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Sammanfattning 
 
Titel: Samband mellan definition av tillväxt och bransch - En studie av små och medelstora 
företag inom två industribranscher 
 
Författare: Ann Öhlin och Elin Fröjd 
 
Handledare: Anders Wrenne 
 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska högskola 
 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
 
Syfte: Uppsatsens syfte är att studera hur olika företag, i vårt fall SME-företag inom två 
branscher inom industrisektorn, definierar tillväxt. Tanken bakom undersökningen är att göra 
det lättare för efterkommande forskning att skapa verktyg och modeller avseende tillväxt för 
specifika branscher. 
 
Metod: Insamlad empirisk data härrör från en enkätundersökning. I denna undersökning 
tillfrågades 135 företag (efter att 45 stycken fallit bort av olika anledningar) och urvalet 
bestod av samtliga företag som kom upp via företagsdatabasen med sökord 
betongvarutillverkning och gummivarutillverkning. Enkäten består till största del av 
flervalsfrågor med undantag av några få öppna frågor.  
 
Slutsats: Båda branscherna anser att tillväxt skall definieras som ökning av företagets 
omsättning eller att försäljningsintäkterna ökar. Vi kan visa att det finns tendens till att 
gummiindustrierna till en större andel anser att det är omsättningen eller försäljningen som är 
definitionen av tillväxt än betongvaruindustrin. 
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Abstract 
 
 
Title: The relationship between definition of growth and industry - A study of small and 
medium-sized enterprises in two industrial sectors.  
 
Aurtors: Ann Öhlin and Elin Fröjd 
 
Supervisor: Anders Wrenne 
 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
 
Course: Bachelor thesis in Business administration, 15 credits 
 
Purpose: The purpose of this study is to study how different companies, in our case the SMEs 
in two industries in the industrial sector, defining growth. The idea behind the study is to 
make it easier for subsequent research to create tools and models regard growth of specific 
industries. 
 
Method: Collected empirical data derived from a questionnaire. In this survey we asked 135 
companies (45 companies fell off because a variety of reasons) and the sample consisted of all 
the companies that came up through the company database with keywords “concrete product 
manufacturing” and “rubber products”. The questionnaire consists mostly of multiple-choice 
questions, with the exception of a few open questions. 
 
Results: Both sectors consider that growth shall be defined as increase of the revenue or as 
sales revenue. We can show that there is a tendency that companies of rubber products to a 
larger part consider that growth is defined as increase of the revenue or increase as the sales 
revenue than the concrete companies. 
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Förord 
 
Innan denna undersökning presenteras i sin helhet så vill vi passa på att rikta ett stort tack till 
alla dem som varit med under resans gång. Först och främst vill vi tacka alla de företag som 
ställt upp och gjort denna undersökning möjlig. Utöver besvarade enkäter har vi fått positiv 
respons och tips från företag. Vidare vill vi tacka vår handledare Anders Wrenne på Blekinge 
Tekniska högskola som gett oss mycket vägledning och värdefulla tips. Ytterligare ett tack 
vill vi tillägna Britt Aronsson på Blekinge Teknisk Högskola som under början av vår studie 
var vår handledare. Ett stort tack till dem som korrekturläst vår uppsats och gett oss 
vägledning och språkförbättringstips. Uppsatsen har tagit lång tid och vi vill än en gång tacka 
lärare som gett oss motivation och drivkraft att färdigställa denna uppsats. I och med denna 
kandidatuppsats avslutar vi tre års studier vid Blekinge Tekniska Högskola och med all 
kunskap som vi genom denna resa fått ser vi med spänning på kommande äventyr. 
 
2015-08-19 
Elin Fröjd och Ann Öhlin 
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
 
1959 gav Edith Penrose ut, sin numera klassiska bok ”The theory of the growth of the firm”. 
Den behandlar hennes teorier om tillväxt, som för henne var liktydigt med ökad vinst.1 
Penrose var den första forskare, som började studera hur ett företag ser ut inuti. Tidigare hade 
företag betraktats som en ”svart låda” och det viktiga hade varit de varor som producerades i 
företaget. Penrose hävdade att krafterna som kan driva förändringar och anpassning finns i 
företaget i form av dess egna resurser. De viktigaste resurserna är kunskap och erfarenhet hos 
chefskapet för det enskilda företaget. 2  
 
Det har hunnit hända mycket under femtio år och i dagsläget kan tillväxt vara väldigt mycket 
mer än just ökad vinst. Forskning om tillväxt kan behandla så skilda områden att det blir 
oklart vad tillväxt verkligen är. Clarysse, Bruneel och Wright skriver i sin artikel att tillväxt 
utgår från att resurser inom fyra områden ökar.3 Ett av dessa fyra områden är mänskliga 
resurser. Med mänskliga resurser menas i detta fall kunskap om att leda företag, erfarenhet av 
att vara entreprenör samt hur man startar team. Det andra området är finansiella resurser, där 
riskkapital och tillgångar är viktigast. Det tredje området är sociala resurser. Exempel på 
sociala resurser som behöver öka är möjligheten att förvärva kunskaper för att 
kunskapskurvan skall öka snabbt. Det fjärde området är det tekniska området. Det är viktigt 
att kunna använda teknologi för att snabbt utveckla produkter och också få ut dem snabbt på 
marknaden.4  Denna beskrivning av områden, inom vilka resurserna behöver öka för att det 
skall föreligga tillväxt, täcker de områden många andra forskare beskriver. De flesta artiklar 
som vi har hittat beskriver underökningar som på något sätt har mätt tillväxt. Ett exempel är 
Shepherd och Wiklund, som har undersökt fem vanliga indikatorer på tillväxt. Dessa är värdet 
av försäljning av varor eller tjänster, antal anställda, vinst, tillgängligt kapital och eget 
kapital.5 
 
Davidssons, Steffens´ och Fitzsimmons´ åsikter ligger nära Penrose, då de anser att för att 
tillväxt i ett företag skall vara hållbar måste företaget också fokusera på vinst. Gör man inte 
det så blir tillväxten i företaget mycket osäker.6 Enligt Achtenhagen, Naldi och Melin så 
skiljer sig synen på tillväxt också mellan traditionella ekonomiforskare och de som forskar på 

                                                 
1 C N Pitelis och M W Wahl, Edith Penrose: Pioneer of Stakeholder Theory, Long Range Planning, 1998, vol 
31, nr 2, s. 252 - 261 
2 Ibid 
3 B Clarysse, J Bruneel och M Wright, Explaning Growth Paths of Young Technology-based Firms: Structuring 
Resources Portfolios in Different Competetive Environments, Strategic Entrepreneurship Journal, 2011, vol 5, 
s.137 - 157 
4 Ibid 
5 D Shepherd och J Wiklund, Are We ComparingApples With Apples or Apples With Oranges? 
Appropriatenessof Knowledge Accumulation Across Growth Studies, Entrepreneurship, Theory and Practice, 
2009, vol 33, nr 1, s.105 - 123 
6 P Davidsson, P Steffens och J Fitzsimmons, Growing profitableor growing from profits: putting the horse in 
front of the cart? Journal of Business Venturing, 2009, vol 24, nr 4, s. 388 - 406 
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entreprenörskap.7 De har även sett att det ofta uppkommer förvirring kring hur man faktiskt 
mäter tillväxt samt en allt för splittrad litteratur på området vilket gör det omöjligt att bygga 
en stadig teori om tillväxt inom företag och dess uppkomst.8 Achthenhagen et al tar även upp 
den undersökning som Weinzimmer, Nystrom & Freeman gjorde av 35 artiklar publicerade i 
några av de ledande tidskrifterna för entreprenörer för att belysa den splittrade synen på 
tillväxt i små och medelstora företag (SME-företag). Man kunde genom denna undersökning 
se att 83 % av dessa hade endast försäljning som indikator på tillväxt. Endast 17 % hade med 
anställda som en faktor för tillväxt och 8 % hade med tillgångar.9 
 
McKelvie och Wiklund diskuterar i en artikel att det inte bara är själva tillväxten och 
tillväxthastigheten som är viktig. De menar att tillväxt är en slumpvis process. De delar upp 
forskningen på tillväxt i tre huvuddelar: tillväxt som utfall beroende av att ett antal andra 
parametrar har förändrats, tillväxt som orsakar förändringar i andra parametrar och själva 
tillväxtprocessen.10  
 
Det finns alltså långt ifrån en enda definition på tillväxt, varken vad tillväxt är eller hur 
tillväxt sker. Vi finner också att tillväxt inte bara är organisk, det vill säga att det ursprungliga 
företaget växer. Ett annat sätt för ett företag att växa kan vara att ingå i ett externt förvärv av 
något slag eller olika typer av samverkan till exempel det som kallas joint venture.11  
 
Det verkar också som att senare forskning om tillväxt också ofta berör omgivningen till 
företagen. Wiklund, Patzelt och Shepheard har undersökt 413 svenska små företag, både deras 
tillväxt och vad i omgivningen som påverkar företagens tillväxt och dess strategiska 
inriktning.12 Tillväxt för ett företag kan alltså bero på goda interna resurser, som Penrose 
beskrev,13 men också på i vilken omgivning ett företag verkar i.14  
 
Dagens forskning av tillväxt anses alltså vara väldigt spretig och det finns ett behov av att få 
en tydligare bild av hur tillväxt definieras hos företag samt hur betydelsefull tillväxt är för 
dessa i dagens konkurrensutsatta miljö. Weinzimmer et al påstår att forskning kring system 
för att mäta organiserad tillväxt startade på 1990-talet. Det är alltså en ny dimension i 
forskningen av tillväxt som har lagts till de senaste 20 åren.15 
 
Tillväxt, som i dagligt tal verkar vara enkelt, visar sig ur forskningssynpunkt vara stort och 
mångtydigt. Olika forskargrupper verkar ha olika definitioner och olika sätt att planera och 
                                                 
7 L Achtenhagen, L Naldi och L Melin, ”Business Growth” – Do Practitioners and Scholars Really Talk About 
the Same Thing?, Entrepreneurship Theory and Practice, March 2010, s. 289 - 316 
8 Ibid  
9 Ibid  
10 A McKelvie och J Wiklund, Advancing Firm Growth Research: A Focus on Growth Mode Instead of Growth 
Rate, Entrepreneurship, Theory and Practice, 2010, vol 34, nr 3, s. 261 - 288 
11 B Clarysse, J Bruneel och M Wright 
12 J Wiklund, H Patztelt och D A Shepherd Building an  integrative model of small business growth, Small Bus 
Econ, 2009, nr 32, s. 351- 374 
13 C N Pitelis och M W Wahl 
14 J Wiklund, H Patztelt och D A Shepherd 
15 L Weinzimmer, P C Nystrom och S J Freeman, Measuring Organizational Growth:Issues, Consequences and 
Guidelines, Journal of Management, 1998, vol 24, nr 2, s. 235 - 262 
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genomföra undersökningar inom området tillväxt. Detta gör det också svårt att jämföra olika 
undersökningar. Att försöka finna en definition på tillväxt är i alla fall inte möjligt inom 
ramarna för ett kandidatarbete, så vi måste begränsa vår undersökning och arbeta inom en del 
av området ”tillväxt”. Vi har valt att undersöka om begreppet tillväxt definieras på något 
bestämt sätt i två branscher inom tillverkningsindustrin.  
 
 
1.2 Problematisering 
 
1.2.1 Förutsättningar för tillväxt i SME-företag 
 
Små och medelstora företag brukar i text och tal förkortas med SME (small and medium-sized 
enterprises) och inom forskningen är det uteslutande denna förkortning som används. 99,9% 
av alla företag i Sverige är SME-företag.16 De företag som tillhör denna kategori har högst 
250 anställda och med en balansomsättning som understiger 43 miljoner €.17  
 
Att starta ett företag, således nästan alltid ett SME-företag, är en satsning på en god affärsidé 
för entreprenören eller entreprenörerna. På samma gång är det ett risktagande för dessa 
personer att skaffa tillgångar, skulder, engagera medarbetare och ingå avtal. Det är varje 
företagslednings ansvar att kunna bevisa att organisationen kan ta hand om den goda 
affärsidén och skapa något unikt och något som någon annan på marknaden inte skulle kunna 
klara bättre. Dock är företagsledningen ofta i detta skede den ensamma entreprenören. 18,19 
Gilmore menar att när idén skall utvecklas till en fungerande affärsverksamhet, så misslyckas 
entreprenören ofta av flera anledningar. Han eller hon arbetar ofta ensam, åtminstone till en 
början, och har inte heller byggt upp något nätverk med andra företagare. Kompetensen i 
ekonomi och marknadsföring är också ofta bristfällig hos entreprenörer enligt Gilmore. 
Entreprenörerna är ofta verksamma i det dagliga operativa arbetet och har därför mindre tid 
att lägga på planering och uppföljning.20 Entreprenörerna bör alltså ta till sig av Penrose teori, 
som innebär att företagsledare måste ha kontroll över de interna resurserna i företaget.21 Liu 
anser att om företagen skall överleva och skapa förutsättningar för att växa så måste 
företagsstrategier utformas och en medveten styrning är mycket väsentligt. Dessa strategier 
måste dock anpassas till det enskilda SME-företaget och inte kopiera strategier från större 
företag. Detta betyder i sin tur att företaget behöver konkreta indikationer på vilken typ av 
tillväxt som är av värde för det enskilda företaget då en medveten styrning bland annat kretsar 

                                                 
16 SCB:s företagsdatabas, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/Naringslivet/Naringslivets-struktur/  
besökt den 2015-09-10  
17 Europeiska kommitionen, http://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/sme-
definition/index_en.htm, besökt den 2015-09-10  
18 SME-företag utläses ”små och medelstora företag” och definieras inom EU som företag med maximalt 250 
anställda och en årsomsättning understigande 50 miljoner € alternativt en balansomsättning understigande 43 
miljoner €. 
19 F Nilsson, N-G Olve och A Parment, Ekonomistyrning för konkurrenskraft, Liber AB, Malmö, 2010  
20 A Gilmore, Entrepreneurial and SME-marketing, Journal of Research in Marketing and Entrepreneurship, 
2011, vol 13, nr 2, s. 137 - 145 
21 C N Pitelis och M W Wahl 
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kring tillväxt och dess struktur.22 Även många andra forskare anser att användandet av 
strategier och styrning är viktigt för företagens överlevnad och för att göra positiv tillväxt 
möjligt. 
 
Strategiarbete vilket enligt Nilsson, Olve och Parment är grunden för att möjliggöra tillväxt är 
i sig omfattande och SME-företag saknar många gånger tid, resurser och tillräckligt med 
kunskap för att på ett djupare plan arbeta med ett mer omfattande strategiarbete. Även ett 
mindre omfattande strategiarbete, som ofta är det som är möjligt för SME-företag, skapar 
dock bättre målbild och fokus än inget strategiarbete alls.23 SME-företagets ledning, ofta 
samma personer som är ägare, måste i sin strategi bestämma sig om företaget skall växa eller 
inte. En del SME-företag är nöjda med att behålla sin storlek. Storleken kan mätas på många 
olika sätt till exempel som antal anställda eller som företagets omsättning. Det är företagets 
strategier och resurser som ligger till grund för företagets tillväxt och för de företag som anser 
sig ha behov eller ambition att växa är det enligt Delmar och Wiklund är nödvändigt att 
entreprenören vill och är motiverad för att SME-företaget tillväxt skall bli lyckosam. Lyckad 
tillväxt hos företaget leder i sin tur till att entreprenörens motivation för fortsatt tillväxt ökar.24  

 
För att kunna skapa tillväxt handlar det om att hushålla med en organisations resurser, vilket 
Penrose skrev om redan 195925. Det är också, som stöd för tillväxt, nödvändigt att skapa 
långsiktiga och hållbara planer för hur strategiskt viktiga resurser skall utvecklas och 
användas på bästa sätt. Långsiktiga och hållbara planer, det vill säga strategier, betyder för 
SME-företagen att ekonomistyrningen måste anpassas till det lilla företagets möjligheter och 
resurser.26 Det innebär att strategier, aktiviteter och uppföljning av utfallet skall vara praktiskt 
möjligt att hantera både i mängd och i komplexitet för de personer i företaget som ansvarar 
för detta. Hur SME-företaget arbetar för att skapa dessa förutsättningar och hur 
entreprenörerna samarbetar för att uppnå tillväxt ser mycket olika ut. Det som är den 
dominerande uppfattningen från de forskare som vi har presenterat ovan är att alla typer av 
företag, vare sig det är stora, medelstora eller små, är i behov av god styrning för att positiv 
tillväxt skall kunna möjliggöras.27  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
22 Z Liu, Strategic Finansial Management in Small and Medium-Sized Enterprises, International Journal of 
Business and Management, 2010, vol 5, nr 2, s. 132 - 136 
23  F Nilsson, N-G Olve och A Parment 
24 F Delmar och J Wiklund, The Effect of Small Business Managers´Growth Motivation on Firm Growth: A 
Longtudinell Study, Entrepreneurship, Theory and Practice, maj 2008, s. 437 - 457 
25 C N Pitelis och M W Wahl, Edith Penrose: Pioneer of Stakeholder Theory, Long Range Planning, 1998, vol 
31, nr 2, s. 252 - 261 
26 F Nilsson, N-G Olve och A Parment, Ekonomistyrning för konkurrenskraft, Liber AB, Malmö, 2010 s.15ff 
27 Ibid 
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1.2.2 Vad är då tillväxt? 
 
