar och verkstad för större fordon. De har 13 anställda och 
utöver det ett antal busschaufförer de kan ringa in vid överbelastning av beställningsbussarna. 
Företaget har på kort tid med sitt nya styre lyckats vinna gasellutmärkelsen en gång samt 
blivit nominerade ytterligare två gånger. Möjligen tror de att de bli gaseller ytterligare en gång 
i och med en stor upphandling som väntar på att bli godkänd gällande skoltrafiken till hösten. 
Trots att företaget inte medvetet satsar på att expandera är detta något som de själva anser 
sker på grund av deras höga kvalité samt fokusering på att kunden blir nöjd. 

4.6 Baga Water Technology 

Baga Water Technology har sedan starten år 1992 varit verksamma inom vattenhantering och 
under 2000-talet tog företaget en ny form i samband med att de satsade på den egenutvecklade 
och internationellt patenterade slamavskiljaren. Produkterna som företaget erbjuder omfattar 
bland annat reningsverk, pumpar och slutna tankar. Företaget som ligger i framkant när det 
gäller reningssystem för nordiska förhållanden profilerar sig som ett miljömärke.  
 
Ägaren Bert Gustafsson har sedan starten varit verksam i företaget, vars huvudkontor sedan 
starten har legat i Karlskrona. Gustafsson beskrivs av den nytillsatta VD:n, Kristina Sjögren, 
som den kreativa hjärnan bakom produkten. Företaget har i dagsläget 19 stycken anställda på 
huvudkontoret i Karlskrona tillsammans med försäljningskontoren i Göteborg, Norrköping 
och Helsingborg samt marknadsavdelningen i Stockholm. Utöver företagets egna anställda 
finns ett stort nätverk med återförsäljare och installatörer runt om i landet. Dessutom finns 
försäljare även i Norge och Finland. 
 
Baga Water Technology arbetar för en ökad förståelse hos sina kunder om hur miljövänliga 
deras produkter är vilket de anser är en investering för kommande generationer. Framtiden ser 
ljus ut för företaget då det finns mellan 130 000 till 140 000 hushåll i Sverige som har enligt 
lag underkända reningssystem och därmed måste bytas ut. En stor marknad är 
sommarstugeområden som numera omfattas av samma regler som vanliga hushåll.  
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5. Identifiering av tillväxthinder 

I detta kapitel analyseras de intervjuade företagsledarna med utgångspunkt från teorierna. 
Analysen är strukturerad så att de olika utmaningarna behandlas enskilt.  Skillnader och 
likheter jämförs utifrån företagens tillväxtutmaningar i de olika branscherna. 

5.1 Ledning 

Greiners teori beskriver företagsledaren i uppstartsfasen som en entreprenör eller tekniskt lagd 
person som inte tycker om pappersarbete. Bjerke uttryckte att en entreprenörs egenskaper 
exempelvis kan vara ett växtintresse, riskattityd, kompetens, innovationsförmåga, vilja att 
delegera samt vilja att sprida ägandet. Samtliga av dessa punkter är representerade av 
företagarna i vår studie, dock är det inte någon av företagarna som uppfyller alla punkterna.  
 
Kontroll och delegering är två fenomen som står i kontrast. Företagsgrundarens behov av 
kontroll beskriver Greiner som hämmande av tillväxt medan Bjerke menar att delegering är 
positivt. En person som vill kontrollera allt når slutligen en nivå då det inte hinns med att 
utöka sin verksamhet om allt ska kontrolleras av denne personligen. För att kunna växa måste 
då någon form av avlastning ske. På så sätt är delegering och ett delat ansvar mellan flera 
individer, en förutsättning för att utveckla verksamheten. Sett till de intervjuade företagen har 
ett par av dem löst det tillväxtbegränsande kontrollbehovet genom att fler medlemmar i 
familjen tagit en mer aktiv roll. I stort sätt går det att kalla samtliga företagen för 
familjeföretag då endast ett företag som har en extern VD, medan de andra drivs av ett par 
eller i samspel mellan förälder och barn. I de fall barnen tar över går de se att företaget har 
nått ytterligare en tillväxtperiod, vilket kan liknas med de olika etapperna Greiner beskriver 
som evolution och revolutionsfas. I Baga Water Technologys fall skulle det gå att säga att de 
har kommit längre i Greiner tillväxtfaser i och med att grundarens roll i företaget idag är i 
styrelsen och inte i den dagliga verksamheten.  
 
