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Sammanfattning 
Vi har i denna uppsats försökt besvara frågan ”Vilka faktorer är gemensamma för att skapa 
konkurrenskraft för snabbväxare oavsett bransch?” 
 
Vi studerade först 15 olika skrifter för att ta reda på vad de ansåg att konkurrenskraftiga företag 
gör eller borde göra. Vi fann en mängd fakta som vi grupperade under tjugo olika faktorer. Fem 
av dessa faktorer hänförde vi till företagets samspel med kunderna och femton faktorer till 
företagets interna aktiviteter. Vi skapade också en teoretisk modell kring hur de olika faktorerna 
hänger ihop. Faktorerna är: 
 
Kundvärlden Organisationsvärlden 
Kundvärde Tydligt affärsidé   Visioner   
Innovation Ledarskap   Värderingar   
Differentiering Ständig utveckling   Mångfald 
Omgivningskännedom Lärande Mål   
 Nätverkande Handlingsfokus Samklang   
 Gruppen   Realism 
 Medarbetarna    Effektivitet   
  Kontroll   

 
För att kunna undersöka överensstämmelsen mellan den teoretiska modellen och verkligheten 
skapade vi en undersökningsmodell i form av en intervjumall och med hjälp av den intervjuade 
vi åtta av företagen på Ahrens tillväxtlista. Vi träffade antingen en grundare, VD eller vice VD. 
 
Vi fann att de undersökta företagen uppvisade en god överensstämmelse med teorin för 
kundvärlden, förutom för faktorn Nätverkande där majoriteten av företagen hade en negativ 
inställning till samarbete. 
 
För organisationsvärlden var faktorerna Tydlig affärsidé, Handlingsfokus, Visioner och Realism 
gemensamma för samtliga företag. Vi anser att dessa faktorer har varit avgörande för deras 
konkurrenskraft. För de flesta företagen hade också Ledarskap, Ständig utveckling, Gruppen, 
Effektivitet och Kontroll varit viktiga. 
 
Vi fann att en del faktorer var svåra att undersöka med vår metodik. Djupare studier krävs för att 
få en uppfattning av hur företagen verkligen fungerar kring framförallt Samklang 
(samstämmighet mellan idé och praktik) men även faktorerna Medarbetarna och Värderingar. 
 

Vi anser att företag som vill öka sin konkurrenskraft och skapa tillväxt ska: 
 
•  Se till att verkligen veta vad de är och vad de vill och viken plats de har på marknaden. 
•  Ha stort handlingsfokus, framförallt kring försäljning  
•  Inte nödvändigtvis uppfinna något nytt utan hitta någonting som man tror man kan göra 

bättre än de som gör det idag. 
 

 

Nyckelord: konkurrenskraft, tillväxt, framgångsfaktorer, affärsidé, realism   
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1 Inledning 
1.1 Problembakgrund 
 
Konkurrenskraftiga och framgångsrika företag upphör aldrig att fascinera. Under lång tid 
har forskare sökt efter svaren på vad som gör ett företag konkurrenskraftigt. Antalet böcker 
som utkommit i ämnet är mycket stort och håller antagligen mycket varierande kvalitet.  

Vi har ibland fått känslan att när man talar om konkurrenskraft, framgång och goda 
resultat så kanske man fokuserar på fel saker. Jim Collins skriver om just detta i tidskriften 
Fast Company: 
 
“I want you to forget everything you’ve ever learned about what it takes to create great 
results. I want you to realize that nearly all operating prescriptions for creating large-
scale corporate change are nothing but myths.  
The Myth of the Change Program: This approach comes with the launch event, the tag 
line, and the cascading activities.  
The Myth of the Burning Platform: This one says that change starts only when there’s a 
crisis that persuades “unmotivated” employees to accept the need for change.  
The Myth of Stock Options: Stock options, high salaries, and bonuses are incentives that 
grease the wheels of change.  
The Myth of Fear-Driven Change: The fear of being left behind, the fear of watching 
others win, the fear of presiding over monumental failure—all are drivers of change, 
we’re told. 
The Myth of Acquisitions: You can buy your way to growth, so it figures that you can buy 
your way to greatness. 
The Myth of Technology-Driven Change: The breakthrough that you’re looking for can be 
achieved by using technology to leapfrog the competition. 
The Myth of Revolution: Big change has to be wrenching, extreme, painful — one big, 
discontinuous, shattering break. 
Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. Wrong. Totally wrong.” 
(Collins, Good to Great article, Fast Company, October 2001) 
 
Vår uppfattning är att förslag på åtgärder eller insatser som liknar myterna i citatet ovan 
verkar ha lättare att få både publicitet och genomslag i praktiken. Forskare som t.ex. 
Richard Normann som föreslår andra lösningar – som ofta handlar om hårt och långsiktigt 
arbete – verkar inte märkas lika mycket ute i företagsvärlden. 

Vi har valt att i vår studie av tillväxtföretag använda ordet konkurrenskraft. Ordet finns 
inte beskrivet i de ordböcker vi tittat i. Däremot beskrivs ”konkurrenskraftig” på följande 
sätt: ”som kan hävda sig väl i viss konkurrens” (Svensk ordbok 1, Norstedts 1990) 
samt, ”som klarar sig bra i konkurrensen” (Bonniers svenska ordbok, 1986). 

Richard Normann nämner konkurrenskraft på följande sätt: ”Det avgörande långsiktiga 
måttet på framgång är inte hur mycket vi får ut av varje kund, utan hur det går för våra 
kunder på deras marknad – kundens kunder – vad gäller sådant som konkurrenskraft 
(marknadsandel, lönsamhet, kundlojalitet och så vidare).” (Normann 2001, s 92). 

Han skriver också följande angående regionala aktörer: ”Det strategiska problem som 
territoriella enheter står inför i den nya ekonomin skulle jag vilja formulera mycket enkelt: 
Hur kan vi bli en bra plats för värdeskapande verksamhet? Ett land måste bygga upp sin 
konkurrenskraft på ungefär samma sätt som ett företag och i stor utsträckning även enligt 
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samma regler.” (s 343) Normann gör följaktligen en koppling mellan konkurrenskraft och 
värdeskapande. Detta återkommer: ”…försöker finna vilka faktorer som ger konkurrens-
kraft – för att kunna bli bra platser för värdeskapande” (s 343). 

Vi definierar konkurrenskraft, med hjälp av Richard Normann, som lönsam tillväxt 
bättre än branschgenomsnittet genom värdeskapande. Ett konkurrenskraftigt företag är 
alltså en bra plats för värdeskapande.  

Michael Porter tar upp ett företags kapacitet för konkurrenskraft: ”The company’s 
strengths and weaknesses are its profile of assets and skills relative to competitors, 
including financial resources, technological posture, brand identification and so on. The 
personal values of an organization are the motivations and needs of the key executives and 
other personnel who must implement the chosen strategy. Strengths and weaknesses 
combined with values determine the internal (to the company) limits to the competitive 
strategy a company can successfully adopt” (Porter, 1980, s xxvi). Konkurrenskraften hos 
ett företag är följaktligen beroende av företagets styrkor, svagheter och de anställdas 
värderingar och motivation.     

Tillväxt är ett annat centralt begrepp för vår studie. Enligt NUTEK:s rapport ”Tillväxt i 
småföretag” finns det ingen allmänt vedertagen metod för att mäta tillväxt. Rapporten 
skriver följande: ”Att mäta tillväxt som förändringen av antalet sysselsatta är vanligt i 
forskningssammanhang. När det gäller att mäta tillväxt i ekonomiska termer är mångfalden 
av mått större” (Levin & Weström, 2003). Vi definierar tillväxt som ökning av om-
sättning i svenska kronor, mätt i procent, mellan den utvalda tidsperiodens början och dess 
slut.  
 
 
1.2 Problemdiskussion 
 
Enligt en internationell undersökning som har studerat andelen s.k. ”supertillväxtföretag” 
genomförd av revisionskonsulten Lindebergs Grant Thornton, hamnar Sverige på fjärde 
plats av 30 länder (SvD den 3 april 2006, s 14). Supertillväxtföretag är mellanstora bolag 
som har en högre tillväxt av omsättning och antal anställda än det globala genomsnittet. 
Sverige har enligt denna undersökning haft en stor variation mellan olika år (24 % 2003, 
10 % 2004 och 31 % år 2005). Även om en fjärde plats är bra är slutsatsen i 
undersökningen ändå att man är oroad över läget i Sverige på lång sikt. Det är enligt 
rapporten alldeles för få företag som växer och den internationella konkurrensen blir 
hårdare. Dessutom drivs många av företagen av 40-talister och står därmed inför ett 
generationsskifte.  

En annan signal kommer från Dagens Industris Gasell-lista. För sex år sedan fanns 
1454 snabbväxare i landet, 2005 har de bara, med samma kriterier, kunnat identifiera 652 
företag. (Dagens Industris hemsida under rubriken ”Gasellerna”) 

Det finns, som vi tidigare nämnt, mycket litteratur kring vad som gör företag 
konkurrenskraftiga. Många böcker fokuserar på en aspekt av konkurrenskraft och 
framgång t.ex. ledarskap, lärande eller marknadsföring. Eftersom vi tror att 
konkurrenskraft stöds av en mängd faktorer som samverkar tycker vi det skulle vara 
intressant att skapa ett teoretiskt ramverk som försöker beskriva helheten. Med helheten 
menar vi både företagets externa aktiviteter och dess inre organisation och hur de är 
ihopkopplade. Vi anser att det är intressant att göra en undersökning av svenska, 
konstaterade tillväxtföretag från olika branscher med hjälp av en teoretisk modell som 
bygger på både kända internationella böcker (mest amerikanska) och svenska böcker samt 
nyligen publicerade svenska rapporter.  
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Vår utgångspunkt är vad företag kan göra för att öka sin konkurrenskraft. Vi har 
naturligtvis sökt bland andra uppsatser skrivna på universitet och högskolor i Sverige. Den 
uppsats som så vitt vi vet ligger närmast den uppsats vi själva gör är en magisteruppsats 
skriven vid Linköpings Universitet av Almevik & Polhagen år 2005. Uppsatsen 
heter ”Framgångsfaktorer för att bibehålla tillväxt” och undersöker fyra tillväxtföretag 
inom bemanningsbranschen. Vår uppsats skiljer sig främst i så motto att vi söker 
branschoberoende gemensamma faktorer.   
 
 
1.3 Problemformulering 
 
Vår huvudfrågeställning är:  
 
”Vilka faktorer är gemensamma för att skapa konkurrenskraft för snabbväxare oavsett 
bransch?” 
 
 
1.4 Syfte 
 
Syftet med undersökningen är att bidra till en ökad förståelse för vilka faktorer som bidrar 
till att stärka företagens konkurrenskraft genom att: 
   

• Skapa en teoretisk modell med hjälp av existerande litteratur om vad som gör 
företag och organisationer konkurrenskraftiga  

• Kartlägga faktorer som är gemensamma för konkurrenskraftiga företag  
• Ge förslag till hur företagsledningar kan agera för att utveckla konkurrenskraftiga 

företag 
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1.5 Disposition 
 
Uppbyggnaden av vår studie har vi valt att illustrera enligt figuren nedan (Figur 1).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I kapitel 1 har vi gått igenom bakgrunden till vårt problemområde och en 
problemdiskussion som sedan mynnat ut i studiens syfte.  
 
Kapitel 2, Metod: 
 Vi redogör för vår vetenskapliga positionering, gällande verklighetsuppfattning och 
metodansats samt gör en kritisk granskning av vår studie. 

Kapitel 3, Teori: 
 Vi går igenom den modell för olika faktorer som vi har tagit fram för att skapa en 
teoretisk förankring. Vi redogör för var de olika faktorerna kommer ifrån och vad de 
innebär. Vi berättar också om den undersökningsmodell vi har tagit fram. 

Kapitel 4, Empiri: 
 Vi presenterar kort våra fallföretag och redovisar sedan resultatet från vår 
intervjuundersökning.  

Kapitel 5  Analys:  
 Vi analyserar resultatet från vår empiriska studie med hjälp av vår teoretiska referensram. 
Kapitel 6 Slutsatser 
 Utifrån analysen av empirin och den teoretiska referensramen avslutar vi därefter med 
slutsatser från vår studie, rekommendationer till företag och för vidare forskning samt 
några reflektioner.  

Figur 1 Disposition 

6 SLUTSATSER
− Slutsatser
− Rekommendationer
− Reflektioner

1 INLEDNING
− Problembakgrund
− Problemdiskussion
− Syfte

2 METOD
− Vetenskaplig positionering
− Angreppssätt
− Metodval och tillvägagångssätt
− Kritisk granskning

4 EMPIRI
− Företagspresentation 
− Intervjusammanställning

3 TEORETISK REFERENSRAM
− Modellen
− Kundvärlden
− Organisationsvärlden

5 ANALYS
− Analys av empirin med stöd 

av vår referensram
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2 Metod 
 
I metodkapitlet klargör vi för vår vetenskapliga positionering. Vi kommer också att 
beskriva våra val när det gäller metoder och tillvägagångssätt både i det teoretiska arbetet 
och vid insamling och bearbetning av vårt empiriska material. Vi vill med hjälp av detta ge 
läsaren möjlighet att värdera de val vi har gjort för att själv kunna bedöma studiens 
trovärdighet. Metodkapitlet syftar också till att underlätta en replikering av vår 
undersökning. 
 
 
2.1 Vetenskaplig positionering 
 
Hur en forskare väljer att lägga upp en vetenskaplig studie och alla val han eller hon gör 
påverkas av hans/hennes grundläggande föreställningar om verkligheten enligt Arbnor & 
Bjerke (1994). För att ge möjligheten att bedöma våra urval, vår analys, slutsatser och 
trovärdighet redogör vi här för vår vetenskapliga utgångspunkt med avseende på 
verklighetsuppfattning och vetenskapligt synsätt. 

Vi har båda lång praktisk erfarenhet från svenskt och internationellt näringsliv. Vi har 
båda varit chefer i stora organisationer, har båda varit VD för ett mindre bolag samt drivit 
egna företag. Våra utgångspunkter kommer därför med nödvändighet att präglas av den 
erfarenhet vi har att arbeta praktiskt i olika organisationer. Vår förförståelse har formats av 
alla de positiva och negativa erfarenheter vi har av vad som har fungerat bra och vad som 
inte har fungerat bra i just de företag vi har arbetat i. 

Vi är medvetna om att alla val vi har gjort vad gäller metod, litteratur samt empiriska 
iakttagelser, är påverkade av vår verklighetsuppfattning. Vi är också medvetna om att detta 
även gäller för de personer som vi har intervjuat.  

 
Vår forskningsfråga handlar om att för ett antal konkurrenskraftiga företag försöka 

hitta gemensamma faktorer som varit viktiga för att skapa konkurrenskraft och framgång. 
Det finns inom vetenskapen många olika uppfattningar om när och hur olika metoder ska 
användas. För att kunna undersöka verkligheten gör de olika metodsynsätten antaganden 
om verklighetens utseende (Arbnor & Bjerke, 1994).  

Vår utgångspunkt finns i ett systemsynsätt dvs. att allt hänger ihop och är ömsesidigt 
beroende. Vi kommer att använda en systemteoretisk ansats eftersom vi tror att en enskild 
faktor inte kan vara avgörande utan att det är ett system av samverkande faktorer som är 
avgörande för att skapa hög konkurrenskraft. Men vår huvudsakliga vetenskapliga 
positionering är att göra en kvalitativ och förståelseinriktad studie och har på så sätt en 
hermeneutisk inriktning. Vår strävan är att skapa ökad förståelse för vilka faktorer som har 
bidragit mest för våra undersökta företag genom att få en företagsrepresentants subjektiva 
bild och sedan tolka den. Olika personers verklighetsuppfattning varierar och eftersom vi 
bara har intervjuat en person på varje företag blir den bild vi får helt beroende av den 
personens tolkning. Verkligheten är tolkad av människor och skapas genom interaktionen 
individer emellan, t.ex. påverkar vi personen vi intervjuar genom hur vi ställer frågorna 
och hur vi agerar.  

En känd tolkningsmetod är den hermeneutiska spiralen, vilken utgår från forskarens 
förförståelse för det som ska undersökas.  Det blir ett växelspel mellan förförståelse och 
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erfarenhet, mellan del och helhet. Spiralen innebär ”…att en större erfarenhet ger en 
bättre förförståelse som i sin tur gör att man uppfattar finare nyanser. Förförståelsen 
utvecklas från fördomar till verklig förståelse.” (Thurén, 1991, s 60) Eftersom vi har lång 
praktisk erfarenhet och även har läst och tillämpat teorier i våra yrkesliv har vi stor 
förförståelse, både på gott och ont. 

 
Vår strävan är att skapa ökad förståelse för vilka faktorer som bidrar mest till att skapa 

konkurrenskraft och vi kommer också att göra ett normativt försök i våra slutsatser där vi 
ger råd som riktar sig till företag. Vi har använt oss av en deduktiv metod där vår 
utarbetade teoribildning lett fram till en undersökningsmodell som tillämpats i vårt 
empiriska arbete. I vår intervjumall har vi även använt öppna frågor som kan komma att 
utveckla teoribildningen. Efter varje intervju tolkade vi respondenternas svar, vilket fick 
till följd att vi efter varje intervju ökade vår förförståelse.  
 
 
2.2 Angreppssätt 
 
Vi har inlett med att söka efter närliggande arbeten, dvs. kandidat- och magisteruppsatser, 
för att få en förståelse av hur vanligt förekommande undersökningsområdet är samt för att 
få uppslag om hur vi kan gå vidare. Därefter gjorde vi två urval. Det första urvalet har 
handlat om vilken litteratur som ska ingå i den teoretiska referensramen. Det andra urvalet 
har handlat om vilka företag som ska representeras i vår empiri. Litteratururvalet har varit 
uteslutande kvalitativt medan företagsurvalet har haft starka kvantitativa inslag utan att 
vara renodlat kvantitativt.  

Vi har sedan skapat den teoretiska referensramen och med den som bas konstruerat vår 
undersökningsmodell. Teoribildningen är framtagen genom att vi sammanfört slutsatser 
från litteratur som på olika sätt beskrivit faktorer för konkurrenskraftigt företagande. 
Modellen har resulterat i en intervjumall som vi sedan använt för att utföra de åtta 
intervjuer som varit arbetets empiriska del. 