Tillväxt är alltså inte något konkret begrepp utan betydligt mer komplext som i sig inte måste 
innebära framgång för ett företag. Många forskare likställer dock ett företags tillväxt med 
framgång.28  
 
Enligt Achtenhagen, Naldi och Melin använder vissa forskare traditionella parametrar som 
ökning av antal anställda, ökad försäljning, avkastning på eget kapital (ROE) och avkastning 
på tillgångar (ROA) för att definiera tillväxt. Entreprenörerna jämför tillväxt av sina egna 
företag med konkurrerande företag, till exempel via andel av marknaden, och ökning av 
företagets värde.29 Tidigare har vi nämnt Shepherd och Wiklund som anger värdet av 
försäljning av varor eller tjänster, antal anställda, vinst, tillgängligt kapital och eget kapital 
som indikatorer på tillväxt.30 Enligt Macpherson och Holt sker forskning om tillväxt med stor 
övervikt på de stora företagen. Macpherson och Holt anser att då SME-företagen är så stor 
andel av företagen är deras tillstånd mycket viktigt för en god samhällsekonomi. Detta är en 
viktig anledning till att undersöka SME-företagens tillväxt.31 
 
De undersökningar om tillväxt för SME-företag, som vi har funnit har koncentrerats på 
tillväxt för hela gruppen SME-företag. Finns det någon struktur i hur tillväxt sker? Kan det 
vara så att olika typer av SME-företag definierar tillväxt på olika sätt? Det är kanske så att 
olika tillväxtbegrepp passar olika bra i olika typer av SME-företag. I de litteratursökningar vi 
har gjort har vi inte funnit några undersökningar om tillväxt i olika typer av SME-företag, 
utan bara en artikel som beskriver framtagande av en modell för tillväxt, där industrisektor är 
en parameter. I resultatet anger Davidsson et al att industrisektorn som parameter påverkar 
tillväxten.32 Deras resultat visar att i industrisektorer inom den tunga basindustrin, det vill 
säga skogsindustrin, stål- och gruvindustrin är tillväxten mindre än inom sektorer som bank, 
försäkringar och finans samt detaljhandeln. Det är en grov indelning och inom den tunga 
basindustrin finns troligtvis inga produktionsenheter som kan räknas som SME-företag, varför 
vi vill gå längre ner i detaljeringsgrad och undersöka branscher där det finns SME-företag och 
klarlägga om branschtillhörighet kan vara en faktor som betyder något för hur tillväxten kan 
definieras.  
 
Gemensamt för företag inom tillverkningsindustrin, där de branscher vi studerar ingår, är att 
de har sitt fokus på tillverkning av produkter. Det leder till att andra avdelningar och system 
också har fokus på service till produktionen av företagets produkter. De ekonomiska systemen 
visar på produktkalkyler, kostnader för lager och logistik med mera.33 Graden av uppföljning 
och styrning kan variera mellan företagen, men inriktningen är vad vi kortsiktigt har beskrivit.  
                                                 
28 M Wright och L Stigliani, Entrepreneurship and growth, International Small Business Journal, 2013, Vol 31, 
Nr 3, s. 3 - 22 
29 L Achtenhagen et al 
30 D Shepherd och J Wiklund 
31 A Macpherson och R Holt, Knowledge, learning and small firm growth: A systematic review of the evidence, 
Research Policy, 2007, nr 36, s. 172 - 192 
32 P Davidsson, B Kirchhoff, A Hatemi-J och H Gustavsson, Emperical Analysis of Business Growth Factors 
Using Swedish Data, Journal of Small Business Management, 2002, Vol 40 Nr 4 s. 332 - 349 
33 S Hansson och S-Å Nilsson, Produktkalkylering, 1999, Liber AB, Malmö 
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1.3  Syfte  
 
Forskare i många tidigare undersökningar visar på att tillväxt kan beskrivas eller definieras på 
många olika sätt, som var för sig kräver någon form av styrning i företaget. Denna uppsats 
syftar till att få en klarhet i hur tillväxt definieras hos en grupp av företag, i vårt fall inom två 
branscher. Det är SME-företag inom de två branscherna betongtillverkning och 
gummivaruindustri inom tillverkningsindustrin. Eftersom Davidsson et al har visat att det 
finns skillnader mellan olika industrisektorer,34 går vi ett steg längre i uppdelning och 
undersöker skillnader mellan två branscher. Om vår forskningsfråga ger ett tydligt svar kan 
detta efter analys bidra till att föreslå någon eller några lämpliga parametrar i företagens 
målstyrning som stöder tillväxt i de två branscherna. 
 
 
1.4  Forskningsfrågan 
 
Hur definierar två typer av SME-företag inom tillverkningsindustrin tillväxt? Är definitionen 
av tillväxt lika eller är det någon skillnad mellan dessa? Om vi får tydliga och signifikanta 
svar på dessa två frågor, vilka parametrar för målstyrning kan vi då föreslå som stödjer arbetet 
för tillväxt? 

                                                 
34 P Davidsson et al 
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2. Metod 
 
2.1 Metodens betydelse och den vetenskapliga grunden 
 
Då metoden utgör en kärna i uppsatsen och där vem som helst skall kunna upprepa 
undersökningen under förhållanden som är exakt identiska med dem som var under skapandet 
av den befintliga undersökningen kommer vi noga att presentera de olika steg som vi tagit oss 
igenom för att forma denna undersökning.35 Vi har använt ett positivistiskt perspektiv, som 
innebär att vi har genomfört vår undersökning med en naturvetenskaplig metod. Det 
positivistiska perspektivet har ett kvantitativt förhållningssätt där fokus ligger på kvantifiera, 
väga, mäta och observera. Eftersom vi genom vår undersökning strävar efter just detta så har 
det varit det perspektiv som vi finner lämpligt. Vi har samlat in fakta, i vårt fall via en enkät 
och därefter eftersträvat att göra en objektiv utvärdering.36 Bryman och Bell uttrycker det som 
att kunskap ur ett positivistiskt perspektiv är bara sådana företeelser som kan ”bekräftas via 
sinnena”. Det finns andra perspektiv, till exempel tolkningsperspektivet, som grundar sig på 
att forskaren skall fånga den subjektiva innebörden av en social handling.37 Så för att kunna 
upprepa vår undersökning är det viktigt att ha samma perspektiv som vi har valt, det 
positivistiska. 
 
Förutom i inledningen och här i metodavsnittet har vi uteslutande använt oss av artiklar av 
vetenskaplig karaktär. De allra flesta har vi sökt via sökfunktionen på Blekinge tekniska 
högskolas bibliotek, Summon@BTH. Sökord vi har använt är bland annat ”growth”, 
”SME”,”line of business”. Några av artiklarna har vi funnit i referenslistorna i de artiklar vi 
fann i sökningen i Summon@BTH.  
I litteratursökningen fann vi många artiklar med anknytning till Sverige, både svenska 
forskare och undersökningar där svenska SME-företag har ingått. 
 
Vetenskapligheten i dokument är en central del av en uppsats och teoriavsnittet är baserat på 
artiklar från vetenskapliga tidskrifter där trovärdigheten är hög38. Teorin om företags tillväxt 
startar med den forskning som Eleonor Penrose redogjorde för i sin berömda bok från 195939. 
Vi har dock inte läst den boken, men ett antal artiklar som refererar till Penroses forskning. 
Vi har valt så nya artiklar som möjligt för att forskning om företags tillväxt pågår och nya 
forskningsresultat kommer ständigt.40 
 
 
2.2 Val av undersökningsobjekt 
 
Det finns alltså många typer av tillväxt. Flera forskare har visat att det inte finns något 
enhetligt sätt att definiera tillväxt om undersökningar görs där SME-företag i alla branscher 
                                                 
35 J Backman, Rapporter och uppsatser, Studentlitteratur AB, Lund, 2008 
36 A Bryman och E Bell, Företagsekonomiska Forskningsmetoder, Liber AB, Stockholm, 2 upplagan, 2013 
37 Ibid 
38 J Backman 
39 E Penrose, The Theory of  the Growth of the Firm, Basil Blackwell, Oxford, 1959 
40 J Backman 



14 (72) 

 

ingår. Då vi i litteratursökningen fann många undersökningar med anknytning till Sverige 
valde vi att undersöka svenska SME-företag. Men det finns en stor mängd företag och 
branscher i Sverige varför denna undersökning måste koncentreras på ett fåtal av dessa. Det är 
ofta lätt att placera små företag i en bransch, till skillnad mot större företag som många gånger 
är verksamma inom flera branscher och att då kan sökning i olika register ge väldigt olika 
resultat.41 Vi har valt svenska SME-företag inom tillverkningsindustrin, för att vi tror att det 
är en större chans att finna en gemensam syn på tillväxt när varor tillverkas och säljs, än inom 
tjänstesektorn. Vi har sedan sökt efter två branscher med lagom stort antal företag för vår 
empiriska undersökning. Valet har fallit på gummivaruindustrin och betongtillverkning. Valet 
av just dessa två branscher togs då det totala antalet företag i dessa branscher var lagom för att 
begränsa uppsatsen och inte göra den för omfattande med tanke på den tidsram vi haft. Att 
undersöka svenska företag innebär att vi kan bortse från valutaförändringar över tiden, när vi 
studerar förändringar av monetära parametrar.42 Om företag från andra länder hade ingått 
hade förmodligen slutsats blivit annorlunda. Detta då det kan tänkas finnas undersökningar 
som kommit längre med att studera tillväxtdefinitionen hos företag samt givit bättre 
vägledning till företag i tillväxtsyfte.  Marknader fungerar olika och ett litet land som Sverige 
ser sannolikt annorlunda ut än ett större och även här skulle det kunna varit värdefullt med en 
jämförelse. 
 
Antalet SME-företag utgör 99,9 % av alla företag i Sverige. Gruppen stora företag, över 250 
anställda, utgör alltså endast av 0,1 % av antal företag, men vi har valt att utesluta dess företag 
för att storleken och organisationen på dessa företag gör att strategier, resurser och arbetssätt 
är vitt skilda från SME-företag. Däremot skulle en skillnad mellan dessa sannolikt kunna gett 
idéer eller i alla fall indikationer på vad mindre företag skulle kunna sträva mot för tillväxt om 
det blev tydligt hur stora företag definierar detta. Detta då många av våra små företag direkt 
eller indirekt har som mål att växa sig stora.  Vi vill här poängtera att det inte handlar om att 
små företag skall kopiera strategier från större utan snarare att man genom att undersöka även 
större skulle kunna ges indikationer på tillväxt i det långa loppet. Här anser vi att man 
möjligtvis skulle kunna anpassa målstyrningen för tillväxt på ett mer långsiktigt sätt. Vidare 
ansåg vi att för denna undersökning skulle omfattningen bli för stor om även stora företag var 
med som undersöksobjekt. 
  
Om vi hade haft möjlighet att studera fler branscher och mer skilda sådana, så hade det 
troligen gett oss tydligare indikationer på olika uppfattningar av definitioner på tillväxt. Trots 
detta så ser vi ändå vårt val som en god start av en fortsatt framtida forskning inom området.  
 
För att hitta många företag inom två de två branscherna så har vi använt oss av web-sidan 
http://www.allabolag.se Denna web-sida presenterar alltid den senast uppdaterade 
företagsinformationen från Bolagsverket, Skatteverket, SCB och UC. Sidan ägs av UC AB, 
som i sin tur ägs av de fyra svenska storbankerna, Swedbank, Nordea, SE-banken och 
Handelsbanken. Databasen uppdateras frekvent.43 Vi har inte sökt efter något annat sätt för att 
                                                 
41 P Davidsson, B Kirchhoff, A Hatemi-J och H Gustavsson 
42 L Weinzimmer, P C Nystrom och S J Freeman 
43 https://www.uc.se/om-uc.html besökt 2015-08-17 
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finna ett register över svenska företag, då vår uppfattning är att med ovanstående 
informationskällor, så är informationen av god kvalitet. Ett annat viktigt argument för oss har 
varit att informationen skall vara gratis eller så gott som gratis, vilket grundinformationen på 
sidan är.  
 
Vi har använt oss av de valmöjligheter som finns på www.allabolag.se  för att selektera, 
varför vi har valt företag med omsättning mellan 1 och 50 miljoner kronor. Inom 
betongvaruindustrin finns det i Sverige 80 företag med ovanstående kriterier och motsvarande 
för gummivaruindustrin är 100 företag. Vi har också valt företagsformen privata aktiebolag. 
Vår ansats var att låta alla dessa företag ingå i empirin, men cirka 30 stycken har fallit bort.  
Detta så gott som uteslutande på grund av att det var svårigheter att finna kontaktuppgifter för 
att maila till företagen. Vi skickade ut vår enkät till 141 företag och fick återkoppling från 6 
stycken där e-mailadressen inte var korrekt eller företaget svarade att de inte var verksamt i 
någon av de två valda branscherna. Totalt nådde alltså vår enkät 135 företag. Enkäten i sin 
helhet presenteras i bilaga 1. 

Vi har valt två branscher som har ett för oss lagom antal företag (totalt i Sverige) som vi kan 
hantera i vår empiri. Då slipper vi att välja ut ett representativt antal företag. Men i och med 
att vi har valt dessa två branscher har vi begränsat oss i den hela mängden av små företag. 
Men det är inget slumpmässigt urval utan vi har använt kriterier i hela urvalsprocessen. Med 
andra ord riskerar vi inte att urvalet är skevt.44 Vår avsikt är att dra slutsatser om hur tillväxt 
definieras i dessa två branscher och vi avser inte att diskutera om de slutsatser vi drar kan 
tillämpas i andra branscher. Detta medför dock att även om vårt val är medvetet så blir 
jämförelsernas slutsatser svårare att generalisera och därmed behövs sannolikt en utökning av 
antal jämförande branscher för att göra uppsatsen ännu mer tillförlitlig men detta var enligt 
vår uppfattning inte möjligt med tanke på vår tidsram och omfattningen av detta 
kandidatarbete. 

Om man ökar stickprovets storlek, så ökar precisionen i en undersökning.45 Då vi väljer att ha 
med så gott som alla företag i betongvaruindustrin och gummiindustrin inom valt 
omsättningsintervall, så är sannolikheten att vår undersökning har en hög precision stor. Ett 
95 %-igt konfidensintervall blir också mindre. Detta är ett bra utgångsläge då risken för 
bortfall är högt i den metod, enkät, vi har valt.46Att undersöka en homogen grupp är också en 
fördel. Ju mer homogen en grupp är desto mindre antal respondenter behövs för att säkerställa 
ett resultat.47 

                                                 
44 A Bryman och E Bell  
45 Ibid 
46 Ibid 
47 Ibid 
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2.3 Val av undersökningsmetod 
 
När respondenterna är så många som 135 stycken är enkät eller survey den mest lämpliga 
empiriska metoden. 
 
Fördelar med enkäter jämfört med intervjuer är att enkäter är både billigare och snabbare att 
administrera. Då detta är ett kandidatarbete har vi inte någon möjlighet att lägga obegränsad 
tid och pengar på en empirisk undersökning med så många respondenter.48 Enkäterna är också 
identiska, det vill säga det finns ingen intervjuareffekt, som kan uppstå då flera olika personer 
genomför intervjuerna. Enkäter kan också besvaras när respondenterna har tid och 
möjlighet.49 Det sista finner vi är lämpligt för småföretagare, som vi tror är hårt belastade av 
ordinarie arbete. Lundahl och Skärvad anser att det är lättare att ställa känsliga frågor i en 
enkät än vid en intervju. Detta beror på att respondenten ofta utlovas anonymitet vid 
enkätundersökning, vilket inte är möjligt vid intervju.50 
 
Det finns förstås också nackdelar med enkätundersökningar. Enkäten ger ingen möjlighet till 
personligt möte mellan frågeställare och respondent, varför det finns möjlighet att 
respondenterna kan missuppfatta eller feltolka frågor. Det är svårt att ställa uppföljningsfrågor 
och med ett så stort antal företag som vi har valt i denna undersökning anser vi att det är 
omöjligt. Det är också viktigt att enkäten inte är för lång och att respondenterna tycker att den 
är intressant. Annars finns en stor risk att de inte svarar över huvud taget eller utelämnar en 
del svar.51 
 
I detta kandidatarbete kunde intervjuer ha varit värdefulla att ha med som komplement för att 
på så vis kunna få mer reflektion kring i synnerhet huvudfrågorna i vår underökning. Detta 
har vi i efterhand konstaterat hade kunnat vara av värde för att kunna göra analysen och 
slutsatserna djupare. När det handlar om en definitionsfråga, se fråga 5 i enkäten, så finns 
risken att respondenten valt ett alternativ som passat ”bäst” och inte det som denne annars 
skulle angett. Det kunde även ha varit värdefullt att vi välja huvudfrågan om definitionen av 
tillväxt öppen men av rädsla för att få allt för spridda svar, som skulle varit svåranalyserade, 
valde vi bort detta alternativ. I stället gav vi ett antal olika alternativ samt alternativet 
”Annat”. Det fanns alltså möjligheten att lägga till en egen definition om respondenten så 
önskade. Om vi hade kompletterat med intervjuer, så hade vi kunnat erhålla mer 
bakgrundstankar från respondenterna, som hade varit användbart i slutsatsen i uppsatsen. Vi 
hade dock en fråga där respondenterna uppmanades skriva om de hade något övrigt att 
tillägga, men inte någon av de personer som har svarat har skrivit där. 
 