Vidare säger Greiners teori att stora förändringar kan ge tillväxt när de lyckas, vilket går att se 
bland företagen. De äldre företagen Karlskrona Bilcenter 23 år, Baga Water Technology 19 år 
och Trossö Buss 16 år har samtliga genomfört stora förändringar nära inpå gasellutmärkelsen. 
Baga Water Technologys verksamhet förändrades till att rikta in sig på slamavskiljaren, 
Karlskrona Bilcenter nysatsade i samband med att sönerna tog över verksamheten och Trossö 
Buss fick både nya ägare och utökad verksamhet. Även de yngre företagen Saxatile 
Fastigheter och Kolafabriken i Ronneby är på sätt och vis på nästa steg i en 
företagsutveckling. Grundarna till de olika företagen drev liknande verksamheter, som de 
valde att sälja, tillsammans med kompanjoner innan det nuvarande företaget. 
 
Greiners teori talar även om hur företagen ser ut i olika faser och här går det att se vissa 
skillnader. Dels på hur ledningen ser ut, de yngre företagen tenderar till att kretsa runt 
grundaren medan äldre företags tillväxt oftare sker i samband med att en ny ledning tar form. 
I Kolafabriken i Ronneby som är ett av de yngre företagen har grundaren en fortsatt kontroll 
av företaget då denne sköter samtliga ordrar, kundkontakter, bokföring, budgetering, 
uppföljning och övrigt administrativt arbete. Samtidigt finns det ett utbrett formaliserat 
system med arbetsrutiner och hantering under själva tillverkningen för att produktkvalitén ska 
kunna hållas. Denna modell skiljer sig mot hur det äldre företaget Baga Water Technology 
driver sin verksamhet.  
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Även fastighetsförvaltaren hade tydligt uppdelade uppgifter där grundaren själv inte håller i 
den dagliga verksamheten då andra sköter exempelvis uthyrning och underhåll. De äldre 
företagen har överlag en mindre koncentration kring grundaren och dess tillväxt sker inte 
sällan i samband med nytt styre, vilket Greiners teori tar om. Exempelvis gick detta att se i 
Karlskrona Bilcenter där sönerna tagit över den dagliga verksamheten. Även i Allt på pall 
syntes en förskjutning i ledningen, om än inte lika omfattande då grundaren mer och mer 
lämnat över delar av verksamheten till sina barn för att själv kunna fokusera mer på 
kundkontakten, till de nuvarande kunderna och för att skapa nya. 
 
Ett av de hinder som påverkar företagens utveckling menade Bjerke var brist på egen tid. Hur 
mycket tid arbetet tog eller hur stressade företagarna var noterade vi även hade ett samband 
med arbetsuppgifterna. Alla utom en uppgav att det tog väldigt mycket tid och vissa menade 
dessutom att företaget inte bara var ett jobb utan en livsstil. I ett företag uttryckte den 
intervjuade att telefonen kunde ringa mitt i natten, samtidigt som andra upplevde att fritiden 
var allmänt begränsad. Bristen på egen tid, vilken Bjerke talar om, skulle kunna minska 
ambitionerna för att utöka verksamheten. Men så länge det går bra är det värt att arbeta mer, 
vilket gasellutmärkelsen ansågs vara ett tecken på. Barth talade om bristande ambition för att 
växa, något som vi inte uppfattade begränsade företagen trots att de var få företag som direkt 
arbetade för att växa. Tillväxt sågs snarare som något naturligt och som ett resultat av 
utveckling och bevis på att det går bra.  
 