Resultatet av empirin har vi sedan analyserat med hjälp av den teoretiska 
referensramen. Vi har utgått från teoriernas beskrivningar av faktorerna och undersökt om 
de studerade företagen uppvisar ett beteende som liknar det som är beskrivet i den 
teoretiska modellen samt vilka avvikelser som kan identifieras. Slutresultatet har visat sig 
som klara överensstämmelser, klara motsägelser eller otydlig överensstämmelse mellan 
teori och empiri.  

Som framgår av ovanstående så har vårt angreppssätt varit deduktivt.  
 
 

2.3 Metodval 
 
I en studie kan informationsinsamlingen antingen göras genom en kvantitativ eller 
kvalitativ metod.  
Vi har ansett att med utgångspunkt från vår fråga blir våra möjligheter att nå nyanserade 
och i vissa fall problemutvecklande svar betydligt bättre genom att använda den kvalitativa 
metoden, vilket också följer av vår vetenskapliga positionering. Vår förförståelse kan då 
expandera genom ökad erfarenhet och vi kan i viss mån hamna i en hermeneutisk spiral. 

Vid urvalet av fallföretag (se ”Urval av företag” nedan) använder vi dock i det första 
steget en kvantitativ metod och därefter en kvalitativ metod.   
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Vår studie är en flerfallstudie med åtta stycken fallföretag. En flerfallstudie 
kännetecknas av att den består av flera fall och att dessa kan jämföras så att mönster kan 
framträda.   
 
 
2.3.1 Det teoretiska arbetet 
 
I teoridelen av studien har vi studerat vad som har skrivits om framgångsrika företag och 
tillväxt för att med hjälp av detta kunna skapa en modell att utgå ifrån. Fokus för det 
teoretiska arbetet har alltså varit ett sökande i sekundärdata.   

Undersökningsmodellen har tagits fram genom att de faktorer vi formulerat som 
övergripande och viktiga för ett företags konkurrenskraft har översatts till intervjufrågor. 
Frågorna har haft som syfte att klargöra en eller flera faktorers vikt hos det företag som 
respondenten representerade.     

Delar av undersökningsmodellen kommer från en tidigare utförd studie, ett 
tillämpningsarbete i affärsutveckling (Silfver & Silvergran, 2006). Syftet med den studien 
var att ta fram en undersökningsmodell i form av en intervjumall och pröva den genom att 
undersöka om utvald litteraturs beskrivning av framgångsfaktorer verkade överensstämma 
med utvalda tillväxtföretags uppgivna framgångsfaktorer och om det var möjligt att 
undersöka dessa faktorer med hjälp av intervjuer. Den litteratur vi använde i det tidigare 
tillämpningsarbetet var en delmängd av de böcker vi utgått från i detta arbete. Vårt 
undersökningsområde var också mindre, vi tittade enbart på organisationsvärlden och 
undersökte bara två företag. I den studien kom vi fram till att det fanns en god korrelation 
mellan litteraturen och resultaten från de intervjuer vi utförde och att det för de flesta 
faktorerna gick att få fram relevant information.  
 Resultatet av teoristudierna beskrivs nedan under rubriken ”Teoretisk referensram”. 
Resultatet har använts för att skapa den undersökningsmodell vi sedan har använt i vårt 
empiriska arbete. 
 
 
2.3.2 Datainsamling 
 
Vårt syfte är att försöka skapa ökad förståelse för vilka faktorer som bidrar till att stärka ett 
företags konkurrenskraft. Vi ska göra det genom att undersöka vad konkurrenskraftiga 
företag anger som framgångsfaktorer. Då måste vi först undersöka att de utvalda företagen 
är konkurrenskraftiga. Vi har tidigare definierat konkurrenskraft som lönsam tillväxt bättre 
än branschgenomsnittet. De företag vi ska undersöka måste alltså vara lönsamma och ha 
en högre tillväxt än sin bransch som helhet under den utvalda tidsperioden. Vi mäter inte 
konkurrenskraft utan vi använder det som ett urvalsinstrument för att hitta företag som vi 
tror kan ge oss ökad insikt om vad de har gjort för att skapa lönsam tillväxt och 
konkurrenskraft. 

Vid en studie kan man använda primär- och sekundärdata. Våra primärdata är 
framtagna genom personliga intervjuer med en person på varje undersökt företag. Våra 
sekundärdata utgörs av litteratur, aktuella tidningsartiklar, material från SCB (Statistiska 
Centralbyrån), årsredovisningar från Bolagsverket, material från företagens hemsida och 
material som vi har fått av företagen.  
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2.3.3 Urval 
 
Urval av litteratur 

Vi studerade sjutton böcker och sex rapporter och försökte lyfta ut faktorer som enligt 
dem ska leda till konkurrenskraft (se bilaga 2 för en översikt).  Av dessa valde vi ut tio 
böcker, fyra rapporter samt ISO 9000 ledningsprinciper. Några av dessa behandlar enbart 
vissa delmängder av helheten medan andra har ambitionen att ge en fullständig bild av 
faktorer som leder till god konkurrenskraft.  

Vårt urval av litteratur sträcker sig över fem sekler. Den äldsta boken är från 1957 och 
de senaste rapporterna är från 2005. De teorier, modeller och specifika faktorer som vi har 
använt kommer från den akademiska världen men också från mer populärvetenskapliga 
managementböcker. Urvalet av litteratur är naturligtvis en bråkdel av allt som skrivits i 
ämnet. Vi har arbetat med det material vi har letts till genom kurser på företagsekonomiska 
institutionen och genom vårt eget intresse för området kopplat till tidigare och nuvarande 
arbeten. Sex av böckerna är amerikanska, en är skriven av en holländare, en av japaner och 
två av en svensk. Rapporterna handlar bara om svenska företag. Det finns alltså en stor 
tyngdpunkt kring amerikanska studier.  

Vi har försökt kartlägga spridningen på vårt val av litteratur med hjälp av en 
kategorisering baserad delvis på Röviks bok Moderna organisationer (2000). Två av 
böckerna handlar huvudsakligen om ledarskap; Selznicks Leadership in administration 
(1957) och Normanns Skapande företagsledning (1975). Tre av böckerna handlar om 
lärande; Senges Femte disciplinen (1990), Nonakas & Takeuchis The Knowledge-creating 
company (1995) och de Geus The living company (1997). Peters & Watermans In search 
of excellence (1982) och Treacys & Wiersemas Disciplines of Market leaders (1995) 
handlar framför allt om kundorientering och företagskultur.  ISO 9000 Ledningsprinciper 
handlar om kvalitetsledning, Normanns När kartan förändrar affärslandskapet (2001) om 
Strategiutveckling och NUTEK, Visanu och ITPS-rapporterna (2004, 2005) handlar om 
tillväxt. Built to last av Collins & Porras (1994) och Good to Great av Collins (2001) 
handlar om framgångsrika företag. Vår bedömning är att vi har fått en relativt god 
spridning mellan olika koncept som har varit populära det senaste halvseklet. 
    
Urval av företag 

För att välja ut företag där företrädare eventuellt kan ge oss en djupare förståelse inom 
vårt valda ämne har vi utfört intervjuer på företag som är konstaterade 
snabbväxare. ”Snabbväxare” är ett begrepp som tillväxtkonsulterna Ahrens & Partners 
använder för de företag som kommer med på deras lista. Vi har valt att utgå från den listan 
som de sammanställer årligen och som publiceras av SvD (för en utförlig redovisning av 
Ahrens & Partners kriterier, se bilaga 1). 

  
Vi har också lagt till några egna kriterier. Dessa är följande. 
 

• Företagen ska vara aktiebolag. Vi vill relativt enkelt kunna få fram information.  
• Företagen ska vara verksamma i Stockholms och Uppsala län och ledningen ska 

sitta i dessa län. 
• En stor andel av personalen ska vara anställda i Sverige.   
• Företagen ska ha haft större genomsnittlig nettoomsättningsökning än sin bransch, i 

form av tre- eller fyrsiffrig SNI-kod, under åren 2001 till och med 2004. 
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• Företagen ska uppvisa en sammanlagd bokföringsmässig vinst under vår valda 
undersökningsperiod. Begreppet ”bokföringsmässig vinst” är något trubbigt med 
tanke på hur man kan välja att visa upp sitt företag i en externredovisning men 
tyvärr är det svårt att komma längre än så.  

• God branschspridning bland utvalda företag. Inom endast en bransch kan det vara 
förklarligt att vissa faktorer genomgående är viktigare än andra.  

 
Företag från Ahrens & Partners tillväxtlista har sedan jämförts med SCB:s näringslivs-
statistik gällande de branscher de är officiellt klassificerade i. Klassificeringen är gjord 
enligt SCB:s SNI-kod. SNI betyder Svensk Näringsgrensindelning och bygger på EU:s 
standard NACE som beskriver ett företags verksamhet. Huvudsyftet med koden är att 
kunna skapa statistik. Omsättningen för branschen utgår från SNI-koden där vi har valt en 
tresiffrig SNI-kod för de flesta branscher. Vi definierar branschen som de företag som 
ingått för att skapa den totala omsättning som beskrivs för ett visst år och en viss SNI-kod. 

Lönsamhet är ett av våra kriterier och vi definierar lönsamhet på följande sätt i vår 
studie; sammanlagt positivt bokföringsmässigt resultat under den undersökta tidsperioden 
utan hänsyn tagen till inflation (inga nuvärdesberäkningar). Företag kan alltså ha haft ett 
eller flera år med ett negativt resultat men det ackumulerade resultatet för de företag vi valt 
ut har varit positivt. Genom detta tillvägagångssätt fick vi fram tretton företag som ingår i 
elva olika branscher enligt SCB:s SNI-kodning på femsiffrig nivå. Därigenom tycker vi att 
vi nått vårt mål gällande god branschspridning.  

Vi har därefter decimerat antalet företag till åtta vilket framgår av avsnittet 
”Intervjuer”. De åtta företagen verkar i åtta olika branscher men ett företag har två SNI-
klassificeringar och en av dessa överensstämmer med ett annat företags.   

Vissa företag har eller har haft brutna räkenskapsår. De företagens tidsperioder 
kommer att skilja sig från vår övergripande tidsperiod. Skillnaden utgörs av en annan start- 
respektive sluttidpunkt men den sammanlagda tidslängden är densamma. 

 
 

2.3.4 Intervjuer 
 
Konstruktion av frågor 

Med hjälp av vår teoretiska modell konstruerade vi frågor som skulle hjälpa oss att ge 
ett svar på vår huvudfrågeställning. Vår undersökningsmodell och intervjumall finns i 
bilaga 4 respektive 5. På grund av att vi hade beslutat oss för att varje intervju inte fick ta 
mer än en timme kunde vi inte täcka in allt i den ursprungliga modellen utan vi valde ut de 
avsnitt som vi ansåg var mest intressanta.  
 
Typ av intervju 

Vi valde att genomföra intervjuerna som halvstrukturerade, vilket innebär att man inte 
ställer exakt samma frågor i samma ordning (strukturerad) och inte heller helt öppna frågor 
där respondenten har möjlighet att fritt utveckla sina svar (ostrukturerad). Vi följde inte 
strikt den ordning som frågorna stod i, utan vi anpassade intervjun beroende på de svar vi 
fick och avbröt inte gärna respondenten. Vi höll oss inte strikt till intervjumallens frågor 
utan ställde följdfrågor baserade på respondentens svar. Vi valde detta upplägg för att öka 
möjligheten till utförligare och mer nyanserade svar genom att inte styra och begränsa 
respondenten för mycket och för att finna något i svaren som kunde leda intervjun vidare. 
Med en halvstrukturerad teknik kunde vi samtidigt som vi hade en viss struktur som 
underlättar tolkning och överblick ändå ha möjlighet att få nya vinklingar av ämnet 
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(Andersson 2001). Frågorna har dock varit relativt öppna för att få så spontana svar som 
möjligt och inte styra alltför mycket.    
 
Förberedelse inför intervju 

Efter att vi valt ut de lämpliga företagen för vår studie tog vi kontakt med dem via 
telefon. Vi förklarade syftet med vår uppsats, hur lång tid intervjun skulle ta samt erbjöd 
dem att ta del av vårt resultat. Vi kontaktade alla de 13 företag vi ursprungligen valt ut.  
När vi hade bokat in åtta intervjuer valde vi att inte fortsätta bearbeta de andra företagen 
utan nöjde oss med dessa åtta. Vi skickade en skriftlig bekräftelse via e-post där vi beskrev 
vår undersökning, se bilaga 6.  
 
Intervjuade personer 

Vi valde att intervjua endast en person från varje företag eftersom vi lyckades boka in 
antingen VD eller en av grundarna på sju av åtta företag. I det åttonde företaget (Erik 
Olsson Fastighetsförmedling AB) bokade vi en intervju med vice VD.  

Det skulle säkert ha gett en bredare och djupare bild av företagen om vi hade intervjuat 
flera personer från varje företag. Vi frågade alla våra intervjuade om de trodde att vi skulle 
ha fått en annan bild om vi hade intervjuat någon annan. De flesta ansåg inte att vi skulle 
ha fått det. Listan på intervjuade personer återfinns i källförteckningen. 
 
Genomförande av intervjuer 

Alla åtta intervjuerna skedde på företagens kontor. Under en intervju fanns en åhörare 
med. Vi anser att det påverkade intervjun, men inte på något avgörande sätt. Vi 
genomförde alla intervjuerna tillsammans. Vi valde att både anteckna och spela in 
intervjuerna (vi har inte spelat in alla intervjuer) eftersom vi ville vara säkra på att få med 
all information. Anteckningarna har dock varit vår viktigaste källa.  
 
Följdfrågor 

Under våra intervjuer lyckades vi inte ställa samtliga frågor till samtliga respondenter. 
Vi noterade i vår intervjubehandling att vissa faktorer inte hade belysts tillräckligt. Vi 
valde då att skicka ut frågor via e-post till två respondenter. De svar vi fick var tyvärr så 
intetsägande att vi tvingas konstatera en viktig erfarenhet; med den här typen av intervjuer 
är det mycket viktigt att ställa alla frågor vid samma tillfälle. Vi valde därför att inte skicka 
ut kompletterande frågor till övriga berörda respondenter. Men vi tycker inte det har haft 
någon avgörande betydelse för undersökningens kvalitet.      
 
Bearbetning av intervjun 

Efter intervjun dokumenterade vi våra anteckningar i på ett sådant sätt att vi skulle ha 
möjlighet att sortera materialet både per fråga och per person. Flera av respondenterna 
ville försäkra sig om att de inte skulle bli citerade och att man inte skulle kunna se vad de 
hade sagt så vi har sammanfattat empirin och lagt ihop alla svar så att man inte på ett 
enkelt sätt kan se vem som har sagt vad. Ett alternativ hade varit att göra företagen 
anonyma, men vi ansåg att det var viktigt för värdet i vår undersökning att se vilka företag 
som hade deltagit. 

 
 

2.3.5 Analys 
 
Vi har haft som ambition att arbeta metodiskt och systematiskt. Vi inledde med att notera 
våra egna övergripande reflektioner kring de personer och företag vi hade träffat. Därefter 
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gjorde vi en matris där vi horisontellt haft de faktorer som beskrivs i teoridelen och där vi 
vertikalt ställt upp företagen. Varje ruta i matrisen har innehållit vår analys av den faktorns 
förekomst i det specifika företaget samt hur väl vi tycker att vi lyckats se detta. Utifrån det 
arbetet har vi också analyserat om det bland de undersökta företagen funnits en stor eller 
liten samstämmighet rörande en specifik faktor, alltså om vi anser att faktorn varit starkt 
förekommande hos många företag eller kanske mycket litet förekommande. Det senare 
innebär att empirin inte stämmer överens med teorin. Dessutom har vi tagit med de fall där 
de olika böckerna som vår modell bygger på haft olika syn gällande vissa faktorer och om 
det eventuellt visat sig också bland de undersökta företagen.  

 
2.3.6 Anonymitet 
 
Vissa respondenter uttryckte önskemål om att inte bli citerade samt att det inte på något 
annat sätt skulle framgå vad de har sagt. Många citat förekommer men vi har försökt att i 
mesta möjliga mån göra det omöjligt att sluta sig till vilken respondent som sagt vad.   
 
      
2.4 Kritisk granskning 
 
Vi gör naturligtvis inte anspråk på att vårt urval av litteratur är heltäckande och vi kan ha 
brustit i fokus gällande viktiga infallsvinklar. Även om vi har försökt få en god spridning i 
urvalet av litteratur kan vi inte vara säkra på att vi har lyckats få ett gott urval. Huvudsyftet 
med vår teoretiska referensram har dock varit att skapa en modell för vår undersökning så 
vi ser inte det urval vi har gjort som någon kritisk faktor. Vi har också valt att bygga vår 
referensram på en mängd olika böcker och rapporter av både akademisk och 
populärvetenskaplig karaktär, delvis skrivna under olika historiska skeden och också 
skrivna i olika kulturer vilket rimligtvis har breddat vår referensram.  

När forskare gör en fallstudie riskeras objektiviteten genom att forskarna snedvrider 
slutsatsen. Enligt Thurén (1991) är det svårt att frigöra sig från sin förförståelse och att 
forskaren därför försöker hitta sådant som bekräftar det man redan tror sig veta. Vi har 
varit medvetna om denna risk och har försökt vara så objektiva som möjligt.  

Vi gjorde ett medvetet urval av tretton företag från Ahrens & Partners tillväxtlista. Vårt 
urval är inte ett slumpmässigt urval utan vi har valt företag vi ansåg hade intressanta 
egenskaper för att kunna ge ett bidrag till svaret på vår frågeställning och som uppfyllde 
våra kriterier..  

Vidare valde vi att göra personliga intervjuer. Allt som en intervjuare gör, hur den är 
klädd, hur den ställer frågorna med mera kan också påverka den intervjuades svar. Vi 
försökte också undvika att ställa ledande frågor  

En annan aspekt är att vi endast har gjort intervjuer med ett fåtal företagsledare för att 
justera vår intervjumall. Vi har också utfört endast en intervju på varje företag. 
Intervjumallen är medvetet uppgjord för att användas med en respondent som leder och 
helst också har grundat företaget i fråga. I de fall där det finns flera grundare skulle mallen 
med fördel kunnat användas på samtliga dessa. Det hade säkert lett till en tydligare bild av 
företaget, dess historia och dess framgångsfaktorer. 