                                                 
48 A Bryman och E Bell  
49 Ibid 
50 U Lundahl och P-H Skärvad, Utredningsmetodik för samhällsvetare och ekonomer, Studentlitteratur, Lund, 
Upplaga 3, 1999 
51 A Bryman och E Bell 
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Risken för bortfall är stor i denna undersökningsmetod. Det är svårt att påverka respondenten 
att svara. Det är en stor risk att enkäten hamnar i papperskorgen. Ett stort bortfall kan leda till 
skevhet i resultatet. Det finns möjligheter att minska bortfallet. Vi har skrivit ett 
introduktionsbrev, som följer med i utskicket av enkäten. I detta informerar vi om varför vi 
gör en enkät, varför mottagaren är utvald att delta och att svaren behandlas konfidentiellt. 
Enligt Bryman och Bell kan svarsfrekvensen öka om respondenterna erbjuds någon form av 
belöning för inlämnat svar. Vanliga belöningar är pengar, biobiljetter eller lotter. Vi har inte 
den möjligheten, men vi erbjuder oss att skicka detta arbete till dem som anmäler sitt intresse. 
Vi försöker lämna klara instruktioner och hålla ner antalet frågor. Dock vill vi ju naturligtvis 
få svar på de frågor vi ställer, så att vi kan dra de slutsatser som vi har tänkt oss.52 
 
 
2.4 Konstruktion av enkäten 
 
I vår enkät ställer vi frågor om hur respondenterna definierar tillväxt och tänker kring tillväxt 
av sitt specifika företag.53 Vi vill alltså i vår undersökning ge en bild av hur SME- företagen 
inom de två branscher betongvarutillverkning och gummivaruindustrin definierar och 
tillämpar begreppet tillväxt utifrån de resurser de har och kan använda. Vi har en teoretisk bas 
som består av redan befintlig forskning kring tillväxt i SME-företag. Men forskningen är 
spretig och i vår litteratursökning har vi inte funnit någon undersökning som studerar om 
definitionen av tillväxt kan vara branschspecifik.54 
 
Oavsett om vi väljer en enkät eller någon annan form av undersökningsmetod är det viktigaste 
att vi har uppsatsens problemformulering med oss i varje fråga. Detta är viktigt för oss för att 
kunna analysera och utvärdera, men också för att respondenterna skall känna sig motiverade 
att svara på alla frågorna.55 
 
För att inte enkäten skall upplevas för krävande att svara på har vi valt att göra de flesta 
frågorna med olika svarsalternativ. Vi har ett fåtal öppna frågor. Slutna frågor är enligt 
Bryman och Bell lättare att ställa för frågeställarna och lättare och mindre krävande att svara 
på för respondenterna än öppna frågor. Slutna frågor är också för oss som frågeställare lättare 
att tolka och analysera. En sluten fråga är oftast tydligare och tydligheten förstärks av de olika 
svarsalternativen. I en öppen fråga kan av naturliga skäl inte svaret hjälpa till att tolka 
frågan.56 Vår enkät består av 21 frågor vilket kan kännas som ett relativt stort antal. En del av 
frågorna kan verka överflödiga då dessa inte används i uppsatsens analyserande del. Då alla 
respondenter var anonyma, hade vi ingen möjlighet att vid behov fråga dessa igen. För att inte 
riskera att missa viktig information som senare skulle kunna behövas utformades enkäten och 
dess frågor på det sätt som är gjort. Vi har valt att fråga om ekonomisk utbildning, då vi i flera 
av våra referenser har funnit att utbildning är viktigt för att kunna utveckla ett SME-företag. 

                                                 
52 Ibid 
53 Enkäten finns i sin helhet i Bilaga 1 
54 J Backman 
55 A Bryman och E Bell 
56 Ibid 
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Exempel på sådana referenser är Diaz-Casero et al och Lockett et al. Liu redogör i sin artikel 
för hur SME-företag lyckas bättre om de har försökt ta fram olika typer av strategier.57 Detta 
har motiverat oss att fråga om företagen har övergripande strategi och finansieringsstrategi. 
 
Språket i frågorna skall också vara lätt att förstå och inte innehålla svåra facktermer eller 
någon speciell jargong.58 För oss innebär det att vi måste vara försiktiga med att använda 
ekonomiska termer, då vi kan ana att en del av våra respondenter inte har så mycket 
kunskaper om ekonomistyrning. Både Bryman och Bell samt Lundahl och Skärvad betonar 
vikten av att uttrycka frågorna tydligt i tid och rum och att bara fråga om en sak i varje 
fråga.59,60  
 
Vi har också försökt att sätta oss in i respondenternas situation och försökt att ordna frågorna 
så att de första frågorna känns intressanta att besvara. Det har inte varit lätt och det är långt 
ifrån säkert att alla respondenter tycker lika, men det har alltså varit vår strävan.61  
Det är viktigt att vi tänker oss för ordentligt när vi formulerar svarsalternativen i slutna frågor. 
De olika svarsalternativen skall vara så konstruerade att respondenterna förstår till vilket 
svarsalternativ hans eller hennes svar hör62. Ett belysande exempel på detta är en fråga om 
respondentens ålder. Det är vanligt att svarsalternativen är konstruerade i åldersklasser till 
exempel: 20 – 30 år, 30 – 40 år och så vidare. Om respondenten är 30 år kan han eller hon inte 
veta vilket svarsalternativ som är rätt. 
 
 
2.5 Arbetet med att få in svar på enkäten och bortfallsanalys 
 
2.5.1 Utskick och många påminnelser 
 
Totalt fick vi in 48 svar på vår enkät. Det är 35,6 %. Delar vi upp det på de två branscherna, 
så är svarsfrekvensen högre för gummiindustrin, 38,1 %. För betongtillverkning är den 
29,4 %. Det är under de 50 % som Bryman och Bell refererar till och som är tillräckligt för att 
bra för att kunna dra slutsatser.63  
Vi skickade ut enkäten med en svarstid av 12 dagar. Åtta dagar efter det att första enkäten 
skickades ut till alla företag hade endast 13 av 135 svarat, vilket är knappt 10 %. Vi valde då 
att skicka en påminnelse till respondenterna och vid det andra tillfället inkom 9 svar. Vi 
skickade ut totalt fem påminnelser då vi noterade att svarsfrekvensen var högst de kommande 
24 timmarna efter en påminnelse. Vi sträckte även ut svarstiden med ytterligare 8 dagar. Av 
de fem påminnelserna var två under denna utsträckta svarstid. 
 

                                                 
57 Z Liu 
58 Ibid 
59 Ibid 
60 U Lundahl och P-H Skärvad 
61 Ibid 
62 A Bryman och E Bell 
63 Ibid 
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Figur 1: Flest svar inom 24 timmar efter utskick och påminnelser 

 
 
 
 2.5.2 Bortfallsanalys 
 
En bortfallsanalys är viktig vid enkätundersökningar. Detta då det ofta skickas ut ett stort 
antal enkäter och man vill säkerställa att skillnaden mellan populationen och de inkomna 
enkäterna inte är för stor. Allra viktigast är det att göra en bortfallsanalys om man har en låg 
svarsfrekvens eftersom man i så stor utsträckning som möjligt vill utesluta att slutsatserna av 
undersökningen blir felaktiga. 
 
Bryman och Bell hänvisar i sin bok till Mangiones skala för att man skall kunna bedöma om 
svarsfrekvensen är tillräcklig. Mangione graderar svarsfrekvensen enligt följande: 
>85 %  utmärkt 
70 – 85 % bra 
60 – 70 % acceptabelt 
50 – 60 % knappt godkänt 
<50 % oacceptabelt 64 
 
Även Andersen anser att bortfallsanalys skall genomföras om bortfallet är stort, över 50 %.65 
Bryman och Bell konstaterar att det trots ovanstående finns många vetenskapliga artiklar, som 
forskare har publicerat i vetenskapliga tidskrifter där bortfallet i enkätundersökningen har 
varit över 50 %.66 
 
Av de bortfall som vi haft i vår enkät så avser endast ett enkätsvar internt bortfall. Internt 
bortfall är sådant bortfall som avser enstaka frågor i enkäten67. Eftersom respondenten till den 

                                                 
64 Ibid 
65 I Andersen, Den uppenbara verkligheten, Studentlitteratur, Lund, 1998 
66 A Bryman och E Bell  
67 I Andersen 
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aktuella enkäten inte svarat på en av de väsentligaste frågorna, ”I vilken bransch verkar 
företaget? Betong- eller gummiindustrin”, så har vi valt att bortse från dennes enkätsvar. Detta 
trots att vår svarsfrekvens är låg och vi är medvetna om att ju lägre svarsfrekvens desto 
osäkrare är resultatet av enkäten. 
 
Svarsfrekvensen var alltså lägre för företag i branschen betongvarutillverkning än i branschen 
gummivaruindustri. Möjligt kan det bero på att vi vid företagssökning genom 
företagsdatabasen www.allabolag.se har använt den uppdelning i branscher som används vid 
sökning i databasen. I detta fall heter branscherna betongvarutillverkning eller 
gummivarutillverkning, vilket sannolikt kan medföra att andra än just de företag som 
tillverkar betong kommer med varvid dessa kan ansett sig frånskilda den grupp som vår 
undersökning avser och som därmed avstått från att besvara enkäten. Det kan även ha att göra 
med tidpunkten för utskicket. Enkäten skickades ut i mitten av juni och risken när man 
skickar ut en enkät på sommaren är att många är på semester. Det kan innebära ett större 
bortfall än vid andra tidpunkter, men det är också numera vanligt att både företagare och 
anställda läser mail under ledigheter. Vi kunde dock inte påverka detta då vår tidsram för 
uppsatsen har gjort valmöjligheterna begränsade. 
 
Eftersom vi inte genom våra enkäter kan veta vilka som svarat eller inte, alla svar kom 
tillbaka som anonyma genom programmets struktur, så kan vi inte med säkerhet säga vad eller 
vilka egenskaper som den gruppen med störst bortfall haft. Men genom att analysera två 
frågor i enkäten kan vi jämföra åldern på de företag som har svarat med åldern som anges för 
respektive företag i databasen www.allabolag.se. Det är frågorna om företagets ålder och dess 
omsättning.  
 
Vad gäller företagens ålder så är åldersstrukturen i de två branscherna väldigt olika varför vi 
väljer att redovisa inkomna svar med utskickade enkäter för betongvarutillverkningsbranschen 
och gummiindustribranschen var för sig. 
 

 
Figur 2: Jämförelse av åldersstruktur för svarande företag och företag som mottog enkäten inom 
betongvarutillverkningsbranschen. 
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Av figur 2 framgår att inom betongtillverkningsbranschen är kategorin 7-10 år 
överrepresenterade bland de företag som har svarat, medan de äldsta företagen med en ålder 
över 21 år är underrepresenterade. 
 

 
Figur 3: Jämförelse av åldersstruktur för svarande företag och företag som mottog enkäten inom gummivarubranschen. 

 
Figur 3 visar på en god överensstämmelse inom gummivarubranschen mellan svarande 
företag och de företag som fick enkäten utskickad till sig. 
 
Motsvarande diagram för att jämföra omsättningen mellan svarande företag och de företag 
som fick enkäten visar på nästan identiska siffror för respektive bransch, varför vi väljer att 
visa ett gemensamt diagram, figur 4. Vi kan konstatera att det de äldre företagen har haft en 
något högre svarsfrekvens. 
 

 
Figur 4: Jämförelse av åldersstrukturomsättningen för svarande företag och företag som mottog enkäten. 

  
Vid analys av våra enkätsvar vet vi att åldersfördelningen inom gummiföretagen och 
omsättningsfördelningen i båda branscherna är representativa. Vad gäller åldersfördelningen 
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för företagen i betongvarutillverkningen får vi vara försiktiga i våra tolkningar av svar 
eftersom de endast utgör 15 företag av totalt 48 respondenter. 
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3. Teori 
 
3.1 Vad i SME-företaget påverkar tillväxt?  
 
 
3.1.1 Den första forskningen och varför den inte har utvecklats 
 
Edith Penrose var en av de första forskare som ägnade sig åt att studera företagens tillväxt. I 
sin bok ”The theory of the growth of the firm” från 1959 skrev hon att först måste företaget 
studera sig självt inifrån och för att företagare måste vara klara över hur företaget är uppbyggt 
och framförallt vilka mänskliga resurser det har. Tillgänglighet på högre chefer och tekniska 
talanger är flaskhalsen för företagets tillväxthastighet för en viss tidsperiod. Utvecklingen av 
chefsresurserna tar tid och kan sätta en ultimat gräns för företagets tillväxt.68 
 
Den aktuella mängden av kunskap och outnyttjade resurser i företaget bestämmer, enligt 
Penrose, riktningen på företagets tillväxt.69 Det är alltså företagsledningens kollektiva 
kunskaper som ger möjlighet för företaget att växa och att göra det så att företaget bibehåller 
eller ökar sin vinst och således utgör dessa kärnan för effektiv och stabil målstyrning. Det är 
dock viktigt att företaget har analyserat styrkor, svagheter och individuella vanor hos de 
enskilda medlemmarna i företagsledningen.70  
 
Företag planerar ofta tillväxt på en marknad där andra företag hittills har uppehållit sig, men 
där det växande företaget tror att det har någon fördel och därmed kan konkurrera med de 
befintliga företagen.71 Trots att många forskare refererar till Penrose, är det få empiriska 
undersökningar som har utgått från hennes idéer och verifierat om de stämmer eller skall 
förkastas.72 En bidragande orsak nämner Lockett et al där detta är troligen beror på att 
Penrose avled 199673 innan hennes slutsatser i sin helhet officiellt publicerades. Men trots 
detta anser Lockett et al att kan de centrala slutsatserna och förslag som hon kom fram till kan 
testat empiriskt av nuvarande forskare och då behovet av empirisk forskning inom tillväxt hos 
företag ökar anser Lockett et al att det är viktigt att forskningen snarare prövar befintliga 
teorier i dagsläget än refererar till dem för att möjliggöra en utveckling inom forskningen som 
ger hög trovärdighet. 74 
 
 
 

                                                 
68 C N Pitelis och M W Wahl 
69 Y Y Kor och J T Mahoney, Edith Penrose´s (1959) Contribution to the Resource-based View of Strategic 
Management, Journal of Management Studies, 2004, vol 41, nr 1, s. 183 - 191 
70 Ibid 
71 Y Y Kor och J T Mahoney 
72 A Lockett, J Wiklund, P Davidsson och S Girma, Organic and Aquisitive Growth: Re-examining, Testing and 
Extending Penrose´s Growth Theory, Journal of Management Studies, 2011, vol 48, nr 1, s. 48 - 74 
73 https://en.m.wikipedia.org/wiki/EdithPenrose , besökt 2015-07-24 
74 A Lockett, J Wiklund, P Davidsson och S Girma 
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3.1.2 Entreprenören eller kollektivet – kompetens inom företagsledningen 
 
Vem som inom ett SME-företag är motorn till att företaget drivs framåt och får en positiv 
tillväxt råder det olika meningar om. Uppfattning om kollektivets betydelse delar olika 
forskargrupper sedan över 40 år även om man valt olika inriktningar. Rosenbosch et al och 
Diaz-Casero et al ser det positiva i utnyttjandet av det kollektivet, men på olika sätt. För 
Rosenbosch et al innebär det är ett kollektiv av chefer som driver företaget framåt. 75 Diaz-
Casero et al, anser att det är entreprenören och entreprenörskapet som står i centrum som den 
drivande faktorn m. De anser därför att utbildning i just entreprenörskap är viktigt samtidigt 
som det från entreprenörens sida är av betydande vikt att ha en positiv attityd till ledning och 
utveckling av företaget.76 De anser att kollektivt samarbete är viktigt när det kommer till att 
forma ett företag i ett specifikt samhälle eftersom kulturen i samhället formar de uppfattningar 
som företaget bör bygga på. Entreprenören behöver således samspela med andra för att lära 
sig vad som i samhället, där företaget skall verka, krävs för att bygga ett starkt och accepterat 
företag. I mindre företag är det inte ovanligt att entreprenören har flera eller till och med 
samtliga av de beslutsfattande rollerna vilket ställer mycket höga krav på dennes engagemang 
och vilja att utvecklas.77  

 
Enligt Rosenbusch et al är det många forskare, som anser att innovation är själva grunden till 
framgång och tillväxt för ett företag och i synnerhet ett SME-företag. I själva verket betonar 
forskare att för att kunna överleva och växa på den mycket konkurrensutsatta marknad som 
präglar alla dagens företag så är innovation den enda lösningen. I och med denna uppfattning 
så anser forskarna att för att entreprenören skall nå framgång så krävs snabba innovativa 
lösningar/ erbjudanden och således är det fokus på att utveckla produktionsmöjligheter och 
företagsmodeller för att så snabbt som möjligt kunna nå ut med de senaste lösningarna och 
erbjudanden78.  
 