I flertalet fall går det att se att företagaren under en tid har samlat på sig erfarenheter och 
kunskaper inom sina respektive område innan de startade det egna företaget. Vilket skulle 
kunna ses som den entreprenöriella kompetensen Bjerke talar om. Detta motsäger det hindret 
som Barth framhäver med en bristande kunskap hos företagaren. Samtliga intervjuade företag 
hade lång erfarenhet inom den bransch de är verksamma i.  

5.2 Arbetskraft 

Alla yrken har sina krav och det är inte alltid det finns utbildningar på skolor som täcker eller 
berör de kunskaper som ett specifikt företag behöver. Något som samtliga företag talat om 
som problematiskt är just att finna lämpligt arbetskraft att rekrytera, vilket Barth talar om 
liksom Bjerke och NUTEK:s utredning. Kolafabriken i Ronneby uttrycker att kolatillverkning 
inte har en tradition i Blekinge och att den kunskapen oftast återfinns i trakterna runt deras 
konkurrenter längre upp i landet. Detta innebär att de själva behöver lära upp all sin personal 
inom företaget för att nå en optimal kompetensnivå, som Barth talat om, vilket blir mer 
kostsamt än att anställa färdigutbildad. I förlängning innebär det även att 
kunskapsfördelningen inom företaget blir ojämn eftersom det tar många år att arbeta upp 
kunskap om hur maskiner och råvaror reagerar vid olika förhållanden. Med nyare maskiner 
som ställer lägre krav på utbildning skulle det dock bli lättare att hantera, men det är inte 
något som varit möjligt på grund av de höga kostnaderna för nya maskiner.  
 
Baga Water Technology sitter i en liten annorlunda sits än övriga företag då de har en 
kostsam produkt som säljs via grossist eller installationsfirma vilket innebär att företaget 
saknar direkt kontakt med slutkunderna. För att kunna veta att installationen utförts korrekt 
och att produkten fungerar som den är utvecklad för utbildar företaget försäljare, grossister 
och installatörer. Dessa utbildningar är viktiga dels för att kunna sälja men framförallt för att 
det är Baga Water Technology som får kritiken om något blivit fel, även om det inte är dem 
som har hand om den avgörande installationen. 
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Allt på Pall i Blekinge nämner inte en brist på personal som kan utföra jobbet som ett hinder 
utan framställer istället problem med regelverket kring korttidsanställningar. I och med att 
arbetsbelastningen varierar beroende på ordrens storlek, behövs det arbetskraft som kan ställa 
upp på kort varsel för att hjälpa till under en begränsad period. Men fackförbund tillåter inte 
kortare än tre månaders anställningar vilket visar att det är inte alltid arbetskraften själv som 
anser att ett jobb är så kallat otryggt, som Barth talar om, utan i själva verket fackförbunden 
och regelverket. Dessa begränsningar har medfört att Allt på pall i Blekinge vid behov tagit in 
polsk arbetskraft i och med att deras system inte ser likadant ut. Närheten till Polen har även 
gjort att Karlskrona Bilcenter har fått upp ögonen för polsk arbetskraft. I verkstaden så finns 
det i dagsläget ett par män från Polen vilket Mellström är positiv till då dessa oftast har en 
annan typ av utbildning. De svenska skolorna menar han har en annan metodik än Polen där 
utbildningarna oftast är mer praktiska. Möjligen rör det sig istället om en brist på arbetskraft 
till ett visst löneläge, vilket innebär att det även finns ett ekonomiskt element då arbetskraft 
från andra europeiska länder kan vara lämpligare.  
 
Trossö Buss menar även de att det är svårt att finna lämplig arbetskraft då det krävs mycket 
mer än ett busskörkort för att kunna arbeta som chaufför. För att köra beställningsbuss krävs 
det först och främst att man är en social och serviceinriktad person som har lätt för människor. 
Resorna kan vara väldigt krävande när man som chaufför aldrig är riktigt ledig då det är 
vanligt att resenärer glömmer saker på bussen när de tagit in på hotellet för natten eller har 
andra frågor som gör att chauffören söks upp. Men tack vara sitt nätverk inom branschen så 
har bussbolaget idag goda möjligheter att tillsätta tillförlitliga chaufförer på resor som beställs 
på kort varsel och likaså bra möjligheter att anställa fler till skoltrafiken som troligen kommer 
att utökas till hösten. Ett annat företag som har använt sitt befintliga nätverk för att rekrytera 
är Kolafabriken i Ronneby då tidigare anställda från starten av den första 
konfektyrtillverkningen återanställdes i den nya verksamheten.  