Mättnad är en annan fråga som bör tas upp. Hade vi haft någon marginell nytta av 
ytterligare fallföretag? Vi tror inte att det hade varit av intresse att intervjua ytterligare s.k. 
snabbväxare. Vad som däremot är av klart intresse är att utföra intervjuer enligt samma 
metod hos företag i samma branscher som våra fallföretag som har haft en medioker eller 
dålig omsättningsutveckling jämfört med branschen som helhet.   
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Vissa respondenter hade blivit intervjuade förut och kanske hade börjat svara 
schablonmässigt. Vi upplevde att ju mer ”strömlinjeformat” och rutinerat respondenterna 
svarade, desto mindre intressant blev intervjun. Det fanns ett mervärde i de frågor där vi 
antingen fick ett svar som vi förväntat oss men klätt i helt nya ord eller ett svar som vi inte 
förväntat oss alls. Det var också tydligt att de respondenter som hade en akademisk 
skolning eller en arbetserfarenhet liknande vår egen och som läst viss litteratur som ingår i 
vår referensram gav mindre problemutvecklande eller ”perspektivförändrande” svar för 
oss.  Tilläggas bör att en del respondenter gav intrycket av att glimtvis glömma bort sig 
och tala för sig själva snarare än för sitt företag. 

 
 

2.4.1 Trovärdighet 
 
Vår studie är hermeneutisk inriktad och reliabilitet har inte varit av betydelse i vårt 
analysarbete men däremot till viss del i vårt urval. Thurén skriver följande: ”Reliabilitet, 
tillförlitlighet, innebär att mätningarna är korrekt gjorda” (Thurén, 1991 s 22). De enda 
kvantitativa mätningar vi utfört i vår studie är kopplade till vårt fallurval dvs. vilka företag 
som vi har ansett det relevant att utföra intervjuer hos. Där har vi använt oss av 
rapporterade värden som ingått i företagens årsredovisningar samt av officiella värden som 
SCB sammanställt. Vi anser att vår reliabilitet enligt våra kriterier är god och inte lätt att 
angripa. Däremot är validiteten i vår urvalsbas och i vår studie mer öppen för diskussion. 
För att erhålla en hög validitet krävs att studien verkligen har undersökt det som var 
avsikten att undersökas. Det är således av stor betydelse att studien stämmer överens med 
dess syfte och preciseringen av syftet.  

Vi anser att vår studie har sökt efter det som vi hade som avsikt att söka efter, vilket 
var att tolka och analysera vilka faktorer som är av betydelse för att skapa konkurrenskraft. 
Man kan invända att de modeller vi utgick ifrån kanske mer var fokuserade på betydligt 
större företag som också varit etablerade under betydligt längre tid. Vår studie bygger på 
ett tolkande synsätt och vi är medvetna om att tillförlitligheten speciellt kan ifrågasättas i 
denna kategori av studier.  

Vi anser att vi använt relevanta källor utifrån studiens syfte och vi har haft som 
ambition att systematiskt förklara valen vi gjort i denna studie för att därigenom öka 
läsarens förtroende för studien. 

Genom att relativt detaljerat dokumentera vårt tillvägagångssätt, både i uppsatsen samt 
genom de bilagor som bifogas, har vi också försökt stödja möjligheten att replikera vårt 
arbete eller att bygga vidare på denna studie.  

Anonymitetskravet från våra respondenter och att vi ändå har valt att presentera vilka 
företag vi har undersökt gör att det inte går att se vilka respondenter som har svarat vad. 
Läsaren har alltså inte möjlighet att se alla fakta och samband som vi har använt i analysen 
vilket vi förstår påverkar trovärdigheten.  
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3 Teoretisk referensram 
 
I detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram och den resulterande 
undersökningsmodellen. Denna teoridel har två syften; dels har den utgjort basen för den 
intervjumall vi använt i den empiriska delen, dels kommer den att vara vårt verktyg i den 
kommande analysen.  I det här kapitlet redogör vi för vilka faktorer för konkurrenskraft 
som vi har funnit i vår utvalda litteratur. Faktorerna har vi delat upp i två huvudgrupper 
som också utgör de två huvuddelarna i vår teoretiska modell som vi har valt att likna vid 
en luftballong. De två delarna är ”organisationsvärlden” och ”kundvärlden” . 
 
 
3.1 Teoretisk modell 
 
Alla företag befinner sig i en affärsmiljö där det finns ett antal intressenter som påverkar 
och/eller påverkas av företaget. I figur 2 ser vi en bild av intressenterna i ett företags 
omvärld. Av alla de faktorer som kan identifieras i ett företags relationer med omvärlden är 
det endast faktorer som vi anser rör kunderna som kommer att ingå i vår modell.  

Organisationsvärlden är allting som sker inom företaget och som huvudsakligen har 
internt fokus. Det kan vara 
organisation, ledarskap, lärande, 
målstyrning etc. De två 
intressenterna ”anställda” 
och ”ägare” ingår i vår modell i 
organisationsvärlden i den mån 
de är relaterade till de faktorer 
vi tagit fram. I de flesta av våra 
fallföretag är det så att 
ledningen delvis består av 
ägare. Faktorerna i 
organisationsvärlden är 
centrala i vår modell.  

För att skapa en teoretisk referensram har vi valt att dela upp de faktorer vi har funnit i 
litteraturen i enlighet med bilden av affärsintressenter dvs. organisationsvärlden och 
kundvärlden. Eftersom vi fann många faktorer började vi med att gruppera ihop dem under 
de tjugo rubriker som finns i tabell 1 för att göra det hanterbart. Vi såg också att faktorerna 
bidrog på olika sätt och har därför skapat en struktur för hur de olika faktorerna hänger 
ihop. Den totala listan över alla faktorer vi fann finns i bilaga 2. Vår fortsatta redovisning 
av teori, empiri och analys kommer att bygga på denna struktur. Det är viktigt för den 
fortsatta framställningen att läsaren förstår strukturen och vår modell. 

Av de tjugo grupperna av faktorer, som vi fortsättningsvis kommer att kalla bara 
faktorer, handlade fjorton om, vad vi har benämnt, organisationsvärlden. Fem handlar om 
kundvärlden där man kan urskilja tre faktorer som handlar om själva erbjudandet och två 
som berör omgivningen. En av faktorerna, affärsidén, anser vi knyter ihop kundvärlden 
med organisationsvärlden. 

Figur 2 Intressentmodell, egen bearbetning av Ehdin & Feurst 
(1983)
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Kundvärlden  
Erbjudandet Omvärldsinriktning   

Organisationsvärlden 

Kundvärde Omgivningskännedom Affärsidé  (vad) Ledarskap  (hur,vad, vem) Värderingar  (vad, vem) 
Differentiering Nätverkande   Lärande  (hur,vad, vem) Mångfald  (vad, vem) 
Innovation     Utveckling  (hur,vad, vem) Mål  (vad, hur) 
     Handlingsfokus  (hur) Realism  (vad, hur) 
     Gruppen  (vem) Samklang  (vad, hur) 
     Medarbetarna   (vem) Effektivitet  (vad, vem) 
     Visioner  (vad, vem) Kontroll  (vad, vem) 

Tabell 1 Faktorer 
 

För att skapa en struktur började vi med att gruppera de fem faktorerna i kundvärlden.  
Bland faktorerna som handlar om företagets erbjudande till kunderna, finns det vi har 
kallat för innovation närmast affärsidén, eftersom det handlar om hur företaget skapar 
erbjudanden till kunderna kring sin affärsidé.  

Nästa steg är olika sätt 
att differentiera sitt 
erbjudande och detta 
tillsammans blir företagets 
sätt att leverera värde till 
sina kunder, kundvärde. 
Dessa tre faktorer har vi 
också delat upp i tre sektorer 
där vi har funnit olika 
alternativ för specialisering, 
olika sätt att leverera 
kundvärdet. De är antingen 
med hjälp av erbjudandets 
egenskaper eller kostnad 
eller genom service (övre 
delen av figur 3). De två 
faktorerna 
omgivningskännedom och 
nätverkande finns i 
gränslandet mellan kund- 
och organisationsvärlden..  

Vi grupperade sedan 
faktorerna för 
organisationsvärlden i ”Vad 
som ska göras” 
(Idéerna), ”Hur det ska göras” (Genomförandet) respektive ”Vem eller vilka som ska göra 
det eller vara inblandade” (Människorna). Men vi fann att vissa av faktorerna kunde passa 
in i två eller flera av grupperingarna. Vi valde därför att skapa en struktur i form av tre 
cirklar som delvis överlappar varandra (se nedre delen av figur 3). Det som överlappar 
mellan Idéerna och Genomförandet har vi kallat ”Göra rätt saker”, överlappningen mellan 
Idéerna och Människorna har vi kallat ”Få människor med sig” och gränslandet mellan 
Människorna och Genomförandet kallar vi ”Göra saker rätt”. Det område där alla tre 
cirklarna överlappar varandra har vi kallat för navet eftersom det är faktorer som påverkar 
allting. Affärsidén finns alltså med i både kundvärlden och organisationsvärlden. Det är 
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den som driver organisationen och kunderbjudandet.  När vi hade tagit fram denna modell 
tyckte vi att den liknade en luftballong. Vi har därför valt att kalla den luftballongen.  

Med den analogin så är luftballongen hela företaget. Omgivande luft, mark och hav är 
omvärlden. En luftballong är en farkost som liksom företag 
är väldigt beroende av sin omgivning. Det går inte att åka 
vart man vill oberoende av omgivningen utan man måste 
utnyttja de möjligheter som finns, för luftballongens del 
finns olika vindriktningar på olika höjder. Genom att variera 
flyghöjden kan man på ett begränsat sätt manövrera sig mot 
sitt mål. Vissa dagar, konjunkturer, medger vindarna 
kursomläggning, vissa dagar är det omöjligt – man får snällt 
följa med dit vinden bär eller landa. 

Det värde som skapas i företaget i form av ett 
erbjudande är den varmluft som gör att ballongen lyfter, 
affärsidén är brännaren (Idéerna). Korgen innehåller 
företagets interna delar. I korgen finns gastuber och när 
gasen antänds skapas varmluft (Genomförandet). I korgen 
står människor som gör aktiviteter för att ballongen ska 
flyga (Människorna). Ansvarig flygare kontrollerar 
ballongens höjd över marken/vattnet och ser till att alla i 
korgen vet vad de ska göra (Navet). Det är viktigt för flygaren att veta vart han ska och 
vart det är möjligt att flyga (Göra rätt saker) Flygaren vet hur man flyger en luftballong på 
ett effektivt sätt och vet hur mycket han kan elda på för att stiga eller om han ska dra i linor 
för att släppa ut varmluft ur ballongen (Göra saker rätt).  Flygaren måste se till att ha med 
sig människor som klarar flygningen och han måste också veta hur hans ballong beter sig, 
dvs. han måste kunna ”sin” ballong (Få människor med sig).    

Efter denna lilla utfärd i luftballongernas värld kommer vi att gå tillbaka till den 
ursprungliga bilden och gå igenom de olika delar vilken den är uppbyggd av. Det går att 
hitta invändningar mot analogin med en luftballong; det behövs bara en person för att styra 
den, etc. men vi kommer att använda den även fortsättningsvis när vi anser att den 
underlättar förståelsen för vår modell. 

Vi kommer nu att mer detaljerat gå igenom de olika faktorerna som bygger upp vår 
modell. Vi börjar med kundvärlden och faktorerna uppdelade på de tre alternativa sätten att 
skapa värde. 

 
   

3.2 Kundvärlden –Erbjudandet 
 
För kundvärlden har vi valt att utgå från Treacy & Wiersemas (1995) indelning i olika 
marknadsdiscipliner. Modellen påminner en hel del om Porters tre strategiska 
tillvägagångssätt (Porter, 1980). Porters tre dimensioner är övergripande kostnadsledarskap, 
differentiering och fokusering. Enligt Treacy & Wiersema så finns tre alternativa 
marknadsdiscipliner man kan välja att specialisera sig på; kundnärhet (service), 
produktledarskap (egenskaper) eller operationell överlägsenhet (kostnad). 
Kundnärhetsdisciplinen påminner delvis om Porters fokusering men skiljer sig genom att 
kundnärhet enligt Treacy & Wiersema handlar om att skapa en mycket nära relation med 
sina kunder och erbjuda dem allt de behöver. Det handlar inte om att erbjuda en väldigt 
smal produkt som det kan vara enligt Porters modell men påminner om att välja ett väldigt 
smalt marknadssegment och erbjuda en service som ingen annan kan ge helt enkelt för att 
de inte vet lika mycket om kunden. Vi har valt Treacys och Wiersemas modell just för att 

Figur 4 Luftballongen 
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få med denna service/relationsdimension. 
Vi har också noterat att Normann pekar på 
tre trender inom dagens affärsliv; 
tjänstefiering, e-ifiering samt 
upplevelsefiering. De är trender som var 
och en passar väl in inom våra tre 
alternativa sätt för kundvärdeskapande; 
egenskaper (upplevelsefiering), kostnad 
(e-ifiering) och service (tjänstefiering). 

Enligt Treacy & Wiersema kan en 
organisation bara realistiskt välja att 
specialisera sig på en av de tre 
disciplinerna pga. den nödvändiga 
fokuseringen av ledningens tid och 
resurser. De säger ”…if a company is 
going to achieve and sustain dominance, it 
must first decide where it will stake its 
claim in the marketplace and what kind of 
value it will offer to its customers” 
(Treacy & Wiersema s xiv). De menar att 
när man har gjort detta val ska man inrikta/optimera hela sin verksamhet för detta val; dvs. 
fokusera på att förbättra de processer som är nödvändiga för att leverera det värde man har 
bestämt sig för. På detta sätt kan man alltid ligga före konkurrenterna när det gäller att 
leverera just detta värde. Man kommer att bli överlägsen inom den disciplin man har valt, 
men måste vara tillräckligt bra även inom de andra disciplinerna. Vi har skapat en egen 
modell baserad på Treacy & Wiersemas tre discipliner där vi har använt ytterligare 
litteratur för att utveckla den. Vi har försökt visa hur ett erbjudande byggs upp.  

För att vara framgångsrikt behöver ett företag ha bra förståelse för vad som händer i 
omgivningen. Många företag skapar nätverk på olika sätt för att skapa ett större värde för 
kunden och kunna använda bästa möjliga kompetens som finns tillgänglig (Normann, 
2001). Med hjälp av detta har de skapat en innovativ affärsidé som gör att de lyckas 
differentiera sig från konkurrenterna.  Vi har sedan delat upp vägen från affärsidé till 
erbjudandet i tre steg; kring vilken parameter företagets innovationer sker, hur de 
differentierar sig mot kunden och vad som framförallt skapar det kundvärde som gör att 
kunderna väljer att köpa (se figur 5). Om vi börjar högst upp i figuren med kundvärde som 
gör att kunder väljer ett erbjudande så kan det delas upp i tre sektorer.  

 
Egenskaper: vilka egenskaper erbjudandet har, dvs. bästa egenskaperna oavsett pris. 
Kostnad: erbjudandet med lägsta kostnaden, dvs. bästa värde för ett visst pris 
Service: erbjudandet som ger den bästa totala lösningen baserat på god service 
 
Företaget som ständigt ska uppfattas som att det erbjuder de bästa egenskaperna måste ha 
ett starkt varumärke och vara väldigt duktiga på att introducera nya produkter eftersom 
konkurrenterna också ständigt kommer att förbättra sina produkter och det gäller att ligga 
före dem. De måste alltså differentiera sig genom att vara duktiga på marknadsföring.  

Företag som ska erbjuda bästa kostnaden måste vara effektiva eftersom det gäller att 
hålla kostnaderna nere. Men de måste också vara smidiga och enkla att handla av, annars 
kommer erbjudandet att uppfattas som alltför krångligt och blir dyrare för kunden.  
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Enligt det tredje alternativet måste företaget ha en stor lyhördhet för kundens behov 
och kunna skapa långsiktiga relationer, dvs. de differentierar sig genom samarbetet med 
kunden och genom att leverera en service baserad på detta. 

Enligt Johansson (2005) så kan framgångsrika företag vara innovativa inom olika 
områden. Han nämner tre olika innovationsområden: säljinnovation, processinnovation och 
produktinnovation. Säljinnovation handlar om att hitta nya sätt att sälja och nya sätt att 
hitta och samarbeta med kunder. Det handlar mycket om att skapa relationer så vi har 
kallat det området för relationsinnovation. Processinnovation handlar om att skapa nya 
rutiner som reducerar kostnaderna och produktinnovation om att skapa nya produkter med 
nya egenskaper. Vi anser att dessa tre områden passar väldigt bra in i Treacy & Wiersemas 
modell så vi har lagt till det som de innovationsparametrar man behöver ha för att lyckas i 
de tre olika disciplinerna.  

Vi kommer nu att gå igenom de olika grupperna i modellen ovan. Vi börjar med att 
beskriva de två omvärldsinriktade faktorerna och skriver sedan lite om vad vi menar med 
kundvärde, differentiering och innovationsparameter. Därefter går vi igenom de tre 
alternativen för specialisering. Vi har skrivit ihop påståenden från flera böcker till löpande 
text och angett varifrån vi har tagit det. För en mer detaljerad beskrivning av varifrån varje 
påstående kommer, se teoriöversikten i bilaga 2. 

 
 

3.2.1 Omvärldsinriktning 
 
Omgivningskännedom 

Enligt vår litteratur måste ett konkurrenskraftigt företag ha en stor känslighet för 
omgivningen.  Det måste ha en förmåga att lära sig och snabbt reagera på förändringar och 
kunna utnyttja dem som nya möjligheter. Det har blivit ännu viktigare idag så företag 
måste anstränga sig för att förstå det större sammanhanget som företagets bransch verkar i. 
Det räcker inte med att förstå branschen eftersom branschgränserna suddas ut mer och mer. 
På så sätt kan det behålla en harmoni med sin omgivning (de Geus 1997; Normann 2001). 
Framgångsrika företag har varit skickliga på att anpassa sig till omstruktureringar och 
konsolideringar i branschen samt förändrade kostnadsstrukturer i den globala ekonomin. 
De har t.ex. snabbt anpassat sig till förändrade kund- och distributionsstrukturer eller 
snabbt ändrat produktionsstrategin eller identifierat nya samarbetspartners (Axelsson & 
Söderström 2005). Men för att kunna göra det måste de hela tiden känna av sin omgivning.  