Rosenbusch et al anser att faran med detta är att när SMEs entreprenörer bara fokuserar på att 
skapa innovativa erbjudanden så missar man lätt att se och ta tillvara på det värde som en 
innovation kan ge företaget. Man ser även i den undersökning som Rosenbusch et al har gjort 
att SME företagen presterar bättre vid satsning på att marknadsföra sina innovationsprodukter 
i stället för att ständigt bara sträva efter att producera nya produkter. Det är således av stort 
värde att fokusera på färre produkter men att få ut dessa på marknaden i större omfattning. 
Författarna kallar detta för fokus på outcome snarare än inputs. Detta motsäger den 
uppfattning om att entreprenörerna i SME- företag måste fokusera helhjärtat på att flitigt 
producera innovativa produkter/tjänster. Rosenbusch et al har även sett att just innovation är 
viktigare i yngre företag än i äldre då dessa sällan har någon större kundkrets. 79 
 

                                                 
75 N Rosenbosch, J Brinckmann och A Bausch, Is innovation always beneficial? A meta-analysis of the 
relationsship between innovation and performance in SMEs, Journal of Business Venturing, 2011, nr 26, 
s. 441 - 457  
76 J C Diaz-Casero, R Hernández-Mogollón och J L Roldán, A structural model of the antecedents to 
entrepreneurial capacity, International Small Business Journal, 2012, vol 30 nr 8, s. 850 - 872 
77 Ibid 
78 N Rosenbusch, J Brinckmann och A Bausch 
79 Ibid 
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Rosenbusch et al har en annan uppfattning än Diaz-Casero et al och pekar istället på att det är 
graden av kollektivt samarbete som utgör kärnan för SME-företagets resultat och inte den 
enskilde entreprenören. I en undersökning som Rosenbosch et al genomförde såg man tydliga 
mönster att de SME-företag där det fanns ett kollektivt samarbete så påverkades företagets 
resultat positivt. 80

. Det finns två typer av kollektivism. Den ena är den individuella 
kollektivism som innebär att människor tenderar att sätta upp personliga mål och motiveras av 
drivkraften att nå dessa. Det senare är vad Rosenbusch kallar för kollektivt samspel. 
Kollektivt samspel karakteriseras av att man istället för att sträva efter sina egna uppsatta mål 
bryter ner dessa så att de skall passa den grupp som kollektivet består av. Kollektivism såsom 
individuellt och samspel med andra fostrar i sig social interaktion mellan människor. Detta 
skapar det man kallar för ett kooperativ där de personliga målen nås genom samarbete med 
andra. Eftersom SME- företagen har en stor nackdel när det kommer till kommersialisering 
såsom distribution och marknadsföring så är det kollektiva samarbetet mycket värdefullt för 
att driva ett företag av denna typ mot tillväxt och framgång.81   
 
Penrose hävdar att ju fortare ett företag växer organiskt desto högre blir kostnaderna för att 
anställa och utbilda nya chefer. Därför det är viktigt att om möjligt ta till vara på den kunskap 
som finns inom företaget i första hand Detta kallas adjustment costs (AC) och är det som 
Penroses undersökningar kretsade kring. Denna kostnad kan alltså utgöra en begränsning för 
hur fort ett företag kan växa och var enligt Penrose det mest avgörande för företagets 
tillväxt82. Geroski anser däremot, enligt Lockett et al, att Penrose möjligen överdriver 
betydelsen av denna kostnad för ett företags tillväxt.83. År 2005 kom Geroski att presentera 
sina slutsatser baserade på empiriska undersökningar. I sina slutsatser så såg han att 
kostnaderna för organisk tillväxt inte alls var så överhängande som Penrose i sin 
undersökning tryckt på. Det är enligt honom snarare mängden av valmöjligheter bland 
resurser och kombination av dessa som står i fokus, något som kallas productive opportunity 
set (POS). För företagen är det således enligt Geroski tillväxtmöjligheterna (mängden möjliga 
val utifrån resurstillgång) som är problemet för företaget och dess tillväxt. I takt med att ett 
företag växer skapas det nya resurser som i sin tur ökar valmöjligheterna för 
resursutnyttjande. Det är kombinationen av olika resurser som enligt Geroski skapar 
tillväxtmöjligheter.84  
 
Vem eller vilka parter som inom SME-företaget behövs för tillväxt råder det alltså delade 
meningar om. Entreprenören behövs för att se och fånga möjligheter till tillväxt i företaget, 
medan resurser i form av chefer behövs för att förvalta och utveckla system och rutiner, så att 
tillväxten blir stabil och bestående.85 Fler forskare, till exempel Liu betonar styrningens 
väsentliga roll.86 Genom att ha chefer som kan ta tillvara och systematisera de erfarenheter 
som görs, kan företaget använda detta vid framtida utveckling eller tillväxt internt. Om 
                                                 
80 Ibid   
81 Ibid 
82 A Lockett et al  
83 Ibid 
84 Ibid 
85 A Macpherson och R Holt 
86 Z Liu 
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entreprenören är ensam i företagsledningen finns det en stor risk att vunna erfarenheter glöms 
bort eller aldrig ens tas tillvara. Konsekvenserna blir att fortsatt utveckling eller tillväxt sker 
som om det alltid vore första gången det sker.87 Tillväxt i ett företag är inte heller bara ökad 
tillverkning, ökad omsättning eller fler antal anställda. Ägarna måste också behärska 
marknadsföring, personalutveckling, kommunikation och finansiering. I takt med att ett 
företag växer så måste det komma till ny kompetens och erfarenhet. Detta exempelvis då 
större omsättning i form av tillverkade produkter kräver mer administration och 
resurstillgång. Att då vara en självlärd entreprenör kan vara svårt. Macpherson och Holt är 
alltså ytterligare två forskare som anser att utbildning för entreprenören är av stor vikt för att 
företaget uthålligt skall vara konkurrenskraftigt.88  Det är viktigast att entreprenören är 
välutbildad i ett litet företag, då han eller hon är ensam eller nästan ensam i företagsledningen 
samt att ett SME- företag (speciellt ett yngre sådant) är i behov av innovation i snabbare takt 
än större och äldre företag.  
 
Grey betonar vikten av det han kallar taktisk kunskap. Taktisk kunskap innehåller framförallt 
kunskap lärd genom erfarenheter från marknaderna företaget arbetar på och hur produkterna 
uppfattas i affärssammanhang. Grey menar att dessa erfarenheter är grundläggande för att 
med ett gott ledarskap kunna leda företaget mot utveckling och tillväxt. Utveckling och 
tillväxt ger i sin tur nya erfarenheter, som återigen hjälper till att utveckla företaget. Men det 
är alltså hårt arbete för den enskilde entreprenören att ensam ha ansvar för allt detta i SME-
företaget.89,90 Enligt Grey så är de minsta företagen med mindre än 10 anställda som är mest 
negativa till förändringar och därmed också till tillväxt. Grey visar också att för dessa små 
företag minskar viljan att växa när åldern på entreprenören ökar.91  
 
Forskarna Nilsson, Olve och Parment är några av de forskare som anser att god styrning 
utvecklar organisationens kreativitet, kundorientering och effektivitet. Detta leder i sin tur till 
att organisationens resurser koncentreras på ett strategiskt och genomtänkt sätt vilket leder till 
god konkurrenskraft. God konkurrenskraft är det som enligt dessa kan möjliggöra tillväxt.92 
Vad som behöver understrykas är att styrning inte är identiskt med komplicerade datasystem. 
Studier visar att djupgående ekonomisystem sällan förekommer i någon större omfattning hos 
dessa företag utan man påvisar enklare modeller som till exempel balanserat styrkort, som 
tillräcklig grund för styrning mot tillväxt hos SME-företagen.93, 94 
 
Även författarna Hudson, Smart och Boume betonar att styrning har en central roll hos SME-
företag men att dessa, till skillnad från större företag, behöver tydliga metoder för styrning 
som är anpassade för det unika företaget och dess begränsade möjligheter. De vanligaste 
                                                 
87 A Macpherson och R Holt 
88 Ibid 
89 C Grey, Entrepreneurship, resistance to change and growth in small firms, Journal of Small Business and 
Entreprise Development, 2002, vol. 9, nr. 1, s. 61- 72 
90 N Rosenbusch et al 
91 C Grey 
92 F Nilsson, N-G Olve och  A Parment 
93 D Carson, A Gilmore, D Cummins,  A O`Donnell och K Grant, Price setting in SME´s: some empirical 
findings, Journal of Product & Brand Management, 1998, vol 7, nr 1, s. 74 - 86 
94 F Nilsson, N-G Olve och  A Parment 
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skillnaderna mellan stora och små företag är att i små företag styr ägaren större delen av 
företaget, och därmed delegeras få beslut till andra anställda samt att företaget har 
resursbegränsningar i form av finansiering, arbetskraft och företagsledning i förhållande till 
stora företag. 95  Vi är därmed tillbaka till Rosenbusch et al´s artikel där det var individuellt 
och kollektivt samarbete som diskuterades och där man har sett att ett kollektivt samarbete 
gynnar resultatet för SME-företag. Men Rosenbusch et al betonar liksom Carson et al att 
entreprenörerna inom SME-företag många gånger styr med ett individuellt inriktat 
tankemönster. 96, 97  
 
Även Diaz Casero et al tog upp det som Hudson et al skriver då de pekade på entreprenören 
och vikten av utbildning för denna som centralt. Kollektiva samspelet var även för Diaz 
Casero et al viktigt men utifrån ett annat perspektiv än det som Rosenbusch et al trycker på, 
nämligen att lära sig kulturen på den marknad där företaget skall verka.98 Det finns alltså en 
fara för att företagets överlevnad, när entreprenören (ofta ägaren) på egen hand styr företaget. 
Det är svårt för en enskild person att ha en så bred kunskap inom flera områden för att leda 
sitt företag effektivt och framgångsrikt. SME-företag är på grund av sin ringa storlek 
dessutom till skillnad från de större företagen ofta beroende av en relativ smal marknad och 
ett fåtal kunder vilket gör att det behövs system för att få dessa företag att stå sig starka.99  
 
Enligt Wright och Stigliani återstår det, 2013, mycket forskning kring vilka beslut 
företagsledare för SME-företag tar för att deras företag skall växa och varför. Wright och 
Stigliani anser att ledarna för SME-företagen tänker och agerar annorlunda än ledare för större 
företag. De beaktar i högre grad den omgivande miljön, där deras konkurrenter också agerar, 
och genomför därefter förändringar i sitt eget företag.100  
 
Något som också betyder mycket är om företagsledarna för SME-företagen tror på sig själva 
och på tillväxt för sitt företag. Wright och Stigliani anser att personer som är självlärda tar 
mer ortodoxa, defensiva och ej utvecklande beslut angående företagens utveckling än vad 
personer med högre ekonomiska studier gör. 101 Företagsledaren, ofta även företagsägare, kan 
involvera andra personer i företagsledningen för att nå högre kvalitet på besluten. Om inte 
företagsledaren själv har ekonomiutbildning är det därför lämpligt att ha någon annan i 
företagsledningen har det.102 
 
Kompetens och kunskap i företagsledningen bidrar till företagets styrkor. Penrose och senare 
Wernerfelt anser att morgondagens styrkor i ett företag bygger på dagens styrkor i företaget. 
Men Lockett et al och även Harrison menar att morgondagens styrkor i ett företag är styrkor 

                                                 
95M Hudson, A Smart och  A Bourne Theory and practice in SME performance measurement systems, 
International Journal of Operations & Production Management, 2001, vol 21, nr 8, s.1096 - 1115 
96 N Rosenbusch, J Brinckmann och A Bausch 
97 D Carson et al 
98 J C Diaz-Casero, et al 
99 Ibid  
100 M Wright och I Stigliani 
101 Ibid 
102 Ibid 
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som kompletterar dagens styrkor. Det är alltså lättare för ett företag att växa om 
kompetensutvecklingen i företaget sker inom områden som ligger nära det som betecknas som 
företagets styrkor och inte bara bygger på de hittills varande styrkorna.103 Men det är inte bara 
ledningens kunskap och kompetens som är viktiga, den samlade kompetensen hos alla i 
personalen bidrar till företagets resultat och dess eventuella framgång.104 I Achtenhagen et 
al´s litteratursökningen hänvisas det till en studie av Delmar, som har visat hur entreprenörer 
genomför tillväxtrelaterade beslut som baseras på personalens värderingar och på deras 
motivation. Delmar konstaterade att ju bättre motiverad personalen är desto mer engagerade 
är de i aktiviteter som leder till tillväxt för företaget.105 
 
Trots att SME-företagen inte kan konkurrera med sin storlek så har de en hög innovativ 
potential i och med att anställda i dessa företag många gånger har ett större antal roller. Därför 
är det viktigt för företagets existens att ha noga kontroll på vilka resurser som används och 
hur dessa skall användas på ett effektivt sätt. Detta innebär inte att de anställda alltid ges 
möjlighet att tillsammans med entreprenören driva företaget. En motiverad personal är helt 
avgörande för ett SME-företag och för att företaget ska kunna bibehålla effektivitet och 
utnyttja den innovativa potentialen. Eftersom skillnaderna mellan SME-företag och större 
företag är så pass signifikanta så behöver de mindre företagen tillgång till rätt verktyg för att 
kunna utnyttja denna möjlighet och potentiella förmåga.106  Det handlar om verktyg som är 
anpassade till SME-företagens resurser och kompetens och som ger goda förutsättningar till 
styrning och integrering samt samarbete (likt kollektivt tankesätt). Det handlar inte om 
komplicerade datasystem för att administrera ekonomistyrningen.107 Men om dessa verktyg 
innebär tydliga strukturer och komplicerade ekonomisystem eller om det handlar om något 
annat är inte tydligt från Carson et al´s sida.108  
 
Macpherson och Holt anser också att företag inom tillverkningsindustrin som aktivt stimulerar 
tillväxt klarar sig bättre när konjunkturen viker.109 
 
 
3.2 Tidigare undersökningar om tillväxt i SME-företag 
 
3.2.1 Olika upplägg i undersökningar kan ge skilda svar 
 
Tydliga riktlinjer för hur unika företag skall ges verktyg för god styrning är än i dag otydligt. 
En av de genomgående orsakerna till detta är att de undersökningar som har gjorts innehåller 
för många olika typer av företag och branscher åt gången samt att hänsyn till olika parametrar 
inte har tagits fullt ut. Levie och Lichtenstein är två forskare som har undersökt om det finns 
någon bra modell för hur tillväxt ska ske om ett företag skall kunna växa. Modeller behövs för 

                                                 
103 A Lockett et al 
104 Ibid 
105 Achtenhagen et al 
106 M Hudson, A Smart och  A Bourne  
107 D Carson et al 
108 Ibid 
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att ett specifikt företag skall ges bra underlag för tillväxt inom sitt specifika område. Därför 
analyserade och jämförde Levie och Lichtenstein 104 modeller som hade tagits fram mellan 
åren 1962 och 2006 men fann att inte någon av modellerna var dominant eller hade använts 
vid mer än enstaka eller ett fåtal undersökningar.110 Till detta hör även det faktum att forskare 
gärna koncentrerar sig på hur tillväxt skapas snarare än att först undersöka vilken typ av 
tillväxt som företag anser sig behöva och värdesätter samt vad tillväxt är för det enskilda 
företaget. Forskning för att ta fram matematiska beräkningsmodeller för tillväxt startade på 
1990-talet.111 
 
En studie som påvisar att forskningen koncentreras på skapandet och inte det enskilda behovet 
är den som Shepherd och Wiklund gjorde mellan 1994-1998 där över 68 830 svenska företag 
ingick. Studien utgår från tidigare forskning och visar att det är dålig korrelation mellan olika 
indikatorer för tillväxt (försäljning, antal anställda och tillgångar) och olika sätt att beräkna 
tillväxt (absolut, relativt eller regressionslinje). Den tidigare forskningen visade också att 
typen av indikator och beräkningssätt för tillväxt påverkade flera andra oberoende variabler 
och tillväxt.112 
 
Slutsatsen som kunde dras av studien var att de undersökningar som görs behöver ta hänsyn 
till flera olika aspekter för att bli trovärdig. Shepherd och Wiklund kunde här se att både 
tidsaspekt och användandet av olika indikatorer hade en stor roll i vilket utfall som gavs.113 
 
De indikatorer som Shepherd och Wiklund har undersökt på tillväxt är försäljning, antal 
anställda, vinst, tillgängligt kapital och eget kapital. Om jämförelser görs mellan absoluta tal 
fann de ett starkt samband mellan tillväxt och försäljning, medan sambandet mellan tillväxt 
och vinst är svagt negativ. Två indikatorer som uppvisar lika starka positiva samband med 
tillväxt är tillgängligt kapital och eget kapital. Om i stället jämförelsen görs mellan relativa tal 
så är sambandet mellan tillväxt och tillgängligt kapital starkast, medan vinst och eget kapital 
uppvisar ett mycket svagt samband. 114 
 
Enligt Wright och Stigliani riktas fortsatt kritik mot att den empiriska forskningen inte beaktar 
och belyser företagens synpunkter på vad som verkligen krävs för att SME-företag skall nå 
tillväxt. Istället för forskarna fram vad de anser vara viktigt för företagen att arbeta med, 
vilket alltså skiljer sig från vad som företagen själva anser vara viktigast i tillväxtsyfte.  
Wright och Stigliani beskriver tillväxt som något som man kan definiera utifrån två håll: 
 

1. Ett uttryck för ökad produktion, försäljning eller export. 
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2. Storleksökning vilken är ett resultat av en utvecklingsprocess som i sin tur grundar sig 
på en serie av interna förändringar som i sin tur samverkar för att skapa förändringar 
som bidrar till tillväxt av företaget. 115 

Ur en artikel av Achtenhagen et al, publicerad 2010, har man lyckats sammanställa tidigare 
forskning och ställt detta mot entreprenörernas inställning. Artikeln baseras på svenska SME-
företag och innehåller en kvantitativ del bestående av 2455 svenska SME-företag, cirka 2,5 % 
av antalet svenska SME-företag, samt en kvalitativ del vilken baseras på 30 svenska och unga 
företag. Man har i undersökningen kunnat se tydliga indikationer på att när tillväxt diskuteras 
hos företag så är den traditionella ekonomiforskarens och entreprenörens definition väldigt 
olika.116 Forskarna använder traditionella parametrar som ökning av antal anställda, ökad 
försäljning, avkastning på eget kapital (ROE) och avkastning på tillgångar (ROA). 
Entreprenörerna jämför tillväxt av sina egna företag jämfört med konkurrerande företag och 
ökning av företagets värde.117 Achtenhagen et al har i denna undersökning kunnat dra 
slutsatsen att företagare definierar tillväxt som något betydligt mer komplext än den 
konceptualisering som de traditionella ekonomiforskarna på området gör. Vad som tycks vara 
den genomgående uppfattningen hos den egna företagaren är att företaget har en stark 
betoning och ett starkt fokus på den interna utvecklingen i företaget.118  
 