5.3 Marknad och lokalisering 

Att driva ett företag i Blekinge län innebär en avsaknad av närliggande svenska storstäder så 
som Stockholm, Göteborg och Malmö vilka kan anses vara mer attraktiva platser, då det 
möjligtvis är närmre till både högutbildad arbetskraft och större marknad. Avståndet till de 
större städerna ser inte företagarna som något hinder utan i ett par fall ses istället närheten till 
Europa som en möjlighet. Allt på pall i Blekinge utnyttjar närheten till Polen då de utöver sin 
tillverkning även importerar byggvaror för att sälja vidare i Sverige. Företaget är som nämnt i 
stycket arbetskraft även ett utav två företag som använder polsk arbetskraft.  
 
Att företagen återfinns i Blekinge beror på att ägarna (med ett undantag) var bosatta i länet 
när de valde att starta upp verksamheten. Undantaget är Karlskrona Bilcenter som 
ursprungligen startades i Bergkvara, mellanlandade i Torsås men valde att flytta därifrån och 
hamnade i Karlskrona. Bilhandlaren menar att de har sin kundgrupp inom tio mils radie och 
valet av Karlskrona över Kalmar uttryckte han egentligen minskade marknaden, vilket 
begränsar tillväxtmöjligheterna. Detta var dock något som de ansåg övervägdes av att de 
redan ägde fastigheter i Karlskrona. Som bilhandlare är det en stor fördel om butiken ligger 
bland andra konkurrenter då kunder tenderar till att besöka flera butiker på en gång. I detta 
fall är det som Bjerke talar om en strategisk fördel med konkurrenter i närheten. Detta var 
nämligen något som saknades på de orter där företaget först var beläget. Det nya läget anses 
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även vara en av de avgörande anledningarna, tillsammans med den nya ledningen, till att 
företaget expanderade. 
 
En annan företagare om har testat att driva verksamhet i ett angränsande län är Jaarnek då den 
tidigare kolafabriken växte ur sina lokaler i Ronneby och närmsta alternativet var Ryd i 
Kronobergs län. Produktionen påverkades till det bättre då det var möjligt att utvidga 
verksamheten, dock försvann den populära lagerbutiken. Flytten var det som gjorde att 
Jaarnek valde att senare sälja sin del av företaget då hon ansåg att det var för långt att pendla. 
Med andra ord var lokaliseringen strategiskt fördelaktig för företaget men inte för samtliga 
företagare vilket även det kan vara ett hinder. Likaså var det en fördel när en lämplig lokal sen 
fanns ledig i Bräkne-Hoby i samband med att Jaarnek ville återuppta verksamheten, vilket 
även kan associeras till Bjerkes tillväxtfaktor tur.  
 
Det geografiska läget har olika betydelse för de olika företagen och branscherna. De 
tillverkanden företagen begränsas inte av regionen då de inte har några problem med att 
levererar sina produkter till andra delar i landet och utanför. Däremot kan ökat avstånd mellan 
produktion och slutkonsumenterna innebära höga transportkostnader. Baga Water Technology 
har säljkontor i ett par städer i landet och dessutom finns det försäljare i två andra nordiska 
länder. De olika kontoren är något som i Greiners teori påvisar att företaget har växt ur den 
marknaden i närområdet och ger företagen möjlighet att fortsätta växa. Även Kolafabriken i 
Ronnebys produkter återfinns spritt över hela landet och beställningar kommer även från 
bland annat Norge. 
 