  
Nätverkande  

Vi har i litteraturen funnit att konkurrenskraftiga företag nätverkar med andra företag. 
Vi har sett två olika varianter av nätverkande. Den första är vad Normann kallar för 
värdeskapande nätverk som innebär att det sker någon form av samproduktion. Det kan 
vara samproduktion mellan leverantörer eller i en leverantörskedja men det kan också 
inbegripa kunden som t.ex. kan installera och utbilda sig i en viss programvara och därmed 
fullbordar värdet av produkten. Det handlar om att företaget behöver se på sig själv som 
någon som organiserar och möjliggör effektivare samproduktion av värde genom att 
konstruera kunskapsnätverk med omvärlden. Det kan vara både i frontlinjen genom att 
skapa kundsamarbeten för att utbyta kunskap och bygga ny kunskap eller på ömsesidiga 
leverantörsrelationer (Norman 2001; Nonaka & Takeuchi 1995; ISO 9000 2000). 

Den andra varianten av nätverkande är kluster som ofta framställs som en betydelsefull 
faktor när små företag har vuxit. Förmågan att generera ny kunskap och omsätta den i 
bättre produkter och processer ger på lång sikt utvecklingskraft och konkurrensfördelar. 
Denna förmåga utvecklas bra i en grupp med likartade och relaterade företag – kluster – 
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som sedan ingår i ett större sammanhang – ett innovationssystem – där även 
forskarsamhället, myndigheter, finansiärer m.fl. ingår. Företag som kan kombinera internt 
innovationsarbete med externa relationer när de genererar idéer har en högre andel av 
omsättningen som härrör från nya produkter än de företag som inte arbetar med den 
kombinationen (Axelsson & Söderström 2005; Nutek, Vinnova & ISA agency 2004; 
Wigren 2005).   

 
 

3.2.2 Kundvärde 
 
I ett värdeskapande system handlar det om att skapa ett värde som kunden är beredd att 
betala för. Men olika kunder kan värdesätta olika saker och olika vid olika tillfällen. Ibland 
är det viktigast att köpa billigast möjliga vara eller tjänst, andra gånger är kvaliteten eller 
andra egenskaper viktigast eller så vill man som kund ha exempelvis hjälp med att välja 
rätt lösning, med inlärning eller bara god service. Grundtanken i vår modell är alltså att det 
finns olika behov som kan uppfyllas på olika sätt. Vad som är viktigast för kunden kan 
också variera över tiden. Det kan, i synnerhet för produkter, bestämmas av ett 
produktområdes läge i produktlivscykeln. I början bestäms värdet främst av produkternas 
egenskaper. När samma produkter har ”färdigutvecklats” och blivit standardiserade blir 
priset istället allt viktigare. Ett sätt att hantera prispressen är att ständigt komma med nya 
produkter som kunden upplever har ett högre värde än de gamla. Ett annat är genom att 
erbjuda högre service (Treacy & Wiersema 1995; Johansson 2005). 

Normann skriver att det idag har blivit viktigt vem som på det mest kreativa sättet kan 
skapa gränsöverskridande systemlösningar. Man kan se på kunden som ”fullbordare” av 
den produkt, tjänst eller det system som företaget levererar och ”ett erbjudande som ett sätt 
att organisera samproduktion i Värdeskapande System” (Normann 2001, s 158).  

 
 

3.2.3 Differentiering 
 
Differentiering av något slag anses av många vara en framgångsfaktor. Normann (1975) 
skriver att en grundförutsättning för ett företags effektivitet och framgång är att företaget 
har utvecklat ett överlägset system för att hantera en viss del av sin marknad eller 
utbytesmiljö.  

Det finns många olika sätt att differentiera sig. Med vår modells tre olika sätt att 
specialisera gäller det att skapa ett överlägset differentieringssystem för just det värde man 
vill leverera till sina kunder. För att få ut sina nya produkter på marknaden måste företaget 
vara bra på marknadsföring. Om värdet i stället är låg kostnad måste man differentiera sig 
genom att vara kostnadseffektiv och för att verkligen kunna ge högre service är det viktigt 
med ett samarbete och en nära relation till kunden (Treacy & Wiersema 1995; Johansson  
2005). 

 
 

3.2.4 Innovationsparameter 
 
Om ett företags innovation är en del av kundvärlden eller organisationsvärlden kan man 
fråga sig. Det är en inre process men uppkommer många gånger (men inte alltid) genom ett 
uppmärksammat behov i omvärlden. Vi har valt att låta den tillhöra kundvärlden eftersom 
den ser olika ut beroende på vilken specialisering man väljer.  
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Företag måste för att överleva och utvecklas vidta flera olika typer av åtgärder. Vi 
måste förändras för att kunna förbli vad vi är, dvs. det behövs ständig förnyelse. 
Förnyelsen kan dock ta sig olika skepnader. Man kan utveckla nya produktvarianter, hitta 
nya kunder eller kundgrupper och förnya sina säljmetoder eller utveckla nya rutiner (t.ex. 
ny teknik) som reducerar kostnaderna för produktion, leveranskostnader och säljkostnader.  
Johansson kallar dessa förändringar, med referens till Joseph Schumpeter, för innovationer. 
Innovation kan alltså ske som produktinnovation, säljinnovation och processinnovation och 
det kan ses som mått på konkurrensförmåga. Ett företag måste alltid vara nyskapande för 
att hålla sig före konkurrenterna men sättet att vara nyskapande kan variera dvs. de 
parametrar kring vilka man är innovativ kan vara olika för olika företag. Normann skriver 
om att rekonfigurera en marknad genom att omtolka den. Med det menar han att man 
vänder och vrider på det sätt som marknaden fungerar och hur erbjudandet säljs eller köps 
och skapar nya sätt som helt kan ändra förutsättningarna (Normann 2001; Johansson 
2005).   

 
 

3.2.5 Alternativ för specialisering 
 
I detta avsnitt kommer vi att redovisa de tre 
olika alternativen för specialisering av 
kundvärde enligt vår modell; egenskaper, 
kostnad eller service. Om exempelvis 
egenskaper väljs som kundvärde följer att 
företaget bör använda sig av marknadsföring 
för att differentiera sig och av produkt-
innovation som innovationsparameter.   
 
Egenskaper (figur 6) 
 
Kundvärde genom produktegenskaper 

Ett sätt att skapa kundvärde är genom att 
erbjuda unika eller bättre egenskaper. 
Egenskaperna kan handla om kvalitet, 
tekniska lösningar, funktionalitet etc. Företag 
satsar på att åstadkomma innovationer för att 
uppnå en, åtminstone temporär, monopol-
ställning. Ett företag som har utvecklat en ny 
produktvariant kan få, åtminstone i ett initialt 
skede, en monopolställning på marknaden eftersom företaget är ensamt om att producera 
den nya produkten. Men den teknologiska kunskapen sprids och produkten 
blir ”standardiserad” om produkten inte innehåller ett patent som är helt avgörande för dess 
egenskaper. Fler företag har möjlighet att tillverka en liknande produkt och utbudet på 
marknaden ökar vilket leder till fallande priser. Om företaget inte kan eller vill konkurrera 
med pris kan det gå till att vara fokuserat på produktegenskaper och måste då ständigt 
investera för att utveckla nya varianter av sitt erbjudande. Det kan innebära att det måste 
kannibalisera på sin egen marknad och komma med ett nytt erbjudande fast det gamla 
fortfarande går att sälja. (Treacy & Wiersema 1995; Johansson 2005) 

Kundvärde
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Innovation
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Marknadsföring

Produkten

Figur 6  Specialiseringsalternativ Egenskaper 
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Marknadsföring 

För att lyckas med att differentiera sig genom produktegenskaper måste företaget också 
differentiera sig genom marknadsföring. Ett företag som har valt denna specialisering 
måste arbeta mycket på att bygga sin image och sitt varumärke för att produkten ska 
upplevas som differentierad. En varumärkesstrategi kan innebära att skapa ett metavärde i 
dematerialiserad form, dvs. att varumärket i sig självt upplevs som att det har ett värde. När 
det ständigt kommer nya varianter blir det också viktigt att vara snabb med 
marknadsintroduktionen. För att få ett försprång på konkurrenterna måste man snabbt få ut 
produkten på marknaden innan konkurrenterna hinner ifatt (Treacy & Wiersema 1995; 
Normann 2001).  

 
Produkten som innovationsparameter 

När man har valt att skapa värde genom de egenskaper erbjudandet har och 
differentierat sig genom ständigt nya egenskaper måste erbjudandet eller produkten vara 
den viktigaste faktorn kring vilken innovation och nyskapande sker. Företagets affärsidé 
handlar då om att skapa nya produkter. Om företaget är tydligt med detta och det är känt av 
alla i företaget så kommer ständigt nya innovationer, idéer och förslag att komma fram. 
Dessa kan sedan uppmuntras eller avstyras 
beroende på om de passar i affärsidén 
(Normann 1975; Treacy & Wiersema 1995). 

 
Kostnad (figur 7) 

 
Kundvärde genom lägre kostnad 

Om ett företag har ett erbjudande som 
inte har några unika egenskaper, om det har 
blivit ”standardiserat”, så måste priset sjunka 
för att erbjudandet ska fortsätta vara 
konkurrenskraftigt. Vid likartade 
erbjudanden kommer kunden troligen att 
välja det billigaste. Att ständigt ha lägsta pris 
kan ju också vara ett aktivt val eftersom det 
har ett stort värde för många kunder att 
kunna lita på att det man köper är prisvärt 
och ger bra värde för pengarna (Treacy & 
Wiersema 1995; Johansson 2005). 

 
Differentiering genom effektivitet 

Om man har valt att differentiera sig genom att hålla lågt pris och ha låga kostnader 
måste företaget vara effektivt. Att driva ett lönsamt företag med ständigt sjunkande priser 
kräver att man är kostnadseffektiv och gör det man gör bättre än konkurrenterna. För att 
kunden ska uppleva erbjudandet som bra värde för pengarna måste det också vara enkelt 
för kunden att köpa det (Treacy & Wiersema 1995). 

 
Processer som innovationsparameter 

För att kunna hålla en låg kostnad måste man vara effektiv. För att ständigt vara 
effektiv måste man hela tiden utveckla, förbättra och standardisera sina arbetssätt och 
processer. Den parameter kring vilken man måste vara mest innovativ är processer och 
arbetsrutiner. Man måste tänka nytt, förbättra varje liten detalj och göra ständiga 
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förbättringar kring hur man arbetar och levererar sitt erbjudande (Treacy & Wiersema 
1995, ISO 9000;2000).  

   
Service (figur 8) 

 
Kundvärde genom service 

Det tredje sättet att leverera kundvärde är 
genom att ge exceptionellt god service. 
Företaget är berett att anpassa, hjälpa till och 
skapa precis det som en speciell kund önskar. 
Det handlar mycket om att känna kunden väl 
och nästan veta mer om kundens behov än 
kunden själv (Treacy & Wiersema 1995). 

 
Differentiering genom kundsamarbete 

För att differentiera sig genom 
kundsamarbete måste företaget ha en stor 
lyhördhet för kundens önskemål. Erbjudandet 
kan handla om att befria kunden från att 
behöva göra en viss sak eller underlätta för 
kunden på något sätt. Erbjudandet kan ge 
kunden möjlighet att göra något som inte var 
möjligt tidigare. För företaget handlar det om 
att mentalt se sig själv som en del av kundens 
verksamhet. 

För att kunna vara lyhörd måste man arbeta mycket med att förstå och känna till 
kundens behov och hur nöjd kunden är med olika saker (Treacy & Wiersema 1995; 
Normann 2005; ISO 9000 2000; Axelsson & Söderström 2005). Företaget lär sig av 
kunderna, levererar kvalitet, service och tillförlitlighet.  Det lyssnar noga, uppmärksamt 
och regelbundet på kunderna och kan på detta sätt lyckas differentiera standardprodukter. 
Genom närheten till kunderna kan de hela tiden ligga före konkurrenterna i kunskapen om 
kundernas behov, helst före kunderna själva. För detta krävs det breda, djupa och 
långsiktiga kundrelationer. Företaget måste på ett kreativt sätt utforma ett system som ger 
kunden kapacitet, tid eller en vision (Peters & Waterman 1982; Treacy & Wiersema 1995; 
Normann 2001).  

 
Relationer som innovationsparameter 

För att hela tiden kunna leva upp till att ge kunder bästa möjliga service måste man, 
som sagt, ständigt ligga steget före kunderna. Det innebär att man måste vara innovativ när 
det gäller allt kring hur man interagerar med kunderna. Många företag har grundats kring 
en ”ny” produkt. Det kan ha varit en befintlig eller modifierad produkt som har 
kombinerats med en ny tjänst eller ett nytt försäljningssätt. Det betyder att produkten eller 
tjänsten inte är ny i ordets rätta bemärkelse utan att den är presenterad på ett sådant sätt att 
nya kundgrupper har attraherats. Nyheten kan ligga i att produkten hjälper kunderna att 
lösa sina problem på nya sätt och det är också ett sätt att skapa värde. Detta har fått ökad 
betydelse på senare år då konkurrensen mellan olika producenter ibland handlar mindre om 
kvaliteten hos deras varor och tjänster än deras förmåga att överföra kunskap, färdigheter 
och insikt om effektiva användningssätt. Även förmågan att föreställa sig affärsmöjligheter 
och värdeskapande möjligheter i anslutning till varorna och tjänsterna är viktig. 
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Pedagogikens kraft har ökat och det blir viktigt hur man samverkar med kunderna (Treacy 
& Wiersema 1995; Normann 2005; Axelsson & Söderström 2005).  

 
 

3.3 Organisationsvärlden 
 
För att fortsätta med uppbyggnaden av vår lyftballong så har vi nu kommit till korgen 
(organisationsvärlden). I den finns brännaren (affärsidén) förankrad. Vi ska nu gå igenom 
alla de faktorer som vi har grupperat under organisationsvärlden. Det har varit tydligt i det 
urval av litteratur som vi har gjort att tyngdpunkten ligger på vad man måste göra inne i 
organisationen. Vi har funnit mycket mer material och faktorer för detta avsnitt. Hur vi har 
grupperat faktorerna och byggt upp vår modell för organisationsvärlden beskrevs i 
3.1 ”Teoretisk modell” på sidorna 13 och 14.  

Organisationsvärlden är uppdelad i tre cirklar där faktorer sorteras in under Idéer (vad), 
Genomförande (hur) och Människor (vem) men även under de överlappande delarna  Göra 
rätt saker (vad – hur), Få människor med sig (vad –vem) eller  Göra rätt saker (hur –vem). 
Vissa av faktorerna ansåg vi så centrala att de påverkade alla tre cirklarna så de placerade 
vi i mitten. Vi kommer nu att beskriva alla de olika delarna och vad vi har funnit i 
litteraturen. Vi börjar med vad vi valt att kalla ”navet”, den del där alla tre cirklar 
överlappar varandra, sedan går vi igenom de tre cirklarna för att sist gå igenom de faktorer 
där två cirklar överlappar varandra.   

 
  

3.3.1 Navet 
 
I alla tre cirklarna ingår det som vi har funnit att många 
av forskarna/författarna har angett som navet i en 
organisation. Vi har grupperat ihop ett antal faktorer 
under rubrikerna ledarskap, lärande och utveckling (se 
figur 9) 
  
Ledarskap 

När det gäller ledarskap så har vi funnit tre 
huvudaspekter som förknippas med framgång i den 
studerade litteraturen; ledaren som bärare av kulturen 
eller idéerna, ledaren som byggare av ett system som 
varar längre än ledaren själv och ledaren som 
kommunikatör. 

Ett ledarskap som är bärare av idéer och kulturen dvs. någonting mer än att bara vara 
inriktat på effektivitet framställs som en viktig faktor. Normann tar upp ett resonemang om 
företagsledaren som statsman och menar att det är liknämnigt med att reglera företagets 
idésystem. Selznick skriver om institutionellt ledarskap som är det ledarskap som handlar 
om att ta kritiska beslut gällande företagets kärnvärden, rekrytering, struktur, regelsystem, 
samarbeten och politiska liv. Företagsledaren ”utövar styrning genom att få andra 
personer att växa och utvecklas” (Normann, 1975, s 225). 

Liknande tankesätt har vi funnit i Collins & Porras studie där företagen nästan alltid 
hade chefer som hade arbetat länge på företaget. Med hjälp av det så hade företagen skapat 
en kontinuitet för ledarskap med utveckling av ledarskapet och planering av efterträdare 
genom starka interna kandidater. Detta har gett en kontinuitet av utmärkt ledarskap präglat 
av en gemensam kultur (Selznick 1957; Normann 1975; Collins & Porras 1994). 
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Den andra aspekten är att ledaren ska vara en klockbyggare, en arkitekt, och inte någon 
som talar om för andra vad klockan är. Med det menar Collins & Porras att ledaren ska 
bygga en organisation som ska fungera även när ledaren försvinner. Om man har en 
fantastisk idé eller om man är en karismatisk person så handlar det mycket om att ”säga 
vad klockan är”. För att bygga ett företag som kan blomstra långt efter närvaron av någon 
enskild ledare och genom flera produktcykler är ”klockbyggande” en förutsättning. 
Ledarna i de framgångsrika företagen i Collins studie kännetecknades av en blandning av 
personlig ödmjukhet och professionell vilja. De var ambitiösa men ambitionen gällde i 
första hand företaget, inte dem själva. Företag som kan få sina olika nivåer i organisationen 
att hänga ihop kan bli mer framgångsrika. Nonaka & Takeuchi kallar det "middle-up-down 
management" med vilket de menar att mellanchefer fungerar som en strategisk knutpunkt 
som knyter ihop högsta ledningen med de anställda och skapar en bro mellan visionärt 
ideal och personalen (utförarna) för att styra den kaotiska situationen i det dagliga arbetet 
mot meningsfullt kunskapsskapande och framgång (Collins & Porras 1994; Collins 2001; 
Nonaka & Takeuchi 1995). 

Den tredje aspekten är ledarens roll som kommunikatör. I ledningens roll för framgång 
ligger bland annat krav på att ge de anställda en tydlig bild av förutsättningar och 
utvecklingsriktning för företaget (ISO 9000:2000). 