I den empiriska undersökningen i artikeln av Achtenhagen et al, befästs alltså gapet mellan 
forskare och entreprenörer beträffande synen på vad tillväxt i företaget är. 
Korrelationsanalysen visar på låg signifikant korrelation mellan de parametrar forskare 
använder för att mäta tillväxt och företagarnas mått på tillväxt.119 Respondenter är såväl 
nystartade SME-företag med snabb tillväxt som äldre SME-företag med långsam tillväxt. 
Även SME-företag med lång kontinuerlig tillväxt finns med i studien. Lång kontinuerlig 
tillväxt är enligt författarna ovanligt. Att ta med denna typ av SME-företag innebär att 
författarna har kunnat studera hur företagsledningen har utvecklats i samband med den långa 
kontinuerliga tillväxten. Entreprenörerna anser att det är företagens interna utveckling som 
leder till företagets ökade värde i form av patent eller högre marknadsvärde på företaget. 120 
 
Det är viktigt att skilja på ett företags storlek, som är ett absolut mått och tillväxt, som är ett 
relativt mått och definieras som företagets storlek mätt över tid. Vanliga parametrar som 
används för att visa på tillväxt är antal anställda, företagets tillgångar, tillverkningskapacitet 
och storlek på försäljningen.121  
 
Om ett litet företag vill växa eller har ambition att växa beror ofta på dess ägare. Ett byte av 
ägare kan alltså ha stor påverkan på viljan att växa. En annan faktor som påverkar viljan att 
växa är att företaget har växt under en tidigare period. Då är viljan att fortsätta växa ofta större 
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än om företaget aldrig tidigare har växt.122 Dock sker inte tillväxt längs en rätlinjig och stabil 
funktion, utan ofta stegvis. Detta beror delvis på att ett växande företag då och då behöver öka 
sina resurser. Det kan vara i form av kapital, antal anställda eller antal chefer.123 Men enligt 
Storey så är det gynnsamt för ett företag att ständigt växa. Men det är svårt. Han redovisar en 
undersökning av 5 564 företag och deras tillväxt över en treårsperiod, 2004 – 2007. Endast 
3 % av företagen klarade att växa under samtliga halvårsperioder. Av de ursprungliga 
företagen fanns bara 3 082 företag kvar efter dessa tre år. Endast 55 % av företagen hade 
alltså lyckats överleva i tre år. Enligt Storey så är den vanligaste utvecklingen att ett företag 
växer under en tid för att sedan falla tillbaka. Cirka 22 % av företagen visar på den 
utvecklingen.124  
 
Levie och Lichtenstein har också visat att tillväxten inte skall ske stegvis utan att de har funnit 
att tillväxtprocessen är ett dynamiskt tillstånd. Eftersom tillväxten hos företag är beroende av 
omgivningen måste processen dessutom vara öppen. Den är också ett komplext adaptivt 
system, som verkar kontinuerligt, ibland i obalans och ibland i balans.125 
 
 
3.2.2 Vad är då tillväxt i SME-företag? 
 
Men vad är då tillväxt hos ett företag? På den frågan finns det väldigt många svar. En 
parameter kan indikera på tillväxt för företaget, medan en annan parameter inte alls gör det. 
Man kan till exempel studera ett företags omsättning och se att den har ökat. Studerar man 
antalet anställda i samma företag, så kan antalet anställda vara detsamma eller till och med 
färre vid det senare tillfället, trots att omsättningen hade ökat. Har företaget växt eller inte? 
McKelvie och Wiklund anser att antalet anställda är den parameter som visar den bästa 
validiteten. De anser att kommande forskning måste klart och tydligt specificera vilken teori 
som används och om undersökningen gäller unga, nystartade företag eller etablerade 
företag.126 
 
Shepherd och Wiklund redovisar i en undersökning med 82 företag vilka indikatorer som 
används mest när tillväxt undersöks. Allra vanligast var försäljning med 61 %, därefter kom 
antal anställda 13 %, vinst 9 %, tillgångar/aktier 6 % samt övrigt 15 %. De anser att valet av 
indikator är viktigt, därför att olika tillväxtindikatorer fångar olika aspekter av tillväxten, 
vilket leder till att företagsstrategier ska utformas på olika sätt.127 Många forskningsarbeten 
går ut på att jämföra hur olika indikatorer ger olika förklaringar till tillväxt och om några av 
dessa indikatorer trots allt kan leda till samma slutsatser. Det finns också två dominerande sätt 
att beräkna tillväxt, vilken indikator man än använder. Man kan visa på en absolut förändring 
eller en relativ förändring. Enligt Shepherds och Wiklunds undersökning har dessa metoder 
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används i stort sett i lika stor omfattning, med en liten övervikt för relativa beräkningen, 45 % 
mot 39 %.128 
 
Weinzimmer et al hade i sin undersökning valt att jämföra sina empiriska undersökningar med 
hela 35 studier gjorda av olika forskare för att försöka få en tydlig bild av vad dessa 
undersökningar kommit fram till som definition på tillväxt. Försäljning var den genomgående 
definitionen från dessa undersökningar och det var hela 83 % totalt som ensamt eller 
gemensamt ansåg vara definitionen på tillväxt. Som ensam uppfattning var det 75 % av 
studierna som ansåg försäljningen vara definitionen.129 Av resterande 25 % var det 17 % som 
såg anställda som tillväxt och i 8 % av studierna definierade man tillväxt som tillgängligt 
kapital. 
 
Även om det torde vara tydligt vad som är den övergripande uppfattningen av tillväxtens 
definition så riktar Weinzimmer et al viss kritik mot strukturen i majoriteten av 
undersökningarna. Endast 22 av dessa visade med någon typ av formel för hur de mätte 
tillväxt. Tre av de 35 studierna använde sig helt av subjektiva egenmätta uppfattningar av 
tillväxt hos deras underökningsobjekt. 19 av de 22 företag som använde någon typ av formel 
för mätning jämförde uppfattningar över tid såsom första-år och nästa-år-resultat. Sex av 
dessa företag försökte skapa ett förhållande mellan dessa tidpunkter för mätning och för fem 
av de resterande företagen gjordes mer djupgående analyser för att mätning. Weinzimmer 
anser att trots att en del av företagen undersöker objekten under ett första och andra år så 
räcker inte detta för att till fullo utläsa på vilket sätt företagen växer och identifiera dess 
utveckling över tid. Detta kräver större tidsspann då uppfattningen av tillväxt inte helt kan 
baseras på vad som hände företaget ett år tidigare.130 
 
Man måste alltså ta hänsyn till tidsaspekten för undersökningar. Ofta används tider mellan ett 
eller fem år. Om tillväxten inte är linjär, så kommer den använda tiden att ge olika resultat. 
Man kan studera en tidsperiod på n år och beräkna differensen mellan första och sista (n:te) 
året för en vald parameter, till exempel antal anställda. Differensen visar då om företaget har 
ökat eller minskat i absoluta tal. Visar man på tillväxthastigheten så beräknas den som:  

(antal anställda år n – antal anställda år 1) / n 
Det vill säga den genomsnittliga ökningen av antal anställda per år. Detta enkla sätt ger alltså 
bara information om att det har skett en förändring mellan första och sista året, men ingen 
information om hur företaget har utvecklats varje enskilt år. För att ta reda på det skall dessa 
beräkningar utföras för varje enskilt år och då erhålls en kurva, som mer detaljerat visar 
utvecklingen av den parametern varje år. En sådan figur kan se ut som figur 5. Även om det 
totalt över n år har skett en ökning, så säger ju det första sättet att beräkna ingenting om hur 
utvecklingen har varit under de enskilda åren.131 
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Figur 5: Ett exempel på utveckling av antal anställa i företag A 

 
Shepherd och Wiklund jämför de fem olika indikatorerna, antal anställda, försäljning, vinst, 
tillgångar och eget kapital, i sin undersökning. De jämför enskilda år över en sjuårsperiod och 
det visar att ett företags tillgångar och dess egna kapital har den bästa korrelationen. Det 
gäller både för absolut och relativ beräkning, men korrelationen är starkare i den absoluta 
jämförelsen, 0,62 mot 0,36. Därefter kommer vid absolut jämförelse korrelationen mellan 
antal anställda och försäljning, 0,34. Vid relativ jämförelse är det i stället försäljning som 
korrelerar med företagets tillgångar, 0,26.132 
 
Men forskningen bör enligt McKelvie och Wiklund ändra fokus, inte bara studera att företag 
växer utan också studera hur företagen växer, det vill säga på vilket sätt företagen väljer att 
växa och varför. Forskningen behöver förstå hur tillväxt kommer till, vad olika metoder för 
tillväxt leder till och hur vissa typer av tillväxt medför olika förändringar i management och 
entreprenörskap. Tidigare studier visar dock att organisk tillväxt drivs av ökad efterfrågan 
från marknaden och används främst under ekonomiskt goda tider. Förvärv används oftare 
under ekonomiskt svagare tider.133 
 
McKelvie och Wiklund menar att forskning om företagens tillväxt borde handla om på vilket 
sätt företag växer inte bara vilka parametrar tillväxt beror på. Det kan vara organisk tillväxt, 
tillväxt genom förvärv eller hybrider av dessa två. När det gäller små företag är organisk 
tillväxt det absolut vanligaste. Detta i motsats till stora företag där är förvärv vanligast.134 
 
McKelvie och Wiklund hänvisar till empiriska studier som ser tillväxt som den beroende 
variabeln. Det innebär alltså att tillväxt i ett företag är ett resultat av att ett antal oberoende 
variabler har förändrats på ett sådant sätt att företaget växer. Detta kallas i artikeln för 
”Growth as an Outcome”. Tillväxt kan också leda till konsekvenser för organisationen. Själva 
organisationen i företaget kan behöva förändras, besluten skall tas på ett annat sätt eller 
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kompetensen behöver förändras. Detta kallar artikelförfattarna för ”The Outcome of the 
Growth”. Det finns också forskare som fokuserar på själva hur tillväxtprocessen, ”The 
Growth Process” sker.135 
 
 
3.2.3 Vilka faktorer som påverkar tillväxten i SME-företag 
 
Davidsson, Kirchhoff, Hatemi-J och Gustavsson har undersökt vilka faktorer som påverkar 
tillväxten för svenska SME-företag. Resultatet visar att företagets ålder, dess storlek vid start, 
vilken ägarform företaget har, inom vilken industrisektor företaget verkar och vilken juridisk 
typ företaget har är de faktorer som har störst påverkan på företagets tillväxt. Även om företag 
växer olika inom olika industrisektorer, så är det viktigt att företaget är ungt, att ägarna är 
oberoende och att företaget är litet vid starten då det är detta som enligt dem leder till att 
företag har en relativt snabb tillväxt.136  
 
Davidsson et al hänvisar till tidigare forskning i ekonomisk teori som visar att företag måste 
växa till en viss storlek, minimal effektiv storlek eller optimal storlek, för att nå tillräckligt 
hög vinst och kunna överleva. Det är de minsta företagen som har den största tillväxten. Den 
optimala storleken kan variera mellan olika branscher och är inte en funktion av företagets 
legala form. Branscher som växer fort är bank, försäkringar och finans, detaljhandel samt 
kommunikation och transporter. Branscher med lägre tillväxt är skogsindustrin, papper och 
massaproduktion, samt stål och gruvindustri.137 När det gäller ålder på företag så är det de 
nystartade företagen som växer och har den största tillväxten. Tillväxten är negativt 
proportionell mot företagens ålder138. Även Wiklund, Patzelt och Shepherd visar att ett SME-
företags ålder påverkar företagets tillväxt, ju yngre företaget är desto snabbare tillväxt.139 
Davidsson, Kirchhoff, Hatemi-J och Gustavsson har undersökt fler parametrar för att få fram 
modellen som skulle förklara till tillväxt. En parameter är lokalisering, men den har endast 
betydelse för större företag och betyder väldigt lite för SME-företag.140 
 
Davidsson, Kirchhoff, Hatemi-J och Gustavsson diskuterar också vad som händer om SME-
företag startar som dotterföretag, men inte uppvisar något vinst. Efter att ha reducerat 
kostnader och antalet anställda och hållit fast vid detta en period finns möjlighet att åter börja 
växa. Det är också möjligt för ett oberoende företag som köps upp och blir ett dotterbolag att 
detta SME-företag kan växa genom att det kan få dela vissa resurser med det nya 
moderbolaget.141 För offentliga makthavare är denna undersökning ett dilemma: Så mycket av 
tillväxten i ett företag bestäms av den strategi som de individuella entreprenörerna själva 
skapar och därmed finns det väldigt lite utrymme för påverkan från offentliga makthavare.142 
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Wiklund, Patzelt och Shepherd har försökt bygga en modell för SME-företags tillväxt, se 
figur 6. Den empiriska undersökningen i artikeln är gjord på svenska små företag med 10-19 
anställda. Modellen skiljer på parametrar som direkt påverkar SME-företagens tillväxt och de 
som via EO (entrepreneurial orientation) påverkar tillväxten.143 EO hänvisar till ett företags 
strategiska inriktning och belyser SME-företagens stil, metoder och genomförande. Det 
innebär att EO snarare beskriver hur ett företag arbetar än vad det arbetar med. EO beskriver 
också viljan att vara involverad i nya marknader, nya produkter, att ta risker inom dessa 
områden och att vara mer proaktiv än konkurrenterna144. Något som ofta anges som en brist 
hos SME-företag är brist på resurser av olika slag, till exempel resurser som sköter bokföring, 
ekonomi och finansiering och IT-resurser. Enligt Wiklund, Patzelt och Shepherd påverkar 
dessa resurser främst SME-företagens EO-strategi. De viktigaste av dessa resurser är sådana 
som påverkar SME-företagens ställning på nuvarande och nya marknader.145 I figur 6 
benämns dessa som ”Firm Resources” 
 

 
Figur 6: Modell för tillväxt för SME-företag 

 
Av figur 6 framgår det också att det behövs andra typer av resurser: ”Entrepreneur´s 
Resources” och ”Network Resources”. Det första innebär att kompetens hos både företagets 
ägare och företagets personal har betydelse för företagets EO-strategi. Både ägaren och 
personal måste ha kunskap, yrkesskicklighet och erfarenhet för att SME-företag skall kunna 
identifiera möjligheter att utvecklas och därmed växa. Nätverksresurser kan delas i tre delar. 
Dessa är externa nätverk till andra företag eller organisationer, internt nätverk mellan chefer 
och internt nätverk mellan olika personalgrupper.146 Även Macpherson och Holt betonar 
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vikten av externa nätverk. När företaget är nystartat är det sociala nätverket viktigast, men så 
småningom ökar betydelsen av det sociala nätverket, men också betydelsen av de industriella, 
professionella och institutionella nätverken.147 Även ägarens attityd till tillväxt påverkar 
företagens EO. Om ägaren inte anser det nödvändigt med tillväxt så finns detta inte med i EO-
strategin, men om ägaren vill satsa på tillväxt så har det ett bidrag till EO-strategin.148  
 
Det är av stor vikt för SME-företagen att analysera omvärlden. En omvärldsanalys kan delas 
upp i tre delanalyser och de två första delarna påverkar både EO och företagets direkta 
tillväxt. Den första delen är den dynamiska omvärlden och beskriver instabilitet och 
förändringar. Den andra delen är den fientliga omvärlden och i den analyseras hot och 
minskad efterfrågan. Den tredje delen i omvärlden, heterogeniteten, påverkar bara EO. En 
heterogen marknad gör det lättare för SME-företag att finna nischer att arbeta i.149 Var 
företaget är lokaliserat geografiskt kan också vara en viktig faktor, men det finns inga bevis 
för detta. Det som betyder mycket är om företaget är lokaliserat där många andra företag av 
samma typ finns, det vill säga om företaget finns i ett kluster. Att företag finns i ett kluster 
kan också innebära en bra utgångspunkt för olika partnerskap med andra företag. Detta 
gynnar också företagstillväxt150.  
 