Serviceföretagen arbetar på ett annat sätt då deras kundgrupp finns i dess närområde. Trossö 
Buss är positiva till Karlskrona som utgångspunkt då de ser sig själva som en del i en länk av 
flera olika bolag som var för sig arbetar på sitt område och hjälps åt när det behövs. Samtidigt 
samarbetar det även med ett större bolag, Swebus, där de själva arbetade tidigare. Däremot 
finns det viss aggressiv konkurrens om skolbusstrafiken då ett konkurrerande bolag med sitt 
säte i Kalmar län fördröjer en aktuell upphandling med kommunen. Enligt upphandlingen 
skall Trossö Buss få flera nya skolbusslinjer, konkurrenten överklagade detta och beslutet togs 
till tingsrätten där det fick avslag och nu väntar prövningstillstånd i kammarrätten. Ägaren till 
Saxatile Fastigheter är delaktiv i andra fastighetsförvaltningsbolag i landet men ändå valde 
han att starta en ny firma i Karlskrona. Själv menar han att det är en god marknad och på kort 
tid har han blivit ett av branschens större privatägda bolag i staden. 

5.4 Lagar och regelsystem 

En grupp av hinder benämner Barth som ogynnsamma regler vilket han kategoriserade 
externa och materiella hinder. Utöver de regler som finns för att driva ett företag i allmänhet 
finns det lagar och regler specifika för de olika branscherna. Dessa regler ansågs ha både 
positiva och negativa effekter. Reglerna är till för slutkunderna och kvalitetsstämplar med 
mera hjälper till att sortera ut opålitliga företag som möjligtvis kan konkurrera med lägre 
priser då de inte följer alla de krav som ställs på företagen. 
 
Kolafabriken i Ronneby beskrev att livsmedelsverket hade hårda krav för att företag 
överhuvudtaget skulle få möjligheten att börja tillverka konfektyr. Saxatile Fastigheter 
uttryckte att det omöjligt kunde finnas någon annan bransch som var så pass reglerad som 
fastighetsbranschen. Detta syns i företagsstrukturen då olika fastigheter ligger i olika bolag för 
att ett köp av ett bolag med fastigheter inte beskattas som ett köp av en fastighet. I sin tur 
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medför de olika bolagen att separata bokföringar måste upprättas vilket ger en positiv effekt i 
och med att huvudbolaget automatiskt får koll över sina kostnadsställen. Även Kolafabriken i 
Ronneby ansåg att redovisningen gav en positiv effekt istället för ett hinder. När det sköts 
inom företaget gav det snabb information om vad som har hänt och hur man bör agera 
framöver. Istället för att se sådana saker som nödvändigt ont går det att nyttja det till sin 
fördel. 
 
Karlskrona Bilcenter var det företag som ansåg sig vara minst påverkad då det i stort sätt 
endast var verkstaden som behövde följa miljöregelverk om farliga ämnen. Detta såg de inte 
som någon större utmaning då bilförsäljning i sig inte är en så pass reglerad verksamhet. 
Trossö Buss största begränsning omfattade personalen där då det finns bestämda kör- och 
vilotider. Att följa dessa regler ökar inte bara de anställdas trivsel på arbetet utan även 
kvalitén för kunderna då de inte utsätts för onödiga risker i och med att exempelvis en 
chaufför arbetat för länge. Däremot tillkom en regel för ett par år sedan om att chaufförerna 
inte fick jobba fler än sex dagar i rad vilket inte fungerade på långresorna som vanligen är 
omkring nio dagar. Fastän det är två chaufförer per buss får ingen av dem köra och den dagen 
behövdes istället en annan chaufför i Europa tillsättas. Denna regel är idag bortagen och visar 
att det inte är omöjligt att nya regler kan omvärderas. 
 
Ett företag som istället ansåg att regelverket inte vara tillräckligt krävande var Baga Water 
Technology i och med att striktare regler skulle gynna deras försäljning då deras patenterade 
lösning ligger i framkant när det gäller miljötänk. VD:n menade att konkurrenternas produkter 
i många fall inte är anpassade efter nordiska förhållanden vilket innebär att deras 
reningsförmåga försämras. På liknande sätt ser Allt på Pall i Blekinge en ojämn konkurrens då 
samma kvalitetsmärkning på träpallar har olika regelverk beroende på vilket land du befinner 
dig i och därmed blir det mer kostsamt att producera i Sverige. I slutändan menar de båda 
företagen att kunden vill ha något som uppfyller kvalitetskraven men slutändan är lägst pris 
det avgörande. 