 
Lärande 

Lärande framställs som en viktig framgångsfaktor och flera av de studerade böckerna 
är nästan helt fokuserade på lärande. De framgångsrika företagen uppmuntrar egna 
initiativ, kreativitet och risktagande. Det handlar om att skapa självständighet och 
entreprenörskap och att pröva många saker och behålla det som fungerar. Man bör ta små 
steg och ge människor det utrymme de behöver. Det innebär också att man måste acceptera 
att misstag kommer att göras. Senges första disciplin, personligt mästerskap, handlar om 
att i varje situation vara medveten om vad som är viktigast i olika situationer genom att 
tillägna sig färdigheter så att man behärskar sin arbetssituation (Peters & Waterman 1982; 
Collins & Porras 1994; Senge 1990). 

Ständig kompetensutveckling anses vara viktig och individens lärande bidrar till 
organisationens. Senges femte disciplin, teamlärande, innebär bland annat att lära sig att 
föra en dialog där alla deltagare kan vädra sina åsikter och där man får tillfälle att lyssna på 
varandra och lära sig av varandra. Syftet med dialogen är att ”vidga gränserna, att nå 
längre än den enskilde individen kan på egen hand”. Man bör se till att koppla samman alla 
sorters människor på olika projekt för att bygga ny kunskap i organisationen för genom att 
föra människor tillsammans så kan lärande spridas och utvecklas (Senge 1990; Nonaka & 
Takeuchi 1995; de Geus 1997). 

Företaget bör ha en god förmåga att ta in teknologi och kunskap utifrån tillsammans 
med en intern förmåga att organisera innovationsarbetet. Enligt Wigren är det inte 
intensiteten i kontakter med extern teknologisk kompetens som är avgörande. Det är den 
interna förmågan att veta vilken typ av kunskap som behövs och förmågan att behandla 
denna som anses avgörande. Det handlar om att veta vad man behöver veta (Wigren et al 
2005). 
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Ständig utveckling 
Ständig utveckling framhålls som en avgörande faktor i de flesta av våra böcker. 

Collins & Porras skriver att de framgångsrika företagen har lyckats behålla kärnan 
samtidigt som man stimulerar utveckling Ett företag kan inte bara fortsätta göra det som 
har fungerat en gång eftersom allting omkring förändras och företaget är precis som en 
organism inlemmat i ett större sammanhang. För att lyckas måste det ligga före 
förändringen. Det handlar om att skapa en kultur av dominerande idéer om ”hur man lär 
sig saker ” eller ”hur man förändrar saker” som leder åt rätt håll. Företaget måste ha 
mekanismer av otillfredsställelse och investera i framtiden medan det gör bra ifrån sig 
idag.  

Det krävs också att man kan ifrågasätta de tankemodeller, det paradigm, som man har 
om hur världen fungerar och att hitta forum där många röster blir hörda. Företaget måste 
anpassa sig till omgivningen. Ett företag överlever om det passar in i sin omgivning, men 
det kräver att företaget ständigt ifrågasätter sina referensramar, sina dominerande idéer och 
sitt syfte. Företaget kan ifrågasätta sig genom att försöka omtolka sig där man använder 
företagets nuvarande resurser som ett slags nav runt vilket man försöker omstrukturera sig  

Framgångsrika företag är ofta skickliga på att anpassa sig till omstruktureringar, 
konsolideringar i branschen och förändrade kostnadsstrukturer i den globala ekonomin. De 
har snabbt anpassat sig till förändrade kund- och distributionsstrukturer och har snabbt 
ändrat produktionsstrategin eller identifierat nya samarbetspartners (Collins & Porras 
1994; Richard Normann 1975; Senge 1990; Normann 2001; Axelsson & Söderström 
2005). 

 
  

3.3.2 Idéerna (Vad) 
 
Nu har vi kommit till cirkeln Idéerna, vad som ska 
göras, som bara innehåller en faktor, men som är  
central enligt vår modell (figur 10). 
 
Tydlig affärsidé  
Vikten av en tydlig affärsidé framhålls i flera av våra 
studerade böcker. En affärsidé kan ses som beskrivning 
av företagets revir, den produkt eller det ”system” som 
reviret erbjuds och de resurser och förhållanden inom 
företaget som gör att företaget kan dominera reviret. 
Affärsidén ska vara ett uttryck för faktiska förhållanden, 
ingen vision. Den ska representera företagets 
”överlägsna förmåga” inom området som det kan ha 
tagit tid och kraft att lära in. Då blir affärsidén vanligtvis relativt svår att imitera.  

Ett annat perspektiv är att man bör veta vad man är, hur man ses av andra och var man 
kommer ifrån för att kunna komma dit man vill. Man bör också förstå vad man kan bli bäst 
på, vad man inte kan bli bäst på, och inte vad man vill bli bäst på. Man bör se det som en 
insikt, inte ett mål, en strategi eller kaxighet. Det bör vara väldigt tydligt och inte för 
generellt och det handlar om att göra ett tydligt val om vad man ska erbjuda kunderna 
(Normann 1975; Collins 2001; Selznick 1957; Treacy & Wiersema 1995).  
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3.3.3 Genomförandet  (Hur)  
 
Detta avsnitt handlar om hur företagen måste göra 
för att lyckas (figur 11). 

 
Handlingsfokus 

Framgångsrika företag har lagt en stor tonvikt på 
handling och att få något gjort. De är analytiska men 
blir inte paralyserade av fakta utan fattar snabba 
beslut. ”Do it, fix it, try it” är deras filosofi. De är 
snabba med att pröva många saker och fort. De 
testar nya idéer på kunder med enkla prototyper och 
har många redskap för att behålla sitt snabbfotade 
sätt att vara. Företaget har försökt se till att 
människorna har handlingskraft men att man handlar 
disciplinerat och konsekvent. Och de har accepterat 
att misstag kommer att göras (Peters & Waterman 1982; Collins & Porras 1994; Collins 
2001). 

 
 

3.3.4 Människorna (Vem)    
 
Den tredje cirkeln handlar om människorna i företaget 
och hur individerna och gruppens sammansättning kan 
bidra till framgång (figur 12). 
 
Gruppen  

Att noggrant välja ut de människor som ska vara 
med i företaget verkar vara en viktig förutsättning, enligt 
vår litteratur. Collins går så långt att han säger att man 
ska inleda med att först få rätt människor ombord - och 
sedan bestämma vart färden ska gå. 

En annan aspekt är att det verkar krävas att en grupp 
människor för livliga diskussioner på jakt efter de bästa 
svaren som de sedan står enade bakom. För att detta ska 
komma till stånd bör det finnas grupper där personerna 
tar olika och kompletterande roller. Extra viktig är givetvis ledningsgruppen. Normann 
nämner viktiga roller som variationsgeneratorn, selektorn, den interpersonella 
processmoderatorn, affärsidébärarämnet, visionären och politikern. Alla olika rolltagare 
bör dock ha samma uppfattning om företagets själ. Flera av böckerna betonar också vikten 
av att skapa kunskapslag eller grupperingar med olika kompetens för att både öka insikter 
och lärandet (Collins 2001; Selznick 1957; Normann 1975; Nonaka & Takeuchi 1995; de 
Geus 1995). 

 
Medarbetarna 

Medarbetarengagemang och att alla anställda är engagerade i företagets utveckling är 
en av ledningsprinciperna enligt ISO 9000. Liknande tankegångar finns i flera av böckerna. 
Peters & Waterman skriver att man skapar produktivitet genom motiverade medarbetare. 
Om man ser personalen som upphovet till kvalitet och produktivitetsförbättringar så lyckas 
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man bättre. Varje medarbetare är en källa till idéer och inte bara ett par händer. För att 
skapa framgång måste chefen leda genom att vara synlig och delta själv och den 
grundläggande filosofin är viktigare än något annat. Att skapa ett klimat och en struktur 
som skyddar företagets identitet verkar viktigt. Om kritiska värderingar försvaras och olika 
enheters integritet och självbestämmande inte skadas så ökar enligt Selznick medarbetarnas 
engagemang (ISO 9000:2000, Peter & Waterman 1982; Selznick 1957). 

 
  

3.3.5 Att göra rätt saker (Vad – Hur) 
 
Nu går vi över på de faktorer som vi anser kan hänföras 
till två av cirklarna. Man kan också se det överlappade 
området som en brygga mellan två av cirklarna. Vi 
börjar med ”att se till att man gör rätt saker”, dvs. att 
prioritera rätt och få alla att arbeta åt samma håll (figur 
13).  

 
Mål 

Mål är en mer konkret och näraliggande version av 
visioner men till skillnad från visioner ska mål kunna 
mätas. Men Collins & Porras skriver att framgångsrika 
företag ofta har ”Stora håriga djärva mål” vilka kan 
ligga rätt nära en vision. De ska vara så klara och 
övertygande att de kräver lite eller inga förklaringar. 
Samtidigt ska de vara långt utanför komfortzonen och så djärva och upphetsande i sig 
själva att det inte är beroende av en chef. (Collins & Porras 1994) Normann tar upp 
skillnaden mellan traditionell målsyn och den, enligt honom, missförstådda processynen 
som passar bättre i en komplex och svårtolkad planeringsmiljö. Med processsynen 
formulerar man en vision och därefter ett första steg i processen mot den visionen som 
sedan tidigt utvärderas (Normann 1975).    

 
Realism och realistisk syn  

Vi har också funnit att flera av författarna framhåller att en realistisk syn på 
verkligheten är en viktig framgångsfaktor. Det handlar om att möta den bistra verkligheten, 
att inte fly från den utan att se saker för vad de är och att fatta faktabaserade beslut. 

I Collins studie gjorde de framgångsrika företagen en omsorgsfull ansträngning att 
fastställa sanningen om sin situation. De försökte se situationens realitet men behöll tron på 
att de oavsett svårigheterna skulle klara av situationen. Normann menar att det han kallar 
idéregleringsprocessen är central. Det är viktigt att man ser saker för vad de är, även om 
det är obehagligt. ”Tolkningen av aktuella och historiska händelser och den därmed 
sammanhängande anpassningen eller regleringen av de dominerande idéerna är sannolikt 
den mest kritiska process som försiggår inom ett företag” (Normann, 1975, s 208).  

Selznick varnar för att en företagsledning kan fly från att möta verkligheten genom att 
sätta alltför abstrakta och svävande mål för företaget. En marknadsposition kan inte vinnas 
genom att man önskar det eller genom att det tydligt kommuniceras utan det måste baseras 
på att företaget har en realistisk möjlighet att göra det. Ett företag bör också se till att beslut 
är baserade på goda fakta.  

Enligt Peters & Waterman så är en framgångsfaktor att bli vid sin läst, dvs. att hålla sig 
till sånt man behärskar och att kunna den marknad/bransch man är i och inte försöka sig på 
orealistiska projekt. Normann (2001) gör ett tillägg till detta påstående. Han menar att 
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tänkandet runt att ”bli vid sin läst” kan leda ett företag vilse. Ett företag behöver förnya sig 
kontinuerligt genom att förändra sina erbjudanden, sin organisation och sina 
ledningsfunktioner. Vi har valt att tolka det som att realism inte handlar om att stanna där 
man är utan förändra sig baserat på vad som måste göras och vad man som företag kan 
göra (Collins 2001; Normann 1975; Selznick 1957; ISO 9000:2000; Peters & Waterman 
1982; Normann 2001). 

 
Samklang eller samstämmighet mellan idé och verksamhet 

Flera av böckerna tar upp behovet av att ha samstämmighet mellan vad företaget säger 
att det ska göra och vad det faktiskt gör i praktiken. Det kan innebära att man måste inrikta 
och optimera verksamheten i enlighet med de val man har gjort. Normann talar om 
företagets faktiska situation, dess organisatoriska struktur och dess idésystem och menar att 
om det inte finns samstämmighet mellan alla tre och inom alla tre, så har man s.k. ”misfits” 
som kan yttra sig på många olika sätt och som i sin tur kan ge upphov till fler och kanske 
mer konkret tydliga ”misfits”.  Senges femte disciplin, som han anser är den viktigaste, 
handlar om systemtänkande. Att anamma ett systemtänkande innebär ett nytt sätt att tänka 
genom att man inte ska se till delarna, utan till helheten. Grunden är att se sambanden 
snarare än raka förlopp av orsak och verkan, och att se förändringsprocesser snarare än 
bara avgränsade delar. Det tolkar vi som att en samklang eller samstämmighet mellan 
företaget olika delar skapar en resonans som gör delarna större än helheten (Treacy & 
Wiersema 1995; Normann 1975; Senge 1990). 

 
 

3.3.6 Att få människor med sig (Vad – Vem) 
 
Att vara tydlig med vart man vill och få människor med sig så att de vill göra det lilla extra 
är andra viktiga faktorer (figur 14). 
 
Visioner 

Flera av böckerna tar upp vikten av en gemensam 
vision för att skapa tydliga gemensamma bilder. Senges 
tredje disciplin, gemensamma visioner, anser vi handlar 
om tydlighet. Det kan vara en mental bild av världen de 
befinner sig i som kan ge allmän vägledning.  En 
gemensam vision kan göra att alla strävar åt samma håll. 
Men det räcker inte med att alla på arbetsplatsen är 
informerade om att den finns - den ska också delas av 
medarbetarna och måste ha sin grund i varje individs 
privata vision för att den ska få den positiva effekt och 
den kraft man kan få med ett gemensamt engagemang.  

Ett företag måste ha mekanismer av 
otillfredsställelse för att investera i framtiden. En vision 
bottnar ofta i en tydlig känsla av att ha en uppgift som 
utgår från en känsla av missnöje med det befintliga systemets ineffektivitet. ”Det här kan 
jag göra bättre!” Enligt Normann så är begreppet ”vision” kopplat till ett företags 
”växtidé”. Axelsson och Söderström fann i sin studie av tillväxtföretag att i de tidiga 
skedena av företagens historia fanns en mycket tydlig vision som baserades på viljan att 
växa. Visionen är ett instrument i företagets ständiga inlärningsförlopp och enligt Normann 
bör den också vara rörlig. Den rörliga visionen ”styr inlärningen samtidigt som dess 
förändringar utgör ett mått på inlärningen” (s 129). Det stämmer väl överens med 
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Nonakas & Takeuchis tankar kring en kunskaps- eller kompetensvision (Senges 1990; 
Normann 2001; Collin & Porras 1994; Axelsson & Söderström 2005; Nonaka & Takeuchi 
1995). 

 
Värderingar  

Värderingar kan fungera som en identitetsskapare. Selznick gör en åtskillnad mellan 
organisationer, som han beskriver som verktyg som kan förbrukas, och institutioner, som 
är organisationer eller sedvänjor som har värderingar kopplade till sig. Institutioner är 
produkterna av interagerande och anpassning och är inte förbrukningsbara för dess 
anhängare. Organisationer blir institutioner när de genomsyras av värde. De är då inte bara 
verktyg utan istället bärare av personlig tillfredställelse och glädje. När organisationen 
genomsyras av värde skapas en tydlig och särskiljande identitet för organisationen. Ari de 
Geus kallar det för Persona. Han menar att ett företag som har en stark känsla för sin 
identitet och en förmåga att bygga en gemenskap kring denna också bygger en stark image 
eller profil. De anställda kan känna att de är del av en helhet.  

Men värderingarna kan också användas för att styra människor. Enligt Collins & Porras 
så har många av de mest framgångsrika företagen nästan kultliknande kulturer. De håller 
intensivt fast vid sin ideologi och arbetar nästan med indoktrinering. De har väldigt snäva 
ramar för vad som är acceptabelt och ibland handlar det om en form av elitism där alla 
människor inte passar in (Selznick 1957; de Geus 1997; Collins & Porras 1994). 

 
Mångfald - Förmåga att hantera oliktänkande  

En annan faktor är en öppenhet för oliktänkande. Collins & Porras skriver att för att bli 
framgångsrik måste man omfamna OCHets genialitet. Med det menar de att ett visionärt 
företag inte vill blanda yin och yang till en grå cirkel som är varken eller utan siktar på att 
vara båda delarna samtidigt, dvs. att kunna hantera oliktänkande och motstridigheter. En 
annan aspekt av detta är en tolerans för icke kärnaktiviteter i periferin av organisationen 
t.ex. ''skunk works''. de Geus menar att utspritt beslutsfattande och tolerans är symptom på 
ett företags medvetenhet om ekologi, dess förmåga att bygga konstruktiva relationer med 
andra enheter, inom eller utanför organisationen. Senges andra disciplin, tankemodeller 
som vi har nämnt tidigare handlar också om att många röster blir hörda. Om man 
sammanför olika människor med olika bakgrund och tankar har man större förutsättningar 
att bryta de mönster som finns om man vill bryta dessa mönster. Normann skriver att det 
gäller att kunna dra nytta av spänningar och använda dem som drivkraft. Spänningarna 
beror ofta på olika intressegruppers helt skilda tolkningar av de problem eller möjligheter, 
externa eller interna, som företaget står inför. Om 
ledningens kan  balansera de interna spänningarna så 
att de inte blir så starka att de blir kontraproduktiva 
men inte heller så svaga att utvecklingen stagnerar kan 
det leda till positiva förändringar (Collins & Porras  
1994; de Geus 1997; Senge 1990; Normann 1975). 

 
3.3.7 Att göra saker rätt (Vem– Hur)   
 
Detta avsnitt handlar om hur människorna kan bidra till 
ett bra genomförande (figur 15) 
 
Effektivitet - att göra saker rätt  

Effektivitet är det område som är mest omskrivet i 
vår litteratur. Men det finns många olika aspekter Det 
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kan vara allting från disciplin och rättning i leden, hur man utnyttjar processer och teknik 
eller hur man organiserar sig eller arbetar med ständiga förbättringar.  

Senges fjärde disciplin, teamlärande, innebär att kollegor på en arbetsplats måste arbeta 
åt samma håll. Senge kallar detta för ”rättning”. Det är samma sak som Collins och Porras 
kallar ”alignment”. De visionära företagen var noga med att ständigt söka rättning i leden, 
dvs. att snabbt korrigera aktiviteter som inte var i överensstämmelse med vad de ville 
åstadkomma. Om medarbetarna drar åt olika håll, går mycket energi förlorad, trots att alla 
arbetar mycket hårt och resultatet blir sämre.  Om man lyckas skapa en kultur med 
disciplinerade människor som handlar konsekvent och som står fast vid sin affärsidé kan 
man skapa en kumulativ förändring med ett dramatiskt slutresultat. Dessa ständiga 
förbättringar skapar till slut stora förändringar (Collins & Porras 1994; Senge 1990; Collins 
2001; ISO 9000:2000).   