Davidsson, Steffens och Fitzsimmons har också undersökt hur SME-företag skall utvecklas 
för att växa och bli stabila företag som lever länge. Enligt denna undersökning är det viktigt 
att företagen börjar med att säkerställa en stabil vinst för det lilla företaget. Vinster ger 
ekonomiska resurser för att arbeta med att ta fram strategier för att få företaget att växa. Då är 
chanserna stora att företaget så småningom både växer och uppvisar ett stabilt positivt 
ekonomiskt resultat.151 Lockett et al anser att även tiden eller tidpunkten är en viktig 
parameter som påverkar tillväxten. Det gäller för företaget att utnyttja de resurser man har vid 
rätt tidpunkt för att få ut största effekt.152 
 
 
3.3 Målstyrning 
 
De traditionella sätten att följa upp ekonomin med rörelseresultat och balansräkning i ett 
företag är många gånger för långt bort från produktionen av varor. Detsamma gäller för 
strategier, som också är övergripande. Företagen behöver därför ha något annat, mer 
verksamhetsnära att följa. Att följa verksamheten via nyckeltal ett bra sätt. Dessa ska utgå 
från företagets ekonomiska mål och strategier, men vara enkla att förstå och följa upp.  
Vanligast är nyckeltal för produktionen och mänskliga insatser. Ett exempel på nyckeltal är 
materialåtgång för att tillverka en vara. Dessa nyckeltal stöttar och sporrar både entreprenörer 
och anställda. Det är viktigt att målstyrningen speglar de viktigaste indikatorerna och att man 
följer lagom många nyckeltal. Följer man för många nyckeltal blir det lätt rörigt och svårt att 
                                                 
147 A Macpherson och R Holt 
148 J Wiklund, H Patzelt och D A Shepherd  
149 Ibid 
150 P Davidsson, B Kirchhoff, A Hatemi-J och H Gustavsson 
151 P Davidsson, P Steffens och J Fitzsimmons  
152 A Lockett et al 
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minnas. Ett vanligt sätt att hålla ordning på nyckeltalen är att samla dem i ett balanserat 
styrkort, BSC. Parker presenterade ett förslag 1979, men det dröjde till 1990-talet innan det 
började användas i större skala. Avsikten med BSC är att följa både finansiella nyckeltal och 
nyckeltal som relaterar till marknadsföring, forskning och utveckling, socialt ansvar och 
företagets anställda. Det är upp till varje företag att ta med så många nyckeltal som behövs 
och också inom de områden man vill följa upp vissa parametrar.153 
 
 
 
 
 
 

                                                 
153 U Johansson och M Skoog, Verksamhetsstyrning – för utveckling, förbättring och förändring, Liber AB, 
Malmö, 2007 
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4. Resultat 
 
Resultatet består av den empiriska undersökningen och under detta kapitel kommer 
respondenternas svar på enkätundersökningen att presenteras. Det resultat som framkommer 
här kommer ligga till grund för analys och diskussion som följer i nästkommande kapitel. 
Under avsnitt 4.1 och 4.1.1 presenteras de två frågor som utgör grundstommen av 
undersökningen. Resten av enkätundersökningens resultat presenteras under rubrik 4.2 varvid 
enkätens frågeordning inte kommer följa löpande utifrån den ursprungliga ordningen av 
frågor. I bilaga 1 presenteras enkäten så som den såg ut vid utskicket till respondenterna. 
 
 
4.1 Definitionen av tillväxt i de två branscherna 
 
På frågan hur respektive respondent, i de företag som har svarat på enkäten, definierar  
tillväxt så ser svaren för de två branscherna betongvarutillverkning och gummiindustrier ut 
som i figur 7. 
 

 
Figur 7: Definition av tillväxt i branscherna betongtillverkning och gummiindustrin. Tre kategorier som är utesluta från 
figuren är: antalet anställda, tillgängligt kapital och övrigt. Dessa alternativ angavs inte av någon av de 
tillfrågade varvid vi har valt att inte ta med dessa. 

 
Vi kan konstatera att i båda branscherna anser majoriteten att tillväxt definieras som ökning i 
omsättningen. Inom gummiindustrin så anser nästan 2/3 att ett företags tillväxt definieras 
genom en ökning av omsättningen. Resultatet är inte lika tydligt för betongvarutillverkningen, 
drygt hälften, 53 % använder omsättningen vid definition av tillväxt. 
För gummiindustrin kommer försäljningen därefter med knappt 20 %, medan för 
betongvarutillverkningen är marknadsandelen den definition som erhåller den näst högsta 
andelen, 20 %. Som tredje definition är förhållandena omvända, för gummiindustrin är det 
marknadsandelen och för betongvarutillverkningen är det försäljningen, båda med 13 %. 
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4.2 Tillväxtstrategier och dess finansiering 
 

 
Figur 8:Strategiskt mål per bransch 

 
På fråga om vilka strategiska mål företagen har svarade respondenterna enligt figur 8. På 
denna fråga hade företagen möjlighet att ange mer än ett alternativ, varför summan av alla 
svar är större än 48, som var det antal företag som svarade på enkäten. Tre företag angav 
andra sätt än de alternativ som vi angett. Dessa är inte redovisade i figur 8. Ett företag inom 
betongvaruindustrin att det strategiska målet var att öka vinsten. Inom gummibranschen 
svarade ett av företagen att de strategiska målen är en kombination av alla alternativ som vi 
har. Ett annat företag inom gummibranschen svarade att nya innovationer att ställa mot 
befintliga kunder var det strategiska målet. 
 
Det vi ville kontrollera var om företagens definition av tillväxt var densamma som deras 
strategiska mål. Vi ser i figur 8 att speciellt i gummiindustrin är omsättning det klart ledande 
strategiska målet. För betongvaruindustrin är de strategiska målen jämnare fördelade.  
 
Om tillväxt bygger på någon typ av finansiering genom aktivt planerande så krävs en 
finansieringsstrateg i. I figur 9 ser vi resultatet av företagen i respektive bransch och dess 
användande av en finansieringsstrategi. 
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Figur 9: Användandet av finansieringsstrategi per bransch 

 
Som framgår av figur 9, så är andelen företag som har finansieringsstrategi väldigt lika i de 
båda branscherna. En finansieringsanalys kan se olika ut beroende på vilka planer man har 
samt möjligheter och dess tänkbara utfall. I figur 10 nedan visas vad gummiindustrierna 
respektive betongtillverkarna bygger sin finansieringsanalys på. Det absolut vanligaste 
underlaget till finansieringsstrategin är de egna tillgångarna. Av de svar vi fick under övrigt 
kan vi nämna ”Emission av fler aktier” och ”I samråd med koncernmodern”.    
 

 
Figur 10: Finansieringsanalys 

 
 
De svar på enkätfrågorna som inte har redovisats ovan finns i Bilaga 2. 
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5. Analys 
 
Nedan kommer resultatet vilket består av svaren från den enkät som finns att tillgå i bilaga 1 
att analyseras med hjälp av den teoretiska ram som vi har i uppsatsen.  
 
 
5.1 Är definitionen av tillväxt branschspecifik? 
 
I vårt resultatavsnitt visar vi att det finns en skillnad mellan hur tillväxt definieras för de 
undersökta företagen inom betongindustrin och gummivaruindustrin. Vi har valt att jämföra 
vårt resultat med de siffror vi fann i den stora undersökning Weinzimmer et al (nämnd som 
referens i figurerna) gjorde mellan 1981 och 1992.154 Genom att lägga in dessa siffror i 
figuren för vårt resultat kan vi försöka dra slutsatser om definitionen av tillväxt tydligt skiljer 
sig åt mellan de två branscher som vi har undersökt eller om det snarare är en skillnad till det 
stora material, 35 olika undersökningar, som Weinzimmer et al har som underlag.155 
 

 
Figur 11: Definition av tillväxt per bransch samt i referensen156. 

 

   
Vid en första anblick så är skillnaden mellan våra två olika branscher och referensen mycket 
större än endast mellan de två branscherna som ingår i vår undersökning. Men om vi tar med 
vad omsättning och försäljning innebär så får vi en annan synvinkel på det hela. Omsättningen 
avser den totala försäljningen som ett företag gör under ett räkenskapsår. Vi slår således 
samman omsättning och försäljning i figur 11 för att på så vis bättre matcha Weinzimmer et 
als indelning. Det resultatet beskrivs i figur 12 nedan. 
 
 

                                                 
154 L Weinzimmer et al 
155 Ibid 
156 Ibid 
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Figur 12: Definition av tillväxt per bransch och referens. Omsättning och försäljning är sammanslagna.. 

 
Det resultat vi får av sammanslagningen visar, för såväl de två branscherna som vår referens, 
en tydlig övervikt för att definiera tillväxt som ökning i omsättningen eller ökning av 
försäljning. Frågan är då om skillnaden mellan de två branscherna är signifikant? För att 
komma fram till detta så har vi valt att kontrollerar den statistiska felmarginalen med följande 
formel:157 
Grundformel 1,96 * (andel*(1-andel)/antal)1/2 
 

Betongvarutillverkning:  1,96 * (0,67*0,33/15)1/2 = 23,8 % 
Gummiindustrin: 1,96 * (0,81*0,19/32)1/2 = 13,6 % 
  
Resultatet vi får innebär att skillnaderna inte kan anses vara statistiskt säkerställda. Detta då vi 
kan konstatera att med det empiriska underlag vi har så är det för betongtillverkning mellan 
55 och 79 % av företagen som definierar tillväxt som ökning i omsättning eller försäljning 
och för gummivaruindustrin är motsvarande mellan 74 och 88 % av företagen. Det kan alltså 
teoretiskt vara stor skillnad mellan branscherna, om det skulle vara 55 % av betongföretagen 
och 88 % av gummiföretagen som definierar tillväxt som ökad omsättning/försäljning eller 
nästan lika om svaren från båda branscherna ligger mellan 74 och 79 %.158  
 
Inom både betongvarutillverkning och gummivaruindustri är det alltså definitionen 
omsättning/försäljning som dominerar. Granskar vi övriga svar på frågan om definition av 
tillväxt, så är det tydligast att 7 % av betongföretagen anser att eget kapital är definitionen av 
tillväxt men inget företag inom gummiindustrin ansåg detta. Gummiföretagens respondenter 
var 32 stycken medan Betongföretagens respondenter endast var 15 stycken. Sannolikt borde 
någon respondent inom gummiindustrin också ha svarat ”eget kapital”. Vi har försökt tyda 
varför det ser ut så här och kontrollerade om ekonomiutbildning kan spela någon roll, då 
förståelse av termen ”eget kapital” troligtvis kräver en viss kunskap om resultat- och 
                                                 
157 S Körner och L Wahlgren Statistisk datanalys Studentlitteratur, Lund, 4:e upplagan, 2006 
158 Ibid 

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

Definition av tillväxt per bransch inkl 
referens 

Gummi

Betong

Ref



43 (72) 

 

balansräkning. Vi fick fram att 40 % (6 stycken) av respondenterna inom 
betongtillverkningsindustrin har någon form av ekonomiutbildning. För gummiindustrin är 
motsvarande siffra 44 % (14 stycken). Vi kan således inte finna något samband här. Eget 
kapital motsvarar den del av ett företags kapital som inte utgörs av skulder.159 Det är därför 
rimligt att anta att det för yngre företag, som många gånger inte står lika stabilt på marknaden 
som äldre företag, är viktigt att inte binda upp för mycket skulder eftersom ett litet företags 
externa relationer ännu inte hunnit växa sig så starka160. Här ser vi ett tydligare mönster där 
69 % av gummiföretagen är äldre än 21 år medan motsvarande siffra för betongföretagen 
endast är 33 %. 
 
Även om vi inte med statistisk säkerhet kan fastställa att vårt resultat är fullt tillförlitligt så 
finns det ändå indikationer på hur verkligheten ser ut. Eftersom vi ser att 
omsättning/försäljning är den vanligaste definitionen av tillväxt ser vi här ett samband med 
Edith Penrose slutsatser från 1959.161 Som vi kan utläsa i figur 29 så är de två vanligaste 
definitionerna av tillväxt, som företagen i vår undersökning har angett, ökad omsättning/ökad 
försäljning och ökad marknadsandel. För att öka omsättning och producerade varor krävs det 
alltså, enligt Penrose, ett stort fokus på resurserna inom företaget, både mänskliga och 
maskinella, och hur dessa kan möjliggöra effektivisering inom företaget162. Att göra sin 
personal effektivare är möjligt genom motiverade medarbetare och ett kollektivt samarbete 
mellan medarbetarna men också inom företagsledningen. Ökad marknadsandel är snarare ett 
resultat av en lyckad effektivisering inom företaget som i sin tur ökar försäljning och 
omsättning.  Penrose163 betonar vikten av effektivt användande av företagets interna resurser 
och dess kollektiva kunskaper för tillväxt och vi ser genom vår undersökning att definitionen 
omsättning/försäljning är en sådan som är i stort behov av just effektivisering och därav ett 
väl utnyttjade resurser inom företaget.  
 
För att målstyrning skall stötta ovanstående definitioner av tillväxt behöver företagen följa 
upp nyckeltal som stöttar inkomst av försäljning av varor, eventuellt fördelat på 
produktgrupper eller marknader för att kunna göra djupare och mer detaljerade analyser. Men 
i målstyrningen behövs det också nyckeltal som följer upp hur effektiv produktionen av varor 
är. Det kan till exempel vara tillverkningskostnad per produkt eller något tal som anger hur 
effektiv olika produktionsgrupper är. Det senare exemplet är ett nyckeltal som inte bara 
stöttas av Penroses teorier utan också av det Rosenbusch et al benämner kollektivt samspel.164  
Penrose betonar att det är viktigt att cheferna arbetar som ett team för att företaget skall 
utvecklas och Rosenbusch et al anser att det är viktigt att medarbetarna i produktionen är 
duktiga på att samarbeta för att nå en effektiv produktion. Vår tolkning är att det är inte är 
Penrose eller Rosenbusch et al som har rätt, utan att det bästa resultatet erhålls om båda 
typerna av kollektivt samspel fungerar väl. 
 
                                                 
159 S Hansson och S-Å Nilsson 
160 A Macpherson och R Holt 
161 C N Pitelis och M W Wahl 
162 Ibid 
163 Y Y Kor och J T Mahoney 
164 N Rosenbusch et al 
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I många SME-företag är det entreprenören ensam som har flera eller samtliga beslutsfattande 
roller. I vår undersökning var det nästan hälften av ägarna som till exempel beslutade om 
investeringar själva, se figur 25. Diaz-Casero et al pekar på just detta och han förespråkar att 
sätta entreprenören i centrum för att bygga ett starkt företag ur tillväxtsyfte.165 Att sätta 
entreprenören i centrum innebär för Diaz-Casero et al att mer energi läggs på utbildning för 
entreprenörer. Eftersom entreprenören ofta står väldigt ensam i ett SME-företag så krävs 
sannolikt både väl utarbetade målstrategier och en välutbildad entreprenör för att lyckas.166 
Macpherson och Holt anser också att utbildning är oerhört viktigt för entreprenören i det lilla 
företaget, då han eller hon ensam skall behärska många olika kunskapsområden.167 Även 
Penrose anser detta, vilket vi nämnt tidigare, då hon trycker mycket på att kunskaper och 
utnyttjande av interna resurser är grundläggande för företaget. Dock pekar hon inte på 
entreprenören själv som motorn utan anser att det är företagets kollektiva kunskaper som är 
väsentliga att ta tillvara för att kunna växa på ett effektivt sätt.168 Rosenbusch et al anser att 
det är det kollektiva samarbetet som gynnar SME-företaget169. Om vi sammanför alla dessa 
teorier så kan vi dra slutsatsen att en välutbildad entreprenör som tar hjälp av all intern 
kunskap hos övriga medarbetare har en bra förutsättning att leda sitt företag i en positiv 
utveckling. 
 
Vidare är de nyckeltal som följer upp omsättning/försäljning och marknad hos företag, med så 
få beslutsfattare, troligtvis inte lika som de nyckeltal som följs i företag med kollektivt 
samspel. Grey anser att den taktiska kunskapen är viktig, det vill säga erfarenhet från de 
marknader företaget arbetar på och hur produkterna uppfattas i affärssammanhang på dessa 
marknader.170 Diaz-Casero et al anser att entreprenören bör sträva efter att ha ett kollektivt 
samarbete med samhället, som företaget skall verka i, för att lära sig dess kultur.171 Grey och 
Diaz-Casero et al har således samma åsikter, men uttrycker sig olika. Det innebär för 
entreprenören som driver ett företag, att han måste förstå att det är viktigt att dokumentera alla 
erfarenheter, så att de kan användas vid senare liknande situationer. Detta är speciellt viktigt i 
de företag där entreprenören tar alla strategiska beslut själv.172 
 
Rosenbusch et al skriver om att många forskare trycker på att innovation också är viktigt och 
avgörande för att ett SME- företag skall kunna växa på dagens konkurrensutsatta marknad. 
Enligt Rosenbusch et al anser flera forskare att innovation skulle vara den enda lösningen för 
att företag skall kunna växa och nå framgång. I vår underökning finner vi inget som tyder på 
att detta stämmer, då 56 % av företagen vi har frågat är >21år eller äldre och vi har här 
studerat de strategiska målen som företagen har. Endast ett företag har uppgett att de har 
innovationer som ett av flera strategiska mål. Detta visar alltså att en stor del av företagen 
överlever trots att innovation inte är något strategiskt mål, eller inte något de väljer att ange i 

                                                 
165 J C Diaz-Casero et al 
166 Ibid 
167 A Macpherson och R Holt 
168 Y Y Kor och J T Mahoney 
169 N Rosenbusch et al 
170 C Grey 
171 J C Diaz-Casero et al 
172 C Grey 
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alla fall. Rosenbush et al är kritiska till hållningen att endast innovationer skulle göra det 
möjligt för företag att växa och anser att inriktningen mot innovationer kan bli för omfattande 
för SME- företag.173 Däremot har SME-företagen en hög innovativ potential eftersom man 
inom företagen ofta måste behärska flera roller på grund av få anställda.174 Innovation 
behöver inte innebära att man för ut nya innovativa varor på marknaden löpande utan det kan 
lika gärna handla om att ta tillvara på och effektivisera de få innovationer som man har, 
eftersom samtliga inom företaget sannolikt står nära innovationerna. 175 Med detta sagt så vill 
vi trycka på att då omsättning/försäljning är den dominerande definitionen av tillväxt och den 
strategi som flest företag i båda branscherna anger, så bör företag fokusera på att dra nytta av 
den innovativa potential som personalen besitter, eftersom det är företagets unika erbjudanden 
och produkter till marknaden, som kommer resultera i att företagen når sin önskade strategi. I 
figur 20, som visar strategiska mål per bransch, ser vi att 41 % (18 stycken) inom gummi 
valde omsättning och 25 % (11 stycken) valde ökad marknadsandel som strategiskt mål. För 
betong är motsvarande siffra 27 % (6 stycken) och 23 % (5 stycken). Det sammanslagna 
resultatet blir 36 % för omsättning och 24 % för marknadsandelen. Företagen som svarade på 
enkäten är alltså mer inriktade på produktion och marknad, men om de skulle ta till sig något 
av förekommande teori, så borde fler än ett av företagen i undersökningen ha haft med 
innovationer bland sina strategiska mål. Effektiviteten i sig möjliggör en högre omsättning 
och en större marknadsandel. Men det visar också det som forskare har tryckt på, nämligen 
entreprenören och utbildning hos denna.176 Genom utformningen på denna undersökning och 
avsaknaden av frågor gällande innovation kunde vi inte utläsa mer specifikt i hur hög grad 
företagen lyckats med sina strategiska mål och om det beror på innovation och effektivt 
tillvaratagande av denna. 
 