5.5 Finansiering 

I NUTEK:s enkätundersökning rankades finansiering som ett av de minst begränsande 
hindrena. Trots det spelar finansiering en avgörande roll i företagens utveckling genom att 
möjliggöra eller fördröja planer på nya lokaler, maskiner och så vidare. Några av företagen 
hade genom tidigare verksamheter eller under den nuvarande verksamheten lyckats arbeta 
ihop ett kapital som gav möjlighet att återinvestera vilket minskade belåningsgraden. Innan 
detta uppnåddes är finansieringen mer begränsande då företagen behandlas som ett riskbolag 
och därmed krävs på högre räntor av bankerna. Först när företaget har bevisat sin förmåga att 
betala sina amorteringar och sköta sina finanser gers en räntesänkning. Detta var någon som 
gasellutmärkelsen hjälpte ett av företagen med, då kriterierna visar tydligt att företaget är ett 
ekonomiskt pålitligt företag. I och med att företagen visar god ekonomi har det istället lett till 
att banker kontaktar företagen för att få dem som kunder. 
 
En annan ekonomisk problematik som företagen uttryckte är lager- och omsättningskostnader. 
Exempelvis köper Allt på Pall i Blekinge trä för närmre en miljon i månaden för att kunna 
tillverka sina produkter. Kolafabriken i Ronneby hade även de ett dilemma då de måste 
tillverka stora volymer för att hålla kostnaderna nere, vilket leder till stora mänger kola på 
lagret. Samtidigt känner de sig begränsade då de inte har möjlighet att köpa in fabriksnya 
maskiner. Saxatile Fastigheter arbetade för att undvika ekonomiska problem genom att skaffa 
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kunder till företagslokalerna innan de köpte fastigheter, vilket tack vara deras bransch är 
möjligt. Trossö Buss såg sin verksamhet som fördelaktig då upphandlingarna om skoltrafiken 
omfattar fem år vilket ger goda förutsättningar för att införskaffa och avbetala bussar för 
denna period. Karlskrona Bilcenter har även dem ett stort lager med bilar vilket innebär en 
stor kapitalbindning i verksamheten. Detta kan relateras till Barth externa och materiella 
hinder där det uppstår ett gap mellan företagens behov och kreditgivarnas vilja att tillmötesgå 
dem.  
 
I ett fall uttryckte företagarna att det är att lura sig själv om man inte kan ta ut en 
marknadsenlig lön ifrån sitt företag. Om det inte är lönsamt att driva företaget kommer det 
påverka utvecklingen. Däremot är det vanligen inte möjligt att ta ut en sådan lön i uppstarten 
av företaget så länge inte verksamheten har kommit igång ordentligt. Om företagarna inte kan 
ta ut lön är det inte heller säkert att dem kan säga upp sina tidigare anställningar och på så vis 
inte ha möjlighet att utveckla företaget mer än vad fritiden tillåter. 
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6. Avslutande diskussion 

I detta avslutade kapitel presenterar vi de slutsatser vi kommit fram till utifrån analysen av 
teorin och empirin. Vi kommer även att presentera egna tankar och reflektioner samt ge 
förslag på vidare forskning inom området. 

6.1Slutsats 

Att bli egen företagare är något som blir allt vanligare i dagens samhälle, men samtidigt är det 
något som associeras med höga risker. Dessa risker är svåra att förbise om man inte har någon 
tidigare erfarenhet av företagsamhet. Därmed kan det ledare till att man ser hindren tydligare 
än vad man ser möjligheterna. Att bli sin egen chef kompensera inte risken att få för mycket 
arbete så att man inte längre ha någon fritid.  Våra intervjuade väljer att se möjligheterna 
istället och de hindren som dyker upp ses som utmaningar. Teorierna poängterar att det finns 
ett flertal hinder för att få ett företag att genomgå en tillväxtfas. Samtliga av de intervjuade har 
någon gång upplevt något eller några av de hindren.  
 