I ”ISO 9000 ledningsprinciper” framhålls vikten av att företaget har en 
processinriktning. Det innebär att organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i 
väldefinierade arbetssteg/processer. Men alla processer inom företaget måste hänga ihop 
som en helhet dvs. ledningen behöver ha ett systemangreppssätt.  När det gäller teknik och 
IT så framstår det som något man kan använda för att effektivisera verksamheten, för att 
kunna visa att man är effektiva eller för att accelerera förändring men däremot inte för att 
starta förändring. Att ett företag har implementerat stödsystem har blivit en sanitetsfaktor.  

Selznick tar upp faran med att fokusera för mycket på processförbättringar och 
införande av ny teknik för att höja effektiviteten. Han menade att för stort fokus på detta 
leder tankarna bort från slutresultatet och överdriver medlen för att nå fram. (ISO 
9000:2000; Collins 2001; Axelsson & Söderström 2005; Selznick 1957).  

En annan aspekt av effektivitet är organisation och struktur. Flera av böckerna skriver 
om hur man böra vara organiserad för att lyckas. Peters & Waterman skriver att de 
framgångsrika företagen ofta har en enkel organisationsstruktur, dvs. bl.a. inga 
matrisorganisationer och att högsta ledningen består av relativt få personer. Samtidigt är 
ofta organisationen både fast och löslig och kan vara både centraliserad och 
decentraliserad. Centraliseringen gäller ofta företagets kärnvärden medan övriga beslut har 
flyttats ner i organisationen. Selznick skriver även att behovet av centralisering och 
decentralisering inom ett företag är av oscillerande karaktär och starkt beroende av 
företagets situation. Han skriver också om formalisering som ett viktigt steg i utvecklingen 
av ett företags struktur. Formaliseringen leder till att antalet möjliga beslut begränsas för 
företagets ledare och därmed gör ledarskapet lättare. Samtidigt krävs en väl genomtänkt 
formalisering för att företaget inte ska bli kontraproduktivt.  

Nonaka & Takeuchi skriver om något som de kallar hypertext-organisation. Det har 
ingenting med formell struktur att göra utan handlar om hur man arbetar och samverkar. 
Med en hypertext-organisation menar de att tre kontexter eller lager existerar samtidigt; 
centralt, topp- och bottenlager. Det centrala lagret handlar om affärssystemet, normala 
rutinaktiviteter och byråkratin. Topplagret eller projektlagret är där människor sätts ihop i 
olika konstellationer och bottenlagret eller kunskapslagret är där organisatorisk kunskap 
skapas inbäddad i företagets vision och kultur. De menar att man på detta sätt kan få ut alla 
fördelar av de tre olika sätten att samverka i en organisation (Peters & Waterman 1982; 
Selznick 1957; Nonaka & Takeuchi 1995). 

 
Kontroll  

Vi har kallat denna faktor för kontroll men den handlar bara om kostnadskontroll. I 
litteraturen framställs det som en viktig faktor att företagen är konservativa och försiktiga 
när det gäller pengar för att kunna styra sin egen tillväxt och få valmöjligheter. De Geus 
fann att många av de långlivade företagen präglades av sparsamhet. Det handlar också om 
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att lyckas balansera utvecklingen av företagens ökade omkostnader mot utvecklingen av 
produktion och försäljning. Företagen behöver en medveten kostnadskontroll Samtliga 
företag i Axelsson & Söderströms studie, som alla hade startats som familjeföretag, hade 
alltid haft krav på lönsamhet, vilket kunde ha utgjort en anledning till deras livskraft. 
Företagen hade ju samtliga varit en familjs födkrok och när beslut togs såg man hela tiden 
till beslutets påverkan på lönsamheten. Men samtidigt menade vissa av företagen att de 
varit alltför försiktiga i t.ex. utvecklandet av stödsystem vilket hade hämmat företagets 
utveckling.  

Selznick för ett resonemang om att ett företag är en produkt av sin historia. Om ett 
företag har arbetat in ett beteende som med extrem sparsamhet kan det vara hämmande när 
företaget växer men samtidigt kan kostnadsmedvetenheten vara en avgörande faktor för 
företagets överlevnad vid en konjunkturnedgång (de Geus 1995; Axelsson & Söderström 
2005; Selznick 1957). 

 
 

3.4 Modellsammanfattning 
 
Att driva företag verkar vara väldigt 
komplext och det finns många olika 
åsikter om vad som är viktigt. Vår 
modell innehåller därför många 
faktorer. Övre delen i modellen, 
kundvärlden eller ”ballongen”, är ett 
sätt att klassificera det erbjudande 
som företaget har genom att 
beskriva vilket kundvärde det 
framförallt försöker skapa, hur 
företaget försöker differentiera sig 
och på vilket sätt det är nyskapande 
och innovativt. Enligt litteraturen 
ska det leda till framgång att inte 
försöka vara allting på en gång utan 
att göra ett tydligt val kring hur man 
ska leverera värde till kunden.  

 
I den undre delen av modellen, 

organisationsvärlden eller ”ballong-
korgen”, handlar det om hur man 
bedriver sin verksamhet. Vi har valt 
att dela upp det i tre överlappande 
cirklar. I de tre cirklarna finns 
faktorer som handlar om vilka idéer företagets drivs av, hur de genomför saker samt hur de 
agerar när det gäller frågor om människor och samarbete. I överlappningarna mellan 
cirklarna finns faktorer kring hur de ser till att göra rätt saker, hur de gör saker rätt och hur 
de får människor med sig. I navet som bildas där alla tre cirklarna överlappar varandra 
finns faktorer som påverkar alla aspekterna. 
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3.5 Undersökningsmodell 
 
Med utgångspunkt från denna teoretiska modell har vi tagit fram en undersökningsmodell. 
Många tankar och vissa delar av undersökningsmodellen kommer från ett tidigare arbete vi 
utfört, ett tillämpningsarbete i affärsutveckling (Silfver & Silvergran, 2006). Syftet med 
den studien och vilket input till detta arbete som den studien gav upphov till är tidigare 
beskrivet i kapitlet ”Metod”.   

För att begränsa antalet frågor har vi försökt ställa relativt öppna och breda frågor så att 
samma fråga kan ge information om flera faktorer. I undersökningsmodellen går vi igenom 
vad vi ville ta reda på för varje faktor och vilka frågor vi har använt. Vi har tänkt att vissa 
frågor kan ge oss information om flera olika faktorer. Den fullständiga 
undersökningsmodellen och den färdiga intervjumallen finns i bilaga 4 respektive 5. 

 
  

3.6 Sammanfattning 
 
Vi har i detta kapitel byggt upp en modell kring hur våra tjugo utvalda faktorer samverkar.  
Faktorerna har vi funnit i de femton olika skrifter vi valde att studera. Vi kommer nu att gå 
vidare med att studera dessa faktorer för att söka svaret på vår undersökningsfråga: ”Vilka 
faktorer är gemensamma för att skapa konkurrenskraft för snabbväxare oavsett bransch?” 
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4 Empiri 
 

I detta kapitel börjar vi med en kort presentation av de åtta företag vi har undersökt. Sedan 
redovisar vi med hjälp av strukturen från vår teoretiska modell resultatet från våra 
intervjuer. 
 
 
4.1 Företagsbeskrivningar  
 
Nedanstående texter har som syfte att kortfattat beskriva de undersökta företagens 
grundläggande karakteristik. Till varje företag hör en indexerad graf som visar företagets 
omsättningsökning jämfört med dels branschens omsättningsökning och dels med 
omsättningsökningen i Sveriges samtliga branscher (år 1 = index 1). Vi har valt en vanlig 
skala för att få enhetliga grafer trots att det har inneburit att jämförelsekurvorna ligger så 
nära x-axeln att de knappt syns i grafen. Den information som presenteras är sammansatt 
från de utförda intervjuerna, företagens hemsidor, tryckt material från företagen samt från 
Affärsdata och SCB:s statistikdatabas (näringslivsdelen) (figurerna 17-24). 
 
    
4.1.1 Academic Work Sweden AB 
 
Academic Work grundades 1998 av Johan 
Skarborg och Jeremias Andersson då de började 
hyra ut studenter under studietiden. Detta är 
fortfarande en av affärsidéerna men idag hyr de 
även ut färdiga akademiker och sysslar med 
rekrytering. Idag har de 98 % av sin försäljning i 
Sverige. De konkurrerar med de stora 
bemanningsföretagen dvs. Manpower, Poolia, 
Proffice och Adecco men även med mindre 
företag. Nettoomsättningen var 141 MSEK 
under år 2004. Antalet anställda är ca. 100 
personer internt och bolaget har ca. 1.800 uthyrda konsulter varje månad.  
 
 
4.1.2 Erik Olsson Fastighetsförmedling AB  
 
Erik Olsson grundade sin egen 
fastighetsförmedling 1995. I april 2005 hade 
företaget ca. 200 anställda varav 50 är mäklare. 
Företaget erbjuder mäklartjänster av 
privatbostäder och har endast verksamhet i 
Sverige där den största delen av omsättningen 
än så länge sker i Stockholm. Stora 
konkurrenter anses vara Notar, Svensk 
Fastighetsförmedling samt Förenings-
sparbankernas fastighetsbyrå. Nettoom-
sättningen uppgick under 2005 till 169 MSEK.    
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4.1.3 Extenda AB 
 
Extenda grundades 1982 av några 
teknikintresserade personer, bland andra 
nuvarande VD Peter Carlman. Extenda är det 
äldsta företaget i vår undersökning. De erbjuder 
avancerade kassalösningar till detaljhandels-
kedjor, bl.a. ICA och H&M. Företaget omsatte 
132 MSEK under 2004. Extendas försäljning 
skedde endast inom Sverige t.o.m. 2003. Idag är 
80 % av försäljningen i Sverige. Extendas 
huvudsakliga konkurrent i Sverige är RBS. 
Internationellt möter de t.ex. Nixdorf. Extenda 
har ca. 120 anställda. 
 
 
4.1.4 Qbranch AB  
 
Företaget grundades 1993 av Rune Mossberg 
och Ulf Engerby. Qbranch erbjuder tjänster 
inom system management, projektledning, 
implementation, drift och underhåll av IT-
system. I början av 2005 hade Qbranch 270 
anställda. Nettoomsättningen för 2005 var 243 
MSEK och företaget är endast verksamt i 
Sverige. En närliggande konkurrent är 
Telecomputing medan WM-Data och Enator är 
betydligt större företag som också erbjuder 
tjänster inom samma områden som Qbranch.  
 
 
4.1.5 Q-Med AB 
 
Q-Med grundades av Bengt Ågerup 1987 men 
drivs i sin nuvarande form sedan 1995. Bolaget 
är verksamt inom bioteknologi/medicinteknik 
och utvecklar, producerar, marknadsför och 
säljer medicinska implantat. Bolaget har ca. 600 
anställda i 18 länder och 97 % av försäljningen 
sker utomlands. Nettoomsättningen för 2005 var 
976 MSEK. Företaget har ett femtiotal 
konkurrenter inom produktområdet Estetik som 
är Q-Meds största produktområde. Bolaget är det 
största av de undersökta företagen både när det 
gäller antal anställda och nettoomsättning. Det är 
även det enda börsnoterade bolaget och återfinns 
på Stockholmsbörsens O-lista.  
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4.1.6 Sale Nordic Field Marketing Agency AB  
 
Sale Nordic grundades 1997 av Björn Ekerheim, 
Patrik Larsson och Carl Schwerin. De erbjuder 
detaljhandeln inom hemelektronik hjälp med att 
planera, utforma och genomföra marknadsföring 
och reklam i butiken. Företaget har ca 150 
anställda. 2005 hade de 57 % av omsättningen i 
Sverige (89 av 155 MSEK), resten i övriga 
Norden. Företaget har ingen konkurrent som 
konkurrerar inom samtliga verksamhetsområden 
men t.ex. Action marketing, och CPM (ägt av 
HP) konkurrerar inom vissa delar av marknaden. 
 
 
 
4.1.7 Silentium AB 
 
Silentium AB grundades 1998 av fyra personer. 
Av grundarna är Johan Talenti och Stefan 
Lundgren kvar i företaget. Silentium är verksamt 
inom telemarketing samt undersökningar och 
utredningar per telefon. Företaget har kontor i 
Stockholm, Boden och Västerås och har ca. 350 
anställda varav hälften arbetar deltid. 
Nettoomsättningen för 2005 var 76 MSEK.   

 
 
 

4.1.8 Swedish Orphan International AB  
 
Swedish Orphan grundades 1988 av Lars-Uno 
Larsson och företaget leds nu av Bo Jesper 
Hansen. Företaget ger patienter, vårdpersonal 
och läkemedelsindustri tillgång till ett oberoende, 
globalt nät för utveckling, marknadsföring och 
distribution av läkemedel mot sällsynta 
sjukdomar, samt produkter och tjänster för att 
tillgodose medicinska behov för ovanliga 
sjukdomar. Nettoomsättningen för det brutna 
räkenskapsåret 2004/2005 var 357 MSEK. 
Företaget har ca. 60 anställda varav 20 personer 
i Sverige, och är således det undersökta företag 
med minst antal anställda. Swedish Orphan har 
en rad dotterbolag, bl.a. i de fem största EU-
länderna samt i Danmark, Norge och Finland.   
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4.2 Intervjuundersökning 
 
Vi har här sammanfattat vårt intervjumaterial sorterat under respektive faktor. Varje faktor 
inleds med en kort sammanfattning i kursiv stil av vad vår teoretiska modell säger.  

Vårt empiriska material inleds med faktorer inom kundvärlden, därefter följer 
organisationsvärlden. Vi följer samma ordning som i vår teoretiska modell.      

 
 

4.2.1 Kundvärlden 
 
Vi påminner här läsaren om vår modell för 
kundvärlden (figur 25). Först tar vi upp 
faktorerna omgivningskännedom och 
nätverkande. Därefter följer företagens val 
av specialisering för de tre faktorerna 
kundvärde, differentiering och innovation. 
För varje faktor finns tre dimensioner: 
egenskaper, kostnad eller service. 
 
Omgivningskännedom   

Framgångsrika företag måste ha en 
stor känslighet för omgivningen.  De bör 
snabbt reagera på förändringar och kunna 
utnyttja dem som nya möjligheter.  

 
Våra intervjuade företag verkade ha god insikt i konkurrenssituationen. Vi kunde dock se 
en stor spännvidd mellan företagen. En del hade skapat sig en egen nisch och hade inte 
några egentliga direkta konkurrenter. Andra upplevde stor konkurrens från likvärdiga 
konkurrenter.  

Flera av dem sa att de inte gör något speciellt för att överblicka och förstå sin omvärld, 
men beskrev sedan allt de gjorde; t.ex. lyssna på kunderna, läsa litteratur, rapporter och 
branschtidningar.  Några säger att de dessutom studerar konkurrenter och pressklipp, köper 
analyser och medverkar på konferenser.  Två företag var aktiva i branschorganisationen 
både för att få information men också för att kunna påverka och synas.  

Flera av respondenterna menade att de måste vara lite paranoida. En VD sa ”only the 
paranoid survive”. De sa att de gör vad som behövs för att ständigt ligga i framkant. De 
arbetade t.ex. med scenarier och genom att observera närliggande branscher för att kunna 
hitta idéer till möjliga förändringar och paradigmskiften i sin egen bransch. 
 
Nätverkande   

Viktiga samarbeten och öppenhet genom kluster, samarbetsavtal och 
branschorganisationer togs upp ofta i vår utvalda litteratur.  

 
Av våra företag var det bara ett som var helt positivt till att samarbeta med andra företag. 
Alla företag har någon form av underleverantörer och några har också valt att arbeta med 
återförsäljare. Däremot var det få företag som hade rena samarbeten med andra företag. En 
del företag såg även underleverantörer som ett nödvändigt ont och ett företag var direkt 
negativt till samarbete: ”Vi tror inte på det. Partners kapar marginalen. Vi har provat en 
partner och det gick inte bra.” Samma företag poängterade att underleverantörerna aldrig 
släpptes i närheten av kunderna. Flera av företagen verkade ha haft problem med externa 

Omgivningskännedom

Service
Kostnad

Egenskaper

Marknads-
föring

Kund-
samarbete

Nätverkande

Effektivitet

RelationerProcesserProdukten

Kundvärde

Differentiering

Innovation

Figur 25 Kundvärlden 



 36

partners. Som vi nämnde under föregående faktor var flera dock mycket positiva till ett 
samarbete inom branschorganisationen. 

Sammanfattningsvis är vårt intryck att det fanns två ytterligheter. På den ena sidan 
fanns de som ansåg det vara acceptabelt med samarbeten om man ägde relationen till 
kunden och hade kontrollen och om det fanns ett starkt kommersiellt intresse kopplat 
tillsamarbetet. ”Samarbete är bara intressant då det tickar pengar” som en VD uttryckte 
det. På den andra sidan fanns de som var väldigt beroende av återförsäljare och inte ansåg 
sig kunna komma ur det på grund av deras marknadssituation eller affärsidé. 

 
Kundvärde   

Att skapa ett värde för kunden så att kunden väljer att köpa produkten eller tjänsten är 
naturligtvis en nyckelfråga. Grundtanken i modellen är att det finns olika behov som kan 
uppfyllas på olika sätt.  

 
Av våra företag är det ett som säger att de ligger i teknisk framkant och säger sig ha ett bra 
sätt att hantera kunder. Flera säger sig vara kundorienterade, lyssnar på vad kunden vill ha, 
ger mycket god kundservice och bygger nära relationer till kunden. Några företag har valt 
att ha bästa kvaliteten och att hitta lösningar för kunden och ett företag satsar på en bred 
portfölj mot en nischad bransch. Ett av företagen har skapat en helt egen nisch för 
produkter som större bolag vare sig vill eller kan sälja. Flera företag beskriver hur de 
anstränger sig för kunden genom att finna ut vad som är viktigt för kunden, inte vad de 
själva anser är viktigt eller intressant att arbeta med (se vidare i tabell 2).   

   
Differentiering   

Differentiering handlar om att ha utvecklat ett överlägset system för att hantera en viss 
del av sin marknad. Det gäller att skapa ett överlägset differentieringssystem för just det 
värde man vill leverera till sina kunder. 
   