Det kollektiva samspelet tycks för vår undersökningsgrupp vara av värde för att nå den 
tillväxt som respondenterna strävar efter. Omsättning, försäljning och marknad är 
huvudgruppen av vad man definierar som tillväxt och om vi studerar figur 13 och 14 så ser vi 
att det är omsättningen/försäljningen och marknadsandelen som dominerar när man pratar om 
vilken tillväxtstrategi som företagen har. Att öka antal producerade varor finns även med som 
tillväxtstrategi och utgör 13 av det totala antal svar på 70 stycken. Alla dessa fyra kategorier 
kräver ett fungerande kollektivt samspel då dessa strategier grundar sig i att effektivt kunna 
utnyttja de inre resurserna.  
 

                                                 
173 N Rosenbusch et al 
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Figur 13: Strategiskt mål att växa (% av bransch)          Figur 14: Strategiskt mål att växa (antal företag) 

         
Vi jämför vad företagen har angett som definition av tillväxt och vilka strategiska mål de har. 
För definitionen av tillväxt kunde respondenterna bara ange en definition, medan för de 
strategiska målen kunde de ange hur många alternativ som helst. Om vi jämför figur 12, 13 
och 14, så vi kan konstatera att ökad omsättningen är det strategiska mål som flest företag 
anger, och är också den definition, som de flesta har svarat. Men sedan har många företag fler 
strategiska mål och det visar sig att marknadsandelar och producerade varor också är viktiga 
för att växa. När det kommer till den dominerande definitionen ”ökad omsättning” som 
strategiskt mål så är det vanligare inom gummiindustrin än inom betongtillverkning. Däremot 
är det vanligare hos betongtillverkarna att ha som strategiskt mål att satsa på fler anställda än 
vad det är inom gummiindustrin. Anledningen till det är svårt att svara på, men olika 
branscher är olika personalintensiva och antal anställda kan ha en starkare eller svagare 
koppling till mängden producerade varor. Målet ”antal producerade” varor är procentuellt 
relativt jämt fördelade mellan branscherna. Båda branscherna, som är verksamma inom 
tillverkningsindustrin, anser således att det för tillväxt behövs ökad produktionsmängd. 
Produktion av varor är enligt Penroses undersökning en förlängning av att företaget blir 
effektivare när man tar till vara på de inre resurserna.177 Vår undersökning visar att det ofta är 
ägaren, ensam, som är ansvarig för beslut och framtagandet av budget vilket tyder på att 
ägaren i de flesta fall tycks stå relativt ensam som beslutsfattare. Däremot är det personalens 
effektivitet viktig för att produktionen skall ske på ett effektivt sätt.178 
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Figur 15: Ensamma beslutsfattare eller flera som tillsammans tar besluten. Uppdelat per bransch. 

 
Vi kan se i figurerna 15 att det är betydligt vanligare i betongbranschen än i gummiindustrin 
att ägaren eller VD är ensam beslutsfattare. När det gäller budgeten i betongföretagen, så är 
det fyra av fem företag, där ägaren eller VD ensam gör budgeten. I gummiindustrin är det 
vanligast att budget och investeringsbeslut tas av två eller flera personer tillsammans. 
Beslutsfattande skulle sannolikt se annorlunda ut om det är fler anställda på ett företag. Vi har 
därför försökt att analysera detta genom att studera beslutsfattande i företag med färre än fem 
anställda och i företag med fler än fem anställda. Vi har satt gränsen fem anställda, för att vi 
anser det troligt att det går att driva ett företag med upp till fem anställda med endast en chef. 
Det är 75 % av gummiföretagen som har fem eller fler anställda men bara 46 % av 
betongföretagen. Utifrån detta resultat är det rimligt att anta att eftersom en större andel av 
betongföretagen har väldigt få (färre än fem anställda) anställda så förefaller det vanligare att 
ägaren eller VD agerar ensam beslutsfattare. Vi tolkar det så att gummiindustrierna genom 
kollektivt samarbete i företagsledningen är bättre rustade för tillväxt än vad betongföretagen 
är och detta stöttas av Kor och Mahoney179 samt Rosenbusch et al.180 Att vara ensam 
beslutsfattare innebär att man, enligt Macpherson och Holt, måste ha kunskaper inom 
marknadsföring, personalutveckling, kommunikation och finansiering.181 Att då också orka ha 
motivation att satsa på tillväxt kan vara övermäktigt för många ensamma entreprenörer. 
 
Macpherson och Holt betonar att det inte är optimalt att en ensam ägare skall ha många roller 
eftersom erfarenheter som vunnits i företaget lätt kan glömmas bort eller inte tas till vara. De 
menar att styrningen har en viktig roll och då vi ser att våra respondenter framförallt anser att 
tillväxt bygger på ökad omsättning/försäljning så tycks det inte vara av något större intresse 
att företag vill satsa på utökning av anställda och därmed fler underchefer.182 Men Liu anser 
att styrning av företaget är viktigt. Att anställa fler underchefer, som arbetar med modeller för 
styrning stärker alltså styrningen av företaget.183 
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I nästan hälften av företagen i vår undersökning tar entreprenören ensam många avgörande 
beslut om hur tillväxt definieras eller strategiskt används inom företagen. Det är många 
forskare som vi hittills nämnt i analysen, som belyser entreprenören eller det kollektiva 
samspelet. Så gör även Weinzimmer et al och Achtenhagen et al. Eftersom 
omsättning/försäljning förefaller så väsentligt för våra respondenter och vi kan tyda att även 
om entreprenören själv har en mycket avgörande roll så ligger fokus på att ta tillvara de olika 
styrkor som finns inom företaget då det är meningslöst att ha outnyttjade resurser som 
dessutom är en kostnad.184 
 
 
5.2 Analys av företagens ekonomiuppföljning      
 
Av de företag som har svarat att de har en tillväxtstrategi, omsättning/försäljning eller annan, 
är det 64 % (31 stycken av totalt 48) av företagen som tar fram resultaträkning varje månad, 
se figur 16. Detta visar att de följer sin ekonomi och de borde då ha kontroll på omsättning 
eller försäljning, då intäkterna har en central plats i en resultaträkning. Det är endast ett 
företag som inte använder resultaträkning för att följa upp det ekonomiska resultatet över tid. 
Figur 16 visar företagen i båda branscherna eftersom det inte finns någon skillnad mellan de 
två branscherna i detta avseende.  
 

 
Figur 16: Hur ofta företagen, som har en tillväxtstrategi, fram resultaträkning 

 
I resultatet (figur 9) har vi visat att cirka 80 % av företagen i undersökningen har en 
finansieringsstrategi. Resultatet skiljer endast en % -enhet mellan de båda branscherna.  
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Figur 17: Andel av företag som gör budget och följer upp denna med olika tidsintervall 

 
Om vi sammanför frågorna om finansieringsstrategi och budget för de företag som har 
tillväxtstrategi, så kan det ge ytterligare bidrag till kartläggningen om företagen har kontroll 
över sin tillväxtstrategi. De företag som har finansieringsstrategi är jämnt fördelat över de 
båda branscherna. När det däremot gäller budget är variationen större. I figur 17 visas att 
inom betongvarutillverkningen är det drygt 50 % av de företag som har en tillväxtstrategi som 
gör en budget. Betongföretagen följer upp budgeten antingen varje månad eller varje halvår. 
För gummiindustriföretagen är det drygt 60 % som gör en budget, och uppföljningen varierar. 
Huvuddelen av gummiindustriföretagen följer upp den varje månad, övriga företag följer upp 
den med längre tid emellan.  
 
Efter separata genomgångar av användandet av resultaträkning, finansieringsstrategi och 
budget visar vi nedan hur stor del av företag med tillväxtstrategi i de två branscherna som 
använder alla tre systemen för att ha kontroll över sitt företag. 
 
I figurerna 18 och 19 har vi gjort en sammanställning av hur mycket de olika företagen med 
tillväxtstrategi använder olika typer av ekonomisk uppföljning. De företag som vi kallar 
”stjärnor” är de företag som har en tillväxtstrategi, en finansieringsstrategi och som följer upp 
budget och rörelseresultat varje månad. De företag som har båda strategierna och följer upp 
budget och rörelseresultat mer sällan än varje månad kallar vi ”bra” företag. De företag som 
betecknas ”medel” saknar någon av delarna finansieringsstrategi, budget eller rörelseresultat. 
Oftast är det finansieringsstrategi eller budget som saknas. De ”dåliga” företagen följer bara 
upp sin ekonomi på ett sätt, vanligast är att de tar fram rörelseresultatet.  
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Figur 18: Företagen, som har tillväxtstrategi, grupperade efter hur mycket de använder ekonomisk uppföljning 

 
I figur 18 kan vi se att betongvarutillverkningsföretagen har en jämn fördelning mellan de 
olika kategorierna, medan gummiindustrierna en större andel i kategorin ”medel”. För de 
företag, i figur 19, som inte har någon tillväxtstrategi kan per definition inte komma i 
kategorin ”stjärnor”. Vi ser också att alla de företag som saknar tillväxtstrategi också saknar 
något mer. I vår undersökning är det så att alla företag utan tillväxtstrategi också saknar 
finansieringsstrategi. Genom att studera de båda figurerna kan vi konstatera att de som har en 
tillväxtstrategi också har en mer avancerad uppföljning av företagets ekonomi. 
 

 
Figur 19: Företagen, som inte har tillväxtstrategi, grupperade efter hur mycket de använder ekonomisk uppföljning 

 
Ovanstående stämmer med det Liu skriver i sin artikel om att strategiarbete är viktigt även för 
SME-företagen. Han betonar vikten av att det finns både strategiska mål och en 
finansieringsstrategi för hur den löpande verksamheten och investeringar skall finaniseras. Vi 
ser av figurerna 18 och 19 att om företaget har en strategi för tillväxt, så har de också en mer 
frekvent uppföljning av rörelseresultatet och budgeten. För den ensamma entreprenören anser 
Liu att ekonomistyrning är extra viktigt då gjorda erfarenheter lätt glöms bort.185   
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5.3 Vad storleken på företaget betyder för viljan att växa 
 
Vi kontrollerade om teorin att de minsta företagen är de som är minst intresserade av tillväxt. 
I figur 20 ser vi att i vår undersökning så är det också företag med lägre omsättning som inte 
har en tillväxtstrategi. 
 

 
Figur 20: Skillnaden i omsättning mellan företag som har tillväxtstrategi och de som inte har det. 

 
Enligt Grey så är det de minsta företagen med mindre än tio anställda som är mest negativa 
till förändringar och i det ingår att företaget skall växa.186 Av de nio företag i vår 
undersökning som inte har någon tillväxtstrategi är det ett företag som har tio anställda och 
sju företag som har sex eller färre anställda. En bidragande orsak till att företag inte vill växa, 
är att entreprenören är självlärd. Det leder in sin tur till att entreprenören tar mer ortodoxa, 
defensiva och ej utvecklande beslut.187 I vår undersökning så framgår det av svaren från de 
nio företagen utan tillväxtstrategi att inte något av dessa företag har någon med högskole- 
eller universitetsutbildning. En person är självlärd. Det betyder att även om våra resultat är 
osäkra på grund av få respondenter, så finns det en överensstämmelse med Greys teorier.188 
 
 
5.4 Påverkar företagets ålder definitionen av tillväxt? 
 
Företagsåldern spelar en viktig roll för att kunna bedöma definitionen av tillväxt då man i 
olika stadier kan se tillväxt på olika sätt.  
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Figur 21: Företagsåldern och desspåverkan på definition av tillväxt för betongtillverkningsföretagen. 

 
I figur 21 visar vårt resultat för betongtillverkningsföretagen att det dominerande sättet att 
definiera tillväxt, omsättning, är spritt från unga till äldre företag. Detsamma gäller för 
definitionerna marknad och försäljning. Vi kan alltså inte påstå att företagets ålder påverkar 
dess definition av tillväxt. Medianåldern ligger i intervallet 11 - 20 år. 
 

 
Figur 22: Företagsåldern och dess påverkan på definitionen av tillväxt för gummiindustriföretagen. 

 
Figur 22 visar motsvarande för gummiindustrierna. Medianåldern för gummiindustriföretagen 
ligger i den äldsta gruppen, >21 år. I denna åldersgrupp är omsättningen den klart 
dominerande definitionen av tillväxt. Det är väldigt få företag i de yngre grupperna, varför 
resultatet i dessa är väldigt osäkert. Det verkar som de yngre gummiindustrierna inte har så 
bestämd uppfattning om hur tillväxt skall definieras.  
 
Enligt Grey så är yngre entreprenörer mer positivt inställda till tillväxt än äldre 
entreprenörer.189 Vi har bara frågat om företagets ålder, vilket inte alls behöver sammanfalla 
med entreprenörens ålder. Davidsson et al har inte angett exakt vilken ålder ett nystartat 
företag har, men tittar vi i figurerna 21 och 22, så är det enligt vår mening två 
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betongtillverkningsföretag och två gummiindustrier som ingår i kategorin 0-3 år och som kan 
klassas som nystartade. Enligt Davidsson et al så är det de nystartade företagen som växer och 
har störst tillväxt.190 Vi har inga frågor i vår enkät om hur företagen har utvecklats i monetära 
termer, då det ligger utanför detta arbetes ramar. 
  
Det är för de yngsta företagen som innovationer är viktigast för att, i brist på en trogen 
kundkrets, slå sig in på en marknad med produkter som inget annat företag har.191 Det var 
endast ett företag som nämnde innovationer i sina strategier. Det var ett gummiföretag med en 
uppgiven ålder mellan 4 och 6 år. En orsak till att innovationer inte har fått en mer 
framträdande roll i strategierna kan ju bero på den höga ålder som majoriteten av företagen i 
vår undersökning har. 

 
 
5.5 Diskussion 
 
Vi har alltså inte med säkerhet funnit att definition av tillväxt kan sägas vara branschspecifik. 
I figur 11 ser vi att gummiindustriföretagen i vår undersökning anser att omsättning eller 
försäljning är definitionen av tillväxt. Det är på gränsen till att vara en signifikant högre andel 
än det som Weinzimmer et al redovisar i sin stora sammanställning.192 För 
betongvarutillverkningsföretagen blir spridningsmåttet väldigt stort på grund av de få 
betongvaruföretag som har svarat. För att få samma spridningsmått för betongvaruindustrin 
som för gummiindustrin hade vi behövt 46 svarande betongvarutillverkningsföretag. Så vi får 
nöja oss med att konstatera att det finns en tendens till skillnad mellan de två branscherna 
gummiindustrier och betongvarutillverkning. Denna stora spridning för betongvaruföretagen 
gör att vi inte med säkerhet kan säga att det är en större andel av gummiföretagen än 
betongvaruföretagen, som anser att det är omsättning eller försäljning som definierar tillväxt. 
 
Achtenhagen et al skriver i sin artikel att forskarna uttrycker sig i traditionella parametrar som 
ökning av antal anställda, ökad försäljning, avkastning på eget kapital (ROE) och avkastning 
på tillgångar (ROA).193 Vår undersökning visar ju att företagarna framförallt använder ökad 
försäljning eller ökad omsättning. Denna indikator sammanfaller delvis med hur forskarna 
uttrycker sig. Däremot var det inget av de undersökta företagen som använde sig av 
avkastning på eget kapital (ROE) eller avkastning på tillgångar (ROA). Vi tror att det beror på 
att omsättningen eller försäljningen visas tydligt i rörelseresultatet och kräver inga andra 
beräkningar eller analyser för att tas fram. De båda parametrarna som visar olika avkastningar 
hämtar en del av sina data från balansräkningen. Vi har inte frågat företagen i enkäten om de 
tar fram en balansräkning, så vi vet inte om det är anledningen till att de inte anser att 
avkastningsparametrar är definitioner på tillväxt. 
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Vi har sett i vår analys att de företag som har en tillväxtstrategi, det gäller företag i båda 
branscherna, också följer upp sitt företag med hjälp av budget och rörelseresultat. Det är 
också dessa företag som har en finansieringsstrategi. Det är i den gruppen vi hittar de flesta 
som följer sitt företags ekonomi på månadsbasis. Det visar alltså att även ett mindre 
strategiarbete bidrar positivt till kontroll över företaget. Detta anser ju Liu vara ett viktigt 
bidrag till ett företags fortlevnad och välfärd.194 Även andra forskare till exempel Nilsson et al 
anser att god styrning utvecklar organisationens kreativitet, kundorientering och 
effektivitet.195 Vi såg i detta avseende olika fördelningar mellan de olika branscherna. 
Företagen inom betongvarutillverkning har en större andel bland de företag vi kallar 
”stjärnor” än vad gummiindustriföretagen har. Att styrningen av företaget fungerar bra, 
gynnar ju företagets möjligheter i framtiden. I figur 18 visade vi att 10 företag i 
undersökningen kan betecknas som ”stjärnor” och alltså har  de tillväxtstrategi, 
finansieringsstrategi samt följer upp budget och rörelseresultat varje månad. Vi kontrollerade 
åldern på dessa företag och kan konstatera att åldersfördelningen  är i stort sett densamma 
som för det totala antalet respondenter. Vi hade förväntat oss att en klar majoritet av 
”stjärnorna” skulle vara företag äldre än 21 år, då vi har många i den ålderskategorin bland 
våra respondenter. Av ”stjärnorna” är det fem av tio företag som är äldre än 21 år. Det visar 
att en bra ekonomiuppföljning inte är någon garanti för överlevnad. Det är ju tvärt emot vad 
Liu anser.196 Vår rekommendation blir att företagen utöver de traditionella sätten att följa upp 
ekonomin kompletterar med uppföljning av mer verksamhetsnära nyckeltal. 
  