Arbetskraft upplevs bland de tillfrågade som ett hinder på två olika sätt. Dels begränsar 
regelverket då det inte går att anställa endast vid behov, vilket innebär att anställningen inte 
kan accepteras eller så får företaget anställa personal längre än vad de behöver, detta leder till 
högre kostnader. Det vanligare problemet är däremot svårigheter att finna lämplig personal. 
Dels rör det sig om kompetens, det är inte många som på förhand kan laga kola men det är 
inte heller alla med busskörkort som har rätt inställning till serviceyrket. För att denna 
kunskapssvacka skall fyllas måste företagen själva stå för internutbildning vilket även det 
ökar kostnaderna. 
 
Flera av företagarna påvisar stor kännedom och kompetens inom branschen som de är 
verksamma i, genom tidigare arbetslivserfarenheter. Samtliga av företagarna har arbetat med 
samma verksamhet tidigare genom anställning eller eget ägande. I annat fall har företaget 
varit aktivt under en längre tid. I flera fall är ledningen koncentrerad till en enskild individ 
vilket ökar denna persons arbetsbelastning och på så sätt hindrar ytterligare tillväxt. Bland de 
äldre företagen som vi har intervjuat syns en trend med ny ledning. I ett fall nytt ägande, i det 
andra har nästa generation tagit över och i det tredje har en ny VD anställts, som tidigare inte 
varit involverad i bolaget. Intervjuerna har även påvisat att ett delat ledarskap har resulterat i 
lägre arbetsbelastning. 
 
Marknaden har inte vi fått uppfattningen om att den är direkt begränsande och ses som något 
hinder. Istället ha företagen anpassat sina verksamheter utefter de möjligheter som Blekinge 
ger. Istället för att flytta verksamheter har de utökat den till andra delar i Sverige, däremot är 
huvudkontoren fortfarande belagda i länet. 
 
Genom att analysera företagen kan man tydligt se sambandet att de alla ha växt för att de har 
nischat sina företag. Genom att bli riktigt duktiga på det som deras verksamhet erbjuder ha de 
lyckats att ta sig in på en marknad trots tuffa konkurrenter inte bara i Blekinge utan även i 
Sverige och närliggande länder.  Unika patentprodukter, hög kvalitet, fokus samt hög 
kundnöjdhet är något som har gjort att dessa företag lyckats på marknaden. Trots senare års 
lågkonjunktur har dessa företag fortsatt att växa. Finansieringen upplevs framförallt som ett 
hinder vid uppstartningen vid brist av eget kapital. Detta har en negativ effekt på expansion i 
ett tidigt stadium.  
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6.2 Diskussion 

Det resultat vi presenterar stämmer i huvudsak överrens med tidigare forskning samt studier 
som behandlat ämnet tidigare. Att företagen överkommit hindren under tillväxtfasen är något 
som kändes självklart, trots det fanns en tendens bland de svarande företagarna att försöka 
försköna det genom att påstå att det gått relativt smärtfritt och att det endast handlar om 
kompetens att leda ett företag. Något som känns orealistiskt då det är många faktorer som är 
svåra att påverka själv som företagare. Däremot är vi förvånade av det utfallet som våra 
intervjuer visade då vi tidigare misstänkte att det geografiska läget Blekinge var ett större 
hinder än vad det egentligen var. Istället visade det sig vara kompetent arbetskraften som var 
det främsta hindret för att driva verksamheten.  
 
Möjligheten att intervjua och jämföra alla företag under det valda kriteriet och tidsintervallet 
var däremot omöjlig på grund av tidsbristen. Vilket hade kunnat ändra resultatet något då 
företagen i västa Blekinge möjligtvis inte upplever desamma hinder som de i östra.  
 

6.3 Vidare forskning 

Tankar om vidare forskning har självklart dykt upp då vår studie är begränsad både 
geografiskt och tidsmässigt. Därför skulle en vidare forskning kunna bredda dessa två 
aspekter genom antingen utöka tidsintervallet till fler antal år eller jämförande till andra län i 
Sverige. Att jämföra mellan länen är möjligtvis inte det mest intressanta utan istället välja att 
göra en jämförelse mellan olika sorters regioner, så som mellan en storstad och landsbygden.  
 