De flesta av företagen levererar ”något för någon” och inte ”allt till alla” – de verkar ha 
hittat sin nisch som kan vara liten eller rätt stor. De är också mycket fokuserade vid att 
hålla fast vid detta - ”vad de är, vad de gör” och har en tydlig bild av vad de inte ska göra 
och därför tackar nej till. 

Bara två av företagen sa att de hade tagit fram nya produkter, tre av dem hade tagit 
fram ett koncept som var nytt för marknaden och de tre övriga säger att de inte har något 
unikt men att det de gör, gör de bättre än konkurrenterna. 

Vissa av företagen har utgått från väldigt specifik kunskap och fått ett kunskapsövertag 
som man har använt sig av mot kunderna för att ta en rådgivande roll. Genom de 
kunskaper man har så har man också valt att tacka nej till kunder som man anser ha haft fel 
upplägg samtidigt som man har kommunicerat detta tydligt till kunden. På detta sätt har 
man tagit en stark position på sin marknad. Samtidigt säger man sig verkligen har kunnat 
leverera ett värde till kunderna genom den kunskap man har (se vidare i tabell 2). 

 
Innovationsparameter   

Det här handlar om att uppmuntra den sorts innovation som skapar mer och mer 
kundvärde i den dimension man har valt att arbeta i.  

 
Det var signifikativt att inget av våra företag upplevde sig som särskilt innovativt. En VD 
uttryckte det som: ”Vi är inte ett uppfinnarjocke-företag. Vi såg en ledig tårtbit på 
marknaden och tog den.” En  annan sa "Jag är inte så kreativ men jag ägnar mycket tid åt 
att lösa problem". Det de säger är att de inte har gjort något innovativt utan att det bara har 
handlat om hårt arbete och fokusering. Det handlar ofta om många små idéer. 
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Men flera av dem har däremot gjort något som enligt dem själva ansågs vara omöjligt. 
De kanske inte har gjort något som var nytt men det var nytt för just den branschen. Flera 
företag nämner att mycket av de nya tankarna kommer från kunderna och det företag som 
har den mest nätverkande karaktären arbetar mycket med sina partners för att få nya idéer. 
Ett företag skapade t.ex. en databas med en stor mängd fakta om kunderna, fakta som 
kunderna inte själva hade (se vidare i tabell 2).  

 
Sammanfattning av företagens val av specialisering  

 
I tabell 2 har vi sammanfattat fakta kring företagens sätt att leverera kundvärde 
(egenskaper, service eller kostnad), hur de differentierar sig (marknadsföring, 
kundsamarbete eller effektivitet) och kring vilken parameter de är innovativa (produkt, 
relationer eller processer). Vi har också gjort en bedömning av vilket alternativ enligt vår 
modell våra företag verkar tillämpa. Vi har valt att numrera företagen från 1 till 8 och 
skriva texten på ett sätt som inte redovisar vilket företag det är, pga. vissa respondenters 
uttryckliga önskan om att det inte tydligt ska kunna utläsas. 

 
Företag Kundvärde 

(vår 
bedömning) 

Differentiering 
(vår bedömning inom parentes) 

Innovation 
(vår bedömning inom parentes) 

1 Egenskaper Teknisk framkant, håller koll på 
marknaden för att kunna ligga före (?) 

Teknisk innovation, annat angreppssätt 
än konkurrenterna (produktinnovation) 

2 Egenskaper Marknadskoncept kring vad 
produkten är och gör. Ständigt 
undersöka nya tillämpningar för 
produkten (marknadsföring) 

Innovativ produkt, innovativ 
marknadsstrategi och innovativ hjälp till 
kunden. "Säkert, enkelt och lätt att 
använda ska det vara" 
(produktinnovation) 

3 Kostnad Lyssnar på vad kunden vill ha, håller 
vad de lovar, vara lite bättre på allting 
(effektivitet) 

Göra något i stor skala och vara lite 
bättre på allt. Ständig förbättring av det 
man gör (processinnovation) 

4 Kostnad/ 
Service 

Nöjda kunder. Försöker sätta 
ömsesidiga förväntningar och vara 
tydliga om vad kunden köper. 
Snabbare och god leveransprecision 
(effektivitet, kundsamarbete) 

Såg en ledig nisch på marknaden och tog 
den. Branschen har dålig kundnöjdhet. 
Arbetar mycket med tydlighet och 
ömsesidiga relationer. 
(process/relationsinnovation) 

5 Service Tillhandahåller något som ingen 
annan gör, jobbar med slutanvändare 
(kundsamarbete) 

Att arbeta med ett speciellt kundsegment 
och lyckas få det lönsamt 
(relations/processinnovation) 

6 Service Kundservice, gör det kunderna frågar 
efter. Tät dialog med kunden. Databas 
med en mängd kundfakta. Bra avtal 
med underleverantörer 
(kundsamarbete, effektivitet) 

Tagit kontroll över logistikapparaten.  
Kunddatabas, lagerdatabas och 
distributörsavtal. 
(relations/processinnovation) 

7 Service Ser sitt koncept som ett redskap för 
differentiering - ny idé 
(kundsamarbete, effektivitet) 

Inget innovativt - hårt arbete och 
fokusering. Många små idéer. 
(relations/processinnovation) 

8 Lite av varje Trygghet, säkerhet (kundsamarbete, 
effektivitet) 

Skapat marknadsplats, nytt för 
branschen. Bygger långsiktiga relationer 
med kunden (relationsinnovation) 

Tabell 2 Sammanfattning av företagens val av specialisering (källor: intervjuerna och företagens hemsidor) 
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4.2.2 Organisationsvärlden 

   
Nu fortsätter vi med alla faktorerna i 
organisationsvärlden. 
 
Navet 

 
Vi börjar med faktorerna i Navet (figur 26) 
  
Ledarskap    

Ledarskap är ett mycket mångfasetterat område 
där vi fann tre huvudaspekter; ledaren som bärare av 
kulturen eller idéerna, ledaren som byggare av ett 
system som varar längre än ledaren själv och ledaren 
som kommunikatör. 

 
Flera av våra företag lyfte fram vikten av att kunna hitta, behålla och utveckla talang. En 
av cheferna säger att det gäller att ”ha klokheten att omge sig med den kompetens man 
själv saknar”.  De anser att man ska tycka om människor och flera uttrycker också stolthet 
över att ha fått människor att utvecklas. De anser också att det är viktigt att kunna delegera. 

Några är stolta över att ha satsat och att ha vågat satsa trots att omgivningen har varit 
skeptisk. En av dem sa ”För att bli rik får man inte vara intresserad av pengar” och han 
uttryckte att hans roll är delvis att motarbeta girighet bland medarbetarna både när det 
gäller arbetsuppgifter och pengar. En av våra respondenter lyfter också fram att det är det 
man gör som fyller ut auktoriteten. Företaget satsade mycket på ledarutbildning och syftet 
var framförallt att öka ödmjukheten. 

Nästan alla säger att det inte handlar om något eller några enstaka beslut som har lett 
till framgången utan om många små och att man inte får vara nöjd utan fortsätta ifrågasätta 
även när det går bra.  De vill ta bort onödiga hinder i organisationen och vill se chefen som 
processledare och anser att allt arbete och ansvar bör vara uppgiftsbaserat.  

Företagen anser att en bra ledare ska vara stödjande och engagerad, ärlig, rättvis, 
positiv, tydlig, viljestark, motiverad, prestigelös och ödmjuk inför sin roll. Ledaren måste 
också vara resultatorienterad, kunna sälja och vara affärsmässig.  

 
Lärande   

Faktorn lärande handlar om självständighet, entreprenörskap och att ha ett samarbete 
och klimat där man kan lära av varandra.  

 
Ett företag tolkade vår fråga väldigt konkret och svarade att de har en utbildningsbudget 
som de aldrig lyckas utnyttja, men sa också att man lär sig genom att var aktiv i 
verksamheten och med kunderna. Alla respondenter sa att medarbetarna lär sig själva 
genom att vara aktiva, lyssna på kunden och varandra, genom att våga prova, satsa, dela 
med sig och att följa upp och ta lärdom av vad man gjort, både bra och dåligt.  

En VD sa: ”Idrott är 97 % träning och 3 % tävling. Affärsverksamhet är tvärtom”. 
Han sa också att ”även den sämsta säljaren kan lära dig något”. Hans företag arbetade 
mycket aktivt med träning av sina säljare. 

En av respondenterna sa: ”Det måste alltid finnas en anledning till att lära sig något 
nytt. Det man planerar att gå en utbildning inom måste finnas med i glappet mellan 
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nuvarande och önskat tillstånd. Kompetensutveckling är strategiskt viktigt men måste vara 
direkt kopplat till affärsplanen.” 

   
Ständig utveckling 

Ständig utveckling handlar om att utvecklas och anpassa sig, ifrågasätta allt man gör 
men ändå behålla en kärna i verksamheten att basera förändringen på, en specifik 
kompetens, en kultur eller idé om vad man är.  

 
Flera av våra företag lade mycket energi på att studera omvärlden. De arbetade med 
scenarier för att hitta idéer till möjliga förändringar. De sa att många av de nya tankarna 
kommer från kunderna. Det handlar även här om många små idéer. De sa att man måste 
vara bra på att anpassa sig och att man inte får vara tankemässigt låst. ”Den enda 
konstanten är förändring” som en av dem sa. Det enkla är att förvalta och man måste 
underlätta för utveckling. Det måste inte vara en siffermässig omsättningsökning men man 
måste ha ständig utveckling. Ett företag berättade om hur de ifrågasätter allt och alltid 
frågar sig hur de kan göra det bättre. 

Alla företagen utom ett lyfter fram att det är ledningsgruppen, styrelsen eller VD ensam 
som står för utveckling och nytänkande. För flera av företagen var det huvudsakligen en 
person som tänkte framåt, men de säger att de bollar idéer med andra. En VD medgav dock 
att det inte fanns någon som ifrågasatte det han sa. 

Flera av företagen hade färdiga tankar innan start och deras affärsidé har inte ändrats, 
bara blivit mer fokuserad. De andra hade inte någon mogen eller uttalad affärsidé från 
början utan följde kunden och blev mer fokuserade med åren. 

   
Idéerna 

 
Vi fortsätter med faktorn under Idéerna (figur 27). 
  
Tydlig affärsidé   

En affärsidé kan ses som en insikt eller gemensam 
bild av vad företaget gör idag som leder till företagets 
fortlevnad.  

 
Samtliga bolag lyfter fram att de har en tydlig bild 

av vad de vill och alla säger sig ha haft stort fokus och 
har haft en förmåga att välja bort saker och säga nej till 
uppdrag.  Några av företagen började med att vara 
tekniskt drivna utan en tydlig affärsidé men säger sig 
nu har blivit mer affärsdrivna. Alla säger sig ha blivit 
mer aggressiva och lagt till nya expansionsplaner som inte har förändrat den 
grundläggande affärsidén. Ett bolag sa ”vi är ett säljbolag som skulle kunna sälja vad som 
helst”.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att alla företagen ger en tydlig bild av att veta vad de 
gör. 
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Genomförandet 
 
Nästa grupp handlar om Genomförandet (figur 28). 

   
Handlingsfokus   

Faktorn som vi har kallat handlingsfokus handlar om att 
för att lyckas måste ett företag vara aktivt, göra saker snabbt 
och pröva nya saker men därigenom också acceptera 
misslyckanden.  
I våra företag var det tydligt att för att bli hjälte ska 
man handla. Vi tolkar det som att företagen har stort 
handlingsfokus. De premierar människor som ”grejar 
det”, som är drivande, bra på att sälja, som gör ett bra 
jobb, gör det lilla extra för kunden. En VD uttryckte 
det som: ”Det räcker inte att andas regelbundet och 
låta tiden gå.”  Någon sa också att man t.o.m. ska riskera jobbet genom att våga ta ut 
svängarna dvs. de måste vara innovativa och kreativa också.  

Flera lyfte fram att det var viktigt att man vågar ta beslut och sedan stå för beslutet och 
ta konsekvenserna om det går fel. En respondent sa att ”man också måste tro att ingenting 
är omöjligt, ha hög stresströskel och kunna hålla sig kall i pressade situationer”. 

Det fanns en uttalad förståelse för att det kan bli fel ibland. En respondent sa: ”Jag har 
respekt för att man fattar många dåliga beslut. Det är OK om man fattar fler rätt än fel 
beslut. Jag är stolt över att våga ta dåliga också.” En annan sa ”Vi hänger inte någon för 
att det gått fel”.  

 
  

Människorna  
 

Vi fortsätter med faktorerna under Människorna 
(figur 29). 
 
Gruppen 

Faktorn som vi har kallat för gruppen handlar om 
hur man har valt människor för att få en väl 
sammansatt grupp. För att få en skapande dialog bör 
personerna i en grupp komplettera varandra och iklä 
sig olika roller.  

 
Hälften av våra företag ansåg att de beslut de var mest 
stolta över var de som handlat om människor – om att 
ha tagit in rätt personer, att inse sina egna 
begränsningar och ta in hjälp och att låta människor utvecklas. 

När det handlade om rekrytering sa alla företagen att det handlar om att våga vänta på 
de rätta personerna att anställa och inte nöja sig med de näst bästa. De sa att det rätta virket 
var viktigast vid rekrytering, allt annat kan man påverka. Ett företag hade handplockat alla 
personer genom kontakter och aldrig annonserat vilket dock hade lett till en viss likriktning, 
erkände respondenten. 

Personernas kompetens ansåg alla var viktig och att personen tillför något nytt i bolaget. 
Flera företag hade vilda diskussioner i ledningsgruppen men annars verkade det vara 
ganska få som sade emot. En VD sa att alla måste ha en egen roll och tillföra något. Flera 
lyfte fram styrelsens roll. Den hade i flera fall bidragit med strukturerat styrelsearbete och 
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en tydlig agenda. Det gjorde att grundarna blev tvungna att arbeta igenom idéer som då 
blev mer genomtänkta och strukturerade vilket de ansåg hade gjort dem mer professionella 
och höjt kvaliteten. 

  
Medarbetarna  

Att ha medarbetare som är motiverade och engagerade i företagets utveckling ger 
högre produktivitet enligt vår litteratur.  

 
Flera av bolagen sa att man måste låta medarbetare ta ansvar både i med- och motgång. En 
VD sa att alla måste känna att de vågar och att han inte ville ha rädda medarbetare. Några 
lyfte fram bonussystem till de anställda som en viktig faktor för att skapa motivation. 

En VD ansåg att det var viktigt med fysiska möten och med kommunikation.  I det 
företaget hade de skapat ett ”advisory board” där 10-12 personer träffar ledningen i 
företaget varje månad för att diskutera aktuella frågor. Han nämnde också att det handlar 
om att lyssna, ha mycket diskussioner om verksamheten och att man måste leda 
utvecklingen när det gäller att ifrågasätta. Flera lyfte också fram vikten av att ta hand om 
sina medarbetare och vara trevlig. 

Ett företag hade som filosofi att ”man ska göra sitt jobb, inte mer” och framhöll att 
företaget består av ett lag där det är svårt att ”sticka ut”. Han sa också ”Du behöver inte 
överprestera, de mest tävlingsinriktade har åkt ut”. Ett annat företag sa: ”Vi premierar 
hjältar så mycket vi bara kan!”   

Vi kunde se ett stort engagemang hos våra respondenter som också menade att deras 
ledningsgrupper var mycket aktiva. Om övriga medarbetare var det mer tyst och vi tolkade 
det som sades om medarbetarna som att de gör sitt jobb och inte har så mycket att säga till 
om även om flera av respondenterna sa att de hade högt i tak. Några företag sa att de ville 
att de anställda skulle ta ut svängarna, vara kreativa och innovativa, men motsade sig själv 
lite genom att säga att de måste följa företagets sätt att göra saker.  

 
  

Att göra rätt saker 
 
Att göra rätt saker innehåller tre faktorer enligt modellen 
(figur 30). 

  
Mål 

Tydliga, utmanande och mätbara mål är viktiga för 
företagets utveckling. 

 
De flesta företagen sa att de hade tydliga mål och några 
av dem hade incitament för personalen kopplat till 
målen. De ansåg att dessa bonusavtal hade gett dem 
ökad kontroll genom att skapa ökat engagemang och 
bromsat löneutvecklingen. Det var svårt att avgöra hur 
utmanande målen är. 

Några av företagen lyfte fram att man inte vet vart man ska utan tydliga mål, men för 
några av företagen verkade det inte vara något centralt.  

Sammanfattningsvis kan vi säga att de flesta arbetar med någon målmetodik idag men 
det verkar inte för merparten ha varit avgörande för att ta dem dit de är idag. 
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Realistisk syn 

 Företagets ledning och medarbetare har en fördel av att se realistiskt på vad som är 
företagets kompetens och hur den kan användas för att förflytta företaget i önskad riktning.
  
De flesta företagen hade gått igenom någon sorts kris. Det kunde vara samarbetsproblem, 
finansiella problem eller produktproblem. Flera av företagen lyfter fram kriser i form av att 
organisationen har vuxit fort och att alla befordrades till sin inkompetensnivå så att ingen 
ledare klarade sina arbetsuppgifter. Samarbetsproblem i grundargruppen hade lett till att 
några av grundarna har lämnat företaget men det ansågs ha varit utvecklande. Svåra 
likviditetskriser man lyckats klara sig igenom dem gav också erfarenhet. Produktproblem 
som man hade hanterat på ett seriöst sätt gav oväntat mycket goodwill efteråt. Endast ett 
företag säger sig inte haft några kriser utan har tjänat pengar sedan dag ett.  

De flesta företagen förde ett resonemang kring vad som kunde bli problem framöver 
och vår bedömning är att de är relativt realistiska. Ett företag tog t.ex. upp att de var väl 
medvetna om att risken var stor att det kommer att gå sämre när det har gått så bra så länge. 
De tog upp möjliga hot från allt från ändrad lagstiftning, förändrad konkurrensbild eller 
ändrat kundbeteende till problemet att göra stora utvecklingssatsningar med fortsatt 
lönsamhet. Några av företagen arbetade mycket med scenarier och sa: ”Förändringar är 
vardagsgrejer. Tycker man att det är kris ska man byta bransch”. En VD betonade vikten 
av kommunikation och ”att hela tiden pumpa på; så här ser det ut! Inga parallella 
sanningar, hela tiden den skitiga, fula sanningen.” 