På våra öppna frågor om vilka investeringar företagen har gjort, så är de flesta sådana som 
bidrar till den organiska tillväxten. Några exempel är ökad produktionsyta, investeringar i 
större maskiner eller i mer automatiserade maskiner och köp av egen produktionsutrustning i 
stället för att köpa in råvara. Däremot är det inte någon som anger att de har gjort någon 
investering som bidrar till att förbättra marknadsföringen. Eftersom svaren är så entydiga törs 
vi konstatera att företagen i vår undersökning är väldigt inriktade på produktion. Vi har inte 
frågat varför dessa företag startades, men vi tror vi skulle få ett svar som har med teknik att 
göra eller möjligtvis chansen att vara oberoende. Enligt Rosenbosch et al är det nödvändigt att 
entreprenören och SME-företagen också arbetar med att marknadsföra sina produkter.197 Men 
företagen tar alltså inte upp några investeringar i marknadsföring när vi ber dem nämna vilka 
investeringar de har genomfört de senaste fem åren. Det är möjligt att de löpande avsätter 
pengar och resurser till marknadsföring, men det är inget vi har frågat om i vår enkät. 
 
Rosenbusch et al anser ju också att den kollektiva kunskapen är starkare än den ensamme 
entreprenörens kunskap.198 I vårt resultat fick vi fram att i 25 av de 48 företagen var det mer 
än en person som tog investeringsbesluten. Övriga beslut har vi inte frågat om. Det innebär 
ändå att ur erfarenhetssynpunkt, så är företagen en bit på väg mot kollektiv kunskap. Det vi 
kan konstatera är att betongtillverkarna i vår undersökning har en större andel av sina företag i 
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klassen vi kallar ”stjärnor” och bra företag, se figurerna 18 och 19. Det som sedan är 
motsägelsefullt är att i betongföretagen så är det en större andel av företagen där budget 
och/eller investeringar beslutas av en ensam ägare eller VD. En anledning kan vara att det är 
en större andel med fem eller färre anställda inom betongstillverkningsföretagen än inom 
gummiindustrin. Enligt bland andra Penrose199 och Rosenbusch et al200 så bidrar det 
kollektiva arbetet till att stärka företaget. Vårt underlag är litet, men det kan vara så att de 
teoretiska slutsatserna som forskare har publicerat inte fångas upp av entreprenörerna. 
 
Vi har två grupper av artikelförfattare, som båda hävdar att det är de nya unga företagen som 
växer mest. Det är artiklarna av Davidsson, Kirchhoff, Hatemi-J och Gustavsson201 samt av 
Wiklund, Patzelt och Shepherd202. Vi kan konstatera att de företag vi har undersökt är 
jämförelsevis ganska gamla. För betongvarutillverkarna ligger medianåldern i gruppen 11-20 
år och för gummiindustriföretagen är medianåldern i gruppen äldre än 21 år. Men över 80 % 
av företagen har en tillväxtstrategi. Det är förvisso inte samma sak som att växa snabbt, men 
det visar att företagen trots sin ålder fortfarande är inriktade mot tillväxt. 
 
I figur 20 visar vi att det är de små företagen som inte har någon tillväxtstrategi. Tendensen är 
densamma för båda branscherna. Enligt Grey så är det de små företagen där antalet anställda 
är mindre 10, som motståndet mot tillväxt är störst203. I vår enkätundersökning är det 29 
företag som har mindre än 10 anställda, men det är endast 9 företag som saknar 
tillväxtstrategi. Så gränsen stämmer inte, men det vi ser i vår figur 20 stöder ju ändå teorin om 
att de små företagen inte är intresserade av att växa eller kanske saknar resurser för att kunna 
växa. 
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6. Slutsats och fortsatt forskning 
 
6.1 Våra slutsatser 
 
Vi har undersökt om definitionen av tillväxt kan anses vara branschspecifik. Vi har valt att 
undersöka SME-företag inom de två branscherna betongvarutillverkning och 
gummiindustriföretag. Båda branscherna anser att tillväxt skall definieras som ökning av 
företagets omsättning eller att försäljningsintäkterna ökar. Det är en stor majoritet av 
företagen som har definierat tillväxt på det sättet. Vi kan visa att det finns tendens till att 
gummiindustrierna till en större andel anser att det är omsättningen eller försäljningen som är 
definitionen av tillväxt. För denna bransch är det 81 % och för betongvarutillverkarna är det 
67 % som definierar tillväxt genom omsättning och försäljning. Andra definitioner av tillväxt 
är marknadsandel, vilket 13 % av betongvarutillverkarna och 20 % av gummiindustrierna har 
svarat. Företagets vinst har 7 % av betongvarutillverkarna och 6 % av gummiindustrierna. 
Tillgång till eget kapital har 7 % av betongvarutillverkarna angett, men inte något 
gummiföretag. Övriga alternativ har inte något företag valt. 
 
Vi lät också respondenterna svara på vilka strategiska mål företagen har. För de strategiska 
målen fick de ange mer än ett alternativ. Målen är starkt knuta till produktion och marknad, 
som då stöttar respondenternas svar på frågan om definition av tillväxt. 
 
För att ett SME-företag skall vara framgångsrikt bör entreprenören ha någon form av 
ekonomisk utbildning, ta fram budget och strategier tillsammans med andra chefer. Då finns 
chans att företaget går bra och orkar växa. Vi har också konstaterat att en traditionell 
ekonomisk uppföljning inte säkerställer överlevnad, då de företag som vi betecknar som 
”stjärnor” finns i alla åldersintervaller i vår undersökning. Vi föreslår att företagen även tar 
fram nyckeltal för uppföljning och styrning. 
 
 
6.2 Förslag på styrning 
 
När det gäller styrning, så föreslår vi att SME-företagen använder några parametrar som är 
enkla att följa, både monetära nyckeltal och andra nyckeltal. Balanserat styrkort, BSC, kan 
vara ett strukturerat sätt, då detta kan göras så litet eller stort som de enskilda företagen 
önskar. Den totala omsättningen och den totala försäljningen kan följas i resultaträkningen. 
Men nyckeltalen i BSC bör stötta bland annat produktionen på ett för alla anställda 
lättförståeligt sätt. Det kan vara tiden det tar att tillverka en vara eller ett antal varor. Det kan 
också vara tillverkningskostnad per vara, det som ofta kallas särkostnad. Det bör också ingå 
något nyckeltal som visar på om personalens insats är effektiv. Vi föreslår också att något 
nyckeltal ingår som visar på förändring, till exempel på tillväxt. Det kan innebära att man 
beräknar och visar hur försäljningsintäkter förändras, förhoppningsvis ökar eller hur 
produktionen förändras. Man kan också dokumentera förändringar i företaget, och då kan man 
på ett tydligare sätt följa utvecklingen i företaget. Det kan handla om att förändra något 
moment i produktionen av varor. 
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6.3 Fortsatt forskning 
 
Vår undersökning omfattar bara två branscher. Det är två branscher inom 
tillverkningsindustrin vi har undersökt och det innebär att företagen är relativt lika jämfört 
med till exempel tjänsteföretag. För fortsatt forskning kring svenska företag är det troligtvis 
bättre att undersöka två branscher som skiljer lite mer till exempel industri och tjänsteföretag. 
Den fortsatta forskningen kan också innefatta företag från andra länder. I den fortsatta 
forskningen bör man också se till att få fler respondenter att svara, så att säkra slutsatser kan 
dras. 
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Bilaga 1 - Enkätfrågor  
 
Om dig som svarar. 
 

1. Vem besvarar denna enkät? 
o Ägaren 
o VD 
o Ekonomiansvarig (ej ägare) 
o Annan person, nämligen_____________________ 

 
 

2. Har du ekonomiutbildning? 
o Ja, besvara fråga 3 
o Nej, gå till fråga 4 
 
 

3. På vilken nivå har du din examen? 
o Gymnasienivå, gå till fråga 5 
o Högskola/Universitet  
o Annat eller ej färdig examen, poäng?________________________ 

 
 

4. Om du har svarat nej på fråga 2. Finns det någon annan inom företagets ledning som har 
ekonomiutbildning? 

o Ja 
o Nej 

  
 
Om dina tankar om tillväxt 

 
5. Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja om du definierar tillväxt för ert företag? 

o Omsättningen 
o Antalet anställda 
o Marknadsandelen 
o Eget kapital 
o Tillgängligt kapital 
o Försäljningen 
o Vinst 
o Annat_____________________________ 

 
6. Vilken typ av tillväxt passar bäst för företag inom er bransch? 

o Organisk tillväxt (det egna företaget växer) 
o Förvärv (ett företag köper upp ett annat) 
o Joint venture (samarbete mellan två företag) 
o Annat sätt____________________________ 
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Om företaget 
 

7. Hur stor var omsättningen för företaget 2014? 
 
________________________________________________________ 
 

8. Hur många anställda är det på företaget? 
 

 
 
 

9. I vilken bransch verkar företaget? 
o Betongvarutillverkning 
o Gummiindustri 
 

10. Hur gammalt är företaget? Ange hela år. 
o 0-3 år 
o 4-6 år 
o 7-10 år 
o 11 – 20 år 
o >21 år 

 
11. Har företaget ett strategiskt mål att växa och hur uttrycks i så fall detta? 

o Ja, växa, genom att öka omsättningen 
o Ja, växa, genom att öka antalet anställda 
o Ja, växa, genom att öka marknadsandelen 
o Ja, växa, genom att öka antalet producerade varor 
o Ja, växa på annat sätt, nämligen_________________________________ 

 
o Nja, bara att överleva, gå till fråga 14 
o Nej, gå till fråga 14 

 
 

12. När ett företag skall växa, oavsett hur det uttrycks, krävs det större ekonomiska resurser 
till t ex investeringar, nyanställningar. Har ditt företag en finansieringsstrategi, dvs hur 
tillväxten finansieras?  

o Ja 
o Nej, gå till fråga 14 

 
 

13. Vad bygger finansieringsstrategin på? 
o Överenskommelse med vår bank om finansiering 
o Vi utökar när vårt eget kapital tillåter 
o Annat sätt, nämligen:_________________________ 

 
 

14. Gör ni en budget och i så fall hur ofta följs budgeten upp? 
o Nej 
o Ja, den följs upp varje månad 
o Ja, den följs upp varje kvartal 
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o Ja, den följs upp varje halvår 
o Ja, den följs upp en gång per år 
o Annat svar: ____________ 

 
 

15. Vem eller vilka gör budgeten? 
o Ägaren 
o VD 
o Ekonomiansvarig 
o Produktionsansvarig 
o Ytterligare personer, nämligen___________________ 

 
 
 

16. Hur ofta tar ni fram resultaträkning?  
o Varje månad 
o Varje kvartal 
o Varje halvår 
o Vid årsbokslutet 
o Vi tar inte fram någon resultaträkning 

 
 

17. Investeringar: Vilka är era underlag för beslut om strategiska investeringar? (Flera 
alternativ är möjliga) 

o Resultaträkning 
o Investeringens återbetalning 
o Finansieringsstrategi 
o Övergripande strategi (jfr fråga 11) 
o Pengar i kassan 
 

 
18. Vem eller vilka personer tar beslut om investeringar? 

o Ägaren 
o VD 
o Ekonomiansvarig 
o Produktionsansvarig 
o Ytterligare personer, 

nämligen________________________________________________________
_________________________________ 

 
 

 
19. Har ni gjort någon större investering de senaste 5 åren, i så fall vilken/vilka? 

 
___________________________________________________ 
 

20. Om en eller flera investering har gjorts, har dessa bidragit till ökad tillväxt? På vilket 
sätt? 

 
_____________________________________________________________________ 
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            _____________________________________________________________________ 
 

21. Något övrigt som du vill tillägga? 
 
 

  ______________________________________________________________________ 
 
 
_______________________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för att du tog dig tid att besvara enkäten! 
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Bilaga 2 - Enkätsvar  
 
 
Om dig som svarar 
 
1. Vem är det som besvarar enkäten? 

 
 
 
2. Har du ekonomutbildning? 

 
 
 
3. På vilken nivå har du din examen 

 
 
 
 

Vem besvarar enkäten 

ägare VD Ekonomiansvarig Övriga

Ekonomutbildning 

Ja Nej

Examensnivå 

Gymnasienivå Högskola/Universitet

Övrigt
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4. Om du har svarat nej på fråga 2: Finns det någon annan i företagets ledning som har 
ekonomiutbildning? 

 
 
 
I 41 av företagen finns det någon i ledningsgruppen som har ekonomiutbildning. I 28 fall av 
dessa är det ägaren som har denna ekonomiutbildning 
 
 
Respondenternas tankar om tillväxt 
 
 
5. Vilket av nedanstående alternativ skulle du välja om du definierar tillväxt för ert 
företag? 
Se figur 7 i kap 4.1 
 
 
6.  Vilken typ av tillväxt passar bäst för företag inom er bransch? 

 
 
 
Av de 48 svar vi har fått in anser 46 företag att organisk tillväxt passar bäst i den bransch de 
verkar i, ett företag har angett både organisk tillväxt och joint venture och ett företag har 
angett förvärv. 
 
 
 

Någon annan med 
ekonomiutbildning? 

Ja Nej

Respektive tillväxt 

Organisk tillväxt (det egna företaget)

Förvärv (ett företag köper upp ett annat)

Joint Venture (samarbete mellan två företag)

Övrigt
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Om företaget 
 
7. Hur stor var omsättningen i företaget 2014? 

 
 
 
8. Hur många anställda har företaget? 

 
 
 
 
 
9. I vilken bransch är företaget verksamt 

 
 
 
 
 
 
 

Företagens omsättning 

500000-4999999 5000000-9999999 10000000-14999999

15000000-19999999 20000000-24999999 25000000-49999999

50000000- Ej svarat

Antal anställda 

0-9st 10-19st 20-29st 30-39st 40-49st 50-100st

Branschtillhörighet 

Betongvarutillverkning Gummiindustri Ej svarat
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10. Hur gammalt är företaget? 

 
 
 
11. Har företaget ett strategiskt mål att växa och hur uttrycks det i så fall? Flera svar 
möjliga 

 
 
 
 
12. När företaget skall växa, oavsett hur det uttrycks, krävs det större ekonomiska 
resurser till exempel investeringar och nyanställningar. Har ert företag en 
finansieringsstrategi? 
 
Se figur 8 kap 4.1.1 
 
 
 
13. Vad bygger finansieringsstrategin på? 
 
Se figur 9 i kap 4.1.1 
 
 
 
 
 
 

Ålder på företagen 

0-3år 4-6år 7-10år 11-20år >21år

Strategi 

Omsättning Marknaden

Antal anställda Antal prod varor

Nej, bara överleva Nej
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14. Gör ni en budget och i så fall hur ofta följs den upp? 

 
 
 
15. Vem eller vilka gör budgeten? Flera alt är möjliga 

 

 
Övrigt: Ett av företagen har angett extern rådgivning och ett företag har angett 
ledningsgruppen som ansvariga för budgetframtagning 
 
 
16. Hur ofta tar ni fram resultaträkning? 

 
 

Budgetuppföljning 

Nej följs upp varje månad

följs upp varje kvartal följs upp varje halvår

följs upp en gång per år

Genomgång av 
resultaträkning 

varje månad

varje kvartal

varje halvår

vid årsbokslutet

vi tar inte fram någon resultaträkning

Vem/vilka som gör budgeten 

Ägaren VD

Ekonomiansvarig Produktionsansvarig

Övrigt Ingen budget görs
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17. Investeringar: Vilka är era underlag för beslut om strategiska investeringar? 

 
 
 
18. Vem eller vilka beslutar om investeringar? Flera alternativ är möjliga 

 
 
Övrigt: Ett företag anger i samråd med övrig och ett företag anger styrelsen. 
När det gäller investeringar så deltar ägaren vid investeringsbeslut i 43 av de 48 företagen 
men i 25 av dessa företag gör han eller hon det tillsammans med någon eller några fler 
personer. 
 
19. Har någon större investering gjorts de senaste 5 åren? Vilken/vilka? 

 
 

Underlag för investeringsval 

Resultaträkning

Investeringens återbetalning

Finansieringsstrategi

Övergripande strategi (jämför fråga 11)

Pengar i kassan

Vem som beslutar om investeringar 

Ägaren Vd Ekonomiansvarig Produktionsansvarig Övrigt

Investeringar de senaste 5 åren 

Nya inventarier/ ökad produktionskapacitet
Flyttat till nya ytor/utbyggnad/nybygge/förvärv
Inredningsförbättringar/renoveringar
Ja
Nej
Köpt upp liknande verksamhet
Nya datasystem
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20. Om en eller fler investeringar har gjorts, har dessa bidragit till ökad tillväxt för 
företaget? På vilket sätt? 
 
 

 

Investeringar i förhållande till tillväxt 

Ja
Kapacitetsförbättringar/effektiviseringar/logistikförbättring
Omsättningshöjning
Plats för fler anställda/förbättrad arbetsmiljö
Produktionshöjning (effektivitet)/produktionsstart/nya produkter
Bildat fler bolag/utökad verksamhet
kostnadseffektivisering per produkt
Nej
Nya/fler kunder/ kunder åt gången
Inget svar