Ett annat sätt att vidareutveckla det vi redan påbörjat är att följa upp de företagen vi valt ut för 
att se hur tillväxten utvecklas efter ett par år. Har företagen fortsatt en stadig utveckling och 
möjligtvis uppnått gasellkriterierna ännu en gång eller har de möjligtvis expanderas sin 
verksamhet till andra delar i Sverige. Genom användning av Greiner så skulle tillväxtens olika 
stadier och därmed de olika svårigheterna alternativt hindren tydligare kunna studeras. 
 
Vidare forskning skulle även kunna ske genom att studera och jämföra gasellföretagen med de 
företag som inte lyckats uppnå lika stor tillväxt. Ser dessa företag annorlunda på de 
utmaningar som gasellföretagen lyckats övervinna eller är det andra faktorer som påverkar 
företagen från att expandera sina verksamheter. 
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Bilaga 1. Mailutskick till företagen 

 

Hej, 
 
Vi skriver till er på .... då ni är ett framgångsrikt företag som har vunnit gasellutmärkelsen i 
Blekinge. 
 
Vi är två studenter på Blekinge Tekniska Högskola som nu under vårterminen skriver vårt 
kandidatarbete inom företagsekonomi. Avsikten är att studera vilka tillväxthinder som 
tillväxtföretag har upplevt och därmed ge en förståelse till vilka hinder som i dag begränsar 
företagen. 
 
Med tillväxthinder menar vi faktorer som förhindrar eller bromsar uppkomsten av ett 
förväntat resultat. Exempel på dessa kan vara hård konkurrens, tillgång på lämplig personal, 
avsaknad av finansiering, lagar och regler, geografiska hinder osv. 
 
Anledningen med detta mail är att vi vill intervjua er VD, alternativt en person i ledningen 
med god insyn i företaget, för att få en förståelse i hur ett gasellföretag tagit sig förbi dessa 
hinder. Denna intervju uppskattar vi ta omkring 30 minuter. Vi kommer att maila ut frågorna i 
förväg så att ni kan förbereda er. 
 
Vi uppskattar om just ni .... vill göra vår uppsats möjlig då ert företag är oerhört intressant för 
oss. Har ni några frågor eller vill bekräfta att ni vill delta vänligen kontakta oss. 
 
Med vänliga hälsningar 
Amanda & Frida 
 
Amanda Nyström 
Tel: xxx – xxx xx xx 
Frida Ericsson 
Tel: xxx – xxx xx xx 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Bakgrund  
Varför bildade ni företaget?  

- När var detta? 
-  

Vilken var grundidén från början?  
- Vad såg ni framför er då? 
-  

(Om VD, inte ägaren) När blev ni VD?  
- Varför? (släkt, bekant?) 
- Vad gjorde ni innan? 
- Ägarstruktur 

 
Tillväxtfasen 
Varför tror ni att förtaget växte så fort? 
 
Vad skapar den snabba tillväxten för utmaningar? 

- Konkurrens och försäljning (Blekinge, angränsade län, Sverige) 
- Finansiellt, (tillgång till lån, lönsamhet, inkomst, ekonomisk ersättning mm.) 
- Anställning (arbetskraft, lämplig, dyrt, ökat ansvar mm.)  
- Myndighetsregler (lagar, regler, skatter, tillstånd) 

Hur gjorde ni för att hantera dem? 
- Nätverkande? 
-  

Vilka lärdomar drog ni av det? 
 
Vilken betydelse innebar gasellutmärkelsen? 
 
Effekter av tillväxten 
Hur har företaget förändrats till följd av tillväxten? 

- Er arbetsroll 
- Har det tillkommit nya avdelningar 
-  

Har gasellutmärkelsen betytt något för er och företaget? 
 
Vilken var den absolut största svårigheten i tillväxtfasen?  

- Hur hanterade ni det?  
- Vilka lärdomar drog ni av det? 
-  

Är det något ni skulle vilja tillägga som är av vikt för er och företagets tillväxt? 