 
Samstämmighet mellan idé och verksamhet 

Samstämmighet mellan vad man säger att man gör och vad man faktiskt gör är enligt 
vår teoretiska modell viktigt för att företaget ska utvecklas utan alltför stor friktion 

 
Inom detta område fann vi en stor spridning mellan ett företag som sa: ”Det ska finnas en 
komprimerad affärsplan som ska sitta i skallen på folk” och ”inga parallella sanningar” 
till ett företag som sa: "Vet inte, vi är väl helt filosofilösa.".  Men när de vidareutvecklade 
det växte det fram en bild att de flesta hade mycket stort fokus på kunden och på kvalitet 
och de flesta hade insikten att allt inte är kronor och ören.  De sa ”Kunden är anledningen 
till att vi finns och man måste alltid tänka på vad som är bäst för kunden och inte vad som 
är enklast eller bäst för företaget” och ”det vi gör ska vi göra bra”.  

En annan bild som växte fram var att de försöker vara relativt prestigelösa. En VD 
sa: ”vi är prestigelösa - eller jobbar på det i alla fall”. Ett företag sa sig ha filosofin att 
alla bara ska göra det som förväntas: ”man ska göra sitt jobb, inte mer”.   

En VD sa att de hade en så attraherande affärsidé att "Vi kan nästan klara det omöjliga. 
Vi har gjort något som ingen trodde skulle gå!”   

Det var däremot svårt att bedöma om dessa bilder av vad de vill åstadkomma stämmer 
med vad de gör.   
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Att få människor med sig  
 
Nästa grupp handlar om Att få människor med sig 
(figur 31) 
 
Visioner 

Det är viktigt att skapa en tydlig gemensam bild av 
företagets förväntade framtida tillstånd som kan hjälpa 
till att utveckla företaget i den valda riktningen.  
 
För de flesta av företagen är det ledningsgruppen som 
arbetar med visioner. De flesta har ett stort 
självförtroende nu och är mycket tävlingsinriktade.  

Alla företagen har idag en vision. En VD sa att det 
hade varit svårt de första åren att få en långsiktig vision. 
Företaget hade varit kunddrivet och ständigt arbetat 
med konkreta saker utan att lyfta blicken. Först de senaste åren har de börjat titta framåt. 
Han framhöll att det viktigaste för dem var sista raden dvs. lönsamhet. Om situationen idag 
säger de t.ex. ”Det går inte att sluta växa - väx eller så dör du” och att de får skapa nya 
affärsområden när de känner att de inte kan växa inom ett område. Företagen ger intryck av 
att veta vad de vill och hur de kan skapa mervärde och de pratar också mycket om vart de 
ska och varför. De försöker odla en vakenhet för affärsmöjligheter men gemensamt för de 
flesta verkar vara att kunden alltid går först.  
 
Värderingar 

En gemensam identitet skapas eller växer fram som gör att de anställda känner sig 
delaktiga i en större helhet. Värderingar växer fram i ett företag vare sig ledningen 
försöker påverka värderingarna eller inte. 

 
De flesta har eller arbetar nu fram gemensamma ledord/värdeord. Men hur viktiga de 

var varierade mycket. För ett företag var de heliga och fick inte ifrågasättas. En VD sa 
t.ex: ”Alla stammar har sina värderingar. Det här är vårt sätt att dansa runt totempålen. 
Passar det inte ska du inte vara här”. Flera av våra respondenter medgav att de inte var så 
bra pålästa på de värdeord man tagit fram. En av respondenterna sa att värdeorden hade 
tagits fram genom en kreativ process där man försökte dokumentera verkligheten eftersom 
meningen är att man ska känna igen sig. Han sa också: ”Sätter man fel kultur är det ett 
helvete att ändra.” Ett företag hade både ledord och värderingar. Han sa att ledorden var 
mest förankrade i organisationen och att det var svårt att få personalen att leva efter det här. 
De försöker förändra genom att välja personer som de tror har de rätta värderingarna.  

Företagens värderingar handlade mycket om kvalitet, fokus på kundnytta och att allt 
inte handlar om pengar. Vi kunde också se en betonad prestigelöshet hos många av våra 
respondenter och en strävan att tona ned sig själva.  

Även om inte alla chefer vi intervjuade kunde säga vilka de officiella värderingarna var 
så kändes det som att de levde efter tydliga värderingar. 
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Mångfald 

Om man låter många röster höras ökar chansen att bryta mönster och skapa något nytt. 
Tankemässig mångfald kan ge upphov till många olika perspektiv på samma fråga.  

 
Vi fick bilden av att flera av företagen hade handplockat många personer genom kontakter 
med risk för att lite för många var stöpta i samma form. Bilden vi fick var att det ofta inte 
fanns några riktigt udda personer. En VD sa också att om en person är udda måste den 
tillföra något speciellt. Ett företag var tydligt med att mångfald i form av olika etniskt 
ursprung var mycket positivt och de verkade också leva som de lärde. 

Bilden vi fick av diskussionsklimat var att det ofta var vilda diskussioner i 
ledningsgruppen och att tonen var lugn och saklig bland medarbetarna. En VD sa att om 
man är ett ungt företag måste man ha högt i tak annars lämnar de anställda företaget. Ett 
företag berättade om hur de dagligen försökte ifrågasätta allt och fråga sig hur de kan göra 
saker bättre. Medan ett annat företag uttryckte stor medvetenhet om att deras 
diskussionsklimat kunde vara ”både och”. Han sa att företaget styrs av två ganska 
viljestarka människor och att det säkert påverkar personalen både när det gäller vad man 
tycker att man kan säga och vad man vill säga. Men han trodde inte att de kvävde dem. I 
ett annat företag fanns det enligt VD ingen som säger emot. En VD betonade vikten av att 
skapa en gemensam bild av nuläget. Han tyckte det handlade om att lyssna, ha mycket 
diskussioner om verksamheten och att man måste leda utvecklingen när det gäller att 
ifrågasätta.  
 
Att göra saker rätt 

 
Vi fortsätter med Att göra saker rätt (figur 32). 
  
Effektivitet 

Effektivitet handlar om att göra det man gör på ett så 
effektivt sätt som möjligt dvs. ha hög produktivitet. 
Litteraturen nämner begrepp som rättning, 
processinriktning, enkel och flexibel organisation.  

 
Flera företag tog upp behovet av att alla arbetar åt samma 
håll och att hålla fokus. Speciellt två företag var väldigt 
tydliga med att de inte accepterade att personalen 
arbetade åt ett eget håll utan hade mycket fokus på 
rättning i leden. 

Det handlade om att göra rätt sak varje dag med stort 
fokus på kostnadseffektivitet och processer. Ett företag 
hade nyligen processorienterat verksamheten för att förbättra kundnyttan och skapa 
stordriftsfördelar. En VD ville se hela organisationen i processer, med chefen som 
processledare och att allting bör vara uppgiftsbaserat. Flera återkom också till att det gäller 
att göra ett bra hantverk och att allt börjar och slutar med den kompetens man har.  

Några tog upp system som ett sätt att höja effektiviteten och marginalerna. Men det 
fanns också en medvetenhet om att system är lätta att kopiera och att de bara kan få 
tillfälliga försprång med t.ex. teknik.  

När det gällde sättet att organisera så är vår uppfattning att alla företagen har enkla och 
platta organisationer. En VD sa att han inte ville se några onödiga barriärer genom en 
hierarkisk eller komplicerad organisation. Ett företag betonade att de var duktiga på att 
använda sina dyraste medarbetare till att göra sådant som bara de kunde göra, medan andra 
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medarbetare kunde utföra andra arbetsuppgifter. Enkelheten återkom flera gånger. En VD 
uttryckte det som ”Vi använder gymnasieskolans bok i företagsekonomi” och menade att 
det är inga konstigheter och det finns inga hemligheter.  

Några företag sa att de inte hade några stora, signifikanta förbättringar som behövdes 
utan att de är väldigt effektiva idag medan andra sa att de hade kommit en bra bit på väg 
men att det fanns massor att göra. Alla trodde att de kunde bli bättre. Flera sa också ”vi är 
inte glassiga” och nämner att de har satt företagets väl framför sitt eget. 

   
Kontroll 

Bra kontroll på kostnader är kännetecknande för de flesta framgångsrika företag. 
 
Kostnadskontroll har varit centralt för flertalet företag. ”Vi tokförhandlar med våra 
leverantörer”, sa en VD. Ett företag var dock udda och respondenten undrade hur man ska 
kunna spara sig till framgång. Det var också tydligt att flera av företagen inte hade haft bra 
kontroll de första åren. Ett företag hade ”kört helt på magkänsla” men nu sa de sig har 
väldigt bra kontroll på kostnader och likviditet.  

  
4.2.3 Utanför modellen 
 
Det var några saker som våra respondenter sa som vi inte riktigt kunde placera in i vår teori. 
Våra öppna frågor gav ibland svar som låg utanför vår modell och som därför är av en 
problemutvecklande karaktär. Vi tar kort upp dem här. 

Gemensamt för alla företagen var att de betonade att de har mycket stort säljfokus. De 
lyfte också fram att sättet att hantera kunderna hade varit avgörande. De lyssnar, ger dem 
tid, är inte rädda för att ”skita ner sig” eller jobba med saker som konkurrenter var för fina 
för att göra. Några nämner också att de gjorde saker som kostade energi men det har skapat 
förtroende och goodwill hos kunderna. Alla säger att de satsar på långsiktiga relationer 
med kunderna. De har lyckats skapat ett gott rykte som sedan har gett resten av 
framgången. Generositet nämns som viktigt av flera respondenter. Man måste bjuda på 
både sig själv och sin tid med kunderna. ”Vi sitter timtals med våra kunder, tid som vi 
aldrig fakturerar” sa en VD. Samtidigt har de flesta respondenter vi talat med beskrivit sitt 
företags stora kostnadsmedvetenhet men den medvetenheten verkar ha varit riktad mot 
företagens leverantörer, inte mot företagens kunder. 

Uthållighet nämner de som en viktig ledstjärna. Speciellt två av bolagen hade hållit på 
länge innan tillväxten tog fart. En av respondenterna uttryckte det med orden: ”Vi har 
tragglat länge med en dåres envishet.” Flera respondenter ansåg att mod varit en helt 
avgörande faktor och att det handlar mycket om attityd, att vilja, att försöka och att våga. 

I de tre första intervjuerna nämnde alla tur som en viktig faktor. Men de ansåg också att 
tur kommer till den som är förberedd och som är uthållig och envis.  

En respondent lyfte fram fokusering, differentiering och kulturen, att kunna hantverket 
och styrelsen som viktiga faktorer för dem. Han såg sig själv som en entreprenör. ”Gör det 
själv, du kan göra det bättre, gör det inte så konstigt, titta på saker som inte funkar” var 
hans råd. 
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5 Analys 
 

Vi kommer i analysen att med hjälp av vår teoretiska modell analysera den information vi 
har fått fram genom vår empiriska undersökning. Vår grundfrågeställning är: ”Vilka 
faktorer är gemensamma för att skapa konkurrenskraft för snabbväxare oavsett bransch?” 
Vi kommer också att ta upp en problemutvecklande analys kring faktorer vi inte fann i 
teorin men i empirin samt göra en jämförelse mellan modellen och olika karaktärsdrag hos 
företagen. 
 
 
5.1 Val av företag  
 
Vi kan först konstatera att de företag vi har valt att undersöka utmärker sig gentemot sina 
respektive branscher med en tillväxt som är mellan 5 och 200 gånger högre än branschens. 
Våra fakta om företagen visar att dessa företag måste ha gjort någonting för att lyckas så 
pass mycket bättre och att de känns relevanta för vår undersökningsfråga. 

 
 

 
5.2 Övergripande analys 
 
De undersökta företagen hade mycket varierande storlek. Det minsta företaget hade 60 
anställda och det största 600. Omsättningsmässigt var spannet från 76 Mkr till 600 Mkr 
och åldersmässigt mellan 8 och 24 år. Vi kan konstatera att storleken på företagen inte har 
med åldern att göra och vi kunde inte heller se att några faktorer hade med storlek eller 
ålder att göra. Däremot kunde vi se att de största företagen uppvisar en något större 
överensstämmelse med vår teoretiska modell än de mindre – de har generellt sett fler 
faktorer på plats. 

Vår erfarenhet är att i stora företag påverkar en person väldigt lite. Men i dessa företag, 
även det med 600 anställda, är det ett fåtal personer som dominerar. Det tolkar vi som att 
de företag vi har undersökt är, eller åtminstone har varit, lite av ”ett geni med 1000 
medhjälpare” som både Collins och Normann skriver om. 

För flera av företagen är det några faktorer vi inte kunnat bedöma. Vi har sett en klar 
korrelation mellan företagets vilja att kommunicera och möjligheten för oss att få en insyn 
i företaget (baserat på intervjuerna, hemsidor och tryckt material). Vissa av våra fallföretag 
är ”publika” i sitt sätt att ge ut information medan andra är ”privata”.  

Vi konstaterar att inget av företagen spontant lyfte fram god ordning och kontroll, t.ex. 
av processer eller kostnader, som avgörande för dess konkurrenskraft trots att många 
respondenter spontant angav en mängd faktorer som hade varit viktiga. Inte helt oväntat 
verkar det vara viktigare att göra rätt saker än att göra saker rätt. 

 
Nedan följer vår analys av varje faktor. Faktorerna följer i samma ordning som i 

teoridelen och vi har, även här, en kort sammanfattning av teorin under varje faktor.
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5.3 Kundvärlden  

 
Vi börjar med att analysera företagens omgivningskännedom och nätverkande. Sedan 
analyserar vi hur väl företagens kundvärde, differentiering och innovation hänger ihop 
enligt vår modell (se figur 33), dvs. om de har gjort konsekventa val. Vi inleder återigen 
texten för varje faktor med en kort sammanfattning av teorin. 

 
Omgivningskännedom     

För att snabbt kunna reagera på 
förändringar och kunna utnyttja dem som 
nya möjligheter bör konkurrenskraftiga  
företag enligt vår teori  ha en stor 
känslighet för omgivningen.   

 
Flera företag tog upp att de behöver vara 
lite paranoida. Det var främst de 
respondenter som uppgav att deras företag 
gjorde samma sak som konkurrenterna, 
men lite bättre, som använde det uttrycket. 
De har lyckats nå en position på 
marknaden där de känner sig jagade.  

I vår teori beskrev vi hur 
omgivningskännedom blev allt viktigare 
allt eftersom branschgränserna håller på att 
suddas ut. De företag som har ett mycket 
speciellt koncept och har rekonfigurerat ett 
värdeskapande system, dvs. de som till viss del ägnar sig åt att sudda ut gränser, hade 
respondenter som visade ett större lugn i frågan om direkt konkurrens. De företagen har ju 
visat prov på en mycket insiktsfull omvärldsanalys just därför att de hittat ett område där 
inga direkta konkurrenter initialt funnits. De gav uttryck för oro gällande vilka andra 
alternativ som kunderna hade snarare än vilka konkurrenter kunderna skulle gå till och 
verkade ägna mer tid åt att fundera över substitut (både vad som kunde vara ett hot mot 
dem och vad deras produkt/koncept kunde vara ett substitut för).  

Ett företag gav också tydligt prov på ”branschutsuddande” tänkande i sin 
omvärldsanalys då de arbetade med ett scenario där de studerade utvecklingen i en annan 
bransch, som de trodde att de närmade sig, och frågade sig hur de skulle behöva agera om 
utvecklingen gick åt samma håll i deras bransch.  

Vi tyckte oss se att samtliga företag, även om de själva inte tyckte att de gjorde något 
speciellt, är mycket aktiva när det gäller att studera omgivningen. Detta är helt i linje med 
vår modell.  

 
Nätverkande 

Nätverkande handlar om öppenhet genom samarbeten och avtal med andra företag och 
organisationer. 

 
Flera av företagen uppgav att de var aktiva i branschföreningar för att snabbt få reda på 
förändringar och medverka i standardiseringsarbete men i vissa fall också för att vara 
delaktiga i en gemensam kraft för att kunna påverka t.ex. förslag till lagstiftning.  
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Figur 33 Kundvärlden 
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Men där slutade samstämmigheten med teorin. Ett företag, vars hela affärsidé grundar 
sig på nätverkstänkande är naturligtvis ett undantag från vad vi funnit, de har många 
samarbetsavtal. Flera företag hade avtal med återförsäljare, vilket ansågs vara av 
nödvändighet som en del av företagets verklighet. Men det var anmärkningsvärt att så stor 
andel av företagen visade en avsaknad av konkret samarbete eller ens vilja till horisontellt 
samarbete med andra företag. Man hade kunder och leverantörer, punkt, slut. De som 
arbetade med partners idag skulle samtliga vilja göra mer själva, även det företag vars 
affärsidé grundas på nätverkstänkande. De respondenter som var uttalat negativa tyckte att 
partners kapar marginaler, krånglar till det och gör dem besvikna. Det kom också fram att 
de leverantörer man hade, inte fick komma i närheten av kunden. Man vill själv ha full 
kontroll på kundrelationen. Vi kan alltså konstatera att medvetna värdeskapande nätverk 
med hjälp av partners var något som de flesta av företagen var negativa till. 

 
Kundvärde  

 Grundtanken i modellen är att det finns olika behov som kan uppfyllas på olika sätt 
och att skapa ett värde som kunden är beredd att betala för är en nyckelfråga 

 
Vi har i empirin redovisat våra bedömningar av företagens val av alternativ för att leverera 
kundvärde (se tabell 2). Vi anser att alla företagen utom två har gjort ett tydligt val kring 
hur de specialiserar sig eller vilken sektor de har valt. Ett av företagen har vi placerat i 
gränslandet mellan service och kostnad. De verkar vilja ta en serviceposition, men det är en 
stark prispress i branschen som har tvingat dem att arbeta mycket med att erbjuda låg 
kostnad. Det sista företaget anser vi försöker göra allting på en gång. Vår tolkning är att det 
har fungerat bra hittills eftersom konkurrensen inte har hängt med och sannolikt inte har 
samma processtänkande. Men om teorin stämmer så borde det dyka upp konkurrenter som 
gör det tufft att vara tillräckligt bra på alla tre specialiseringarna.  

Vår bedömning är att sju av åtta av dessa framgångsrika företag har gjort relativt 
tydliga val och inte försöker erbjuda allt till alla.  

 
Differentiering 

Differentiering handlar om att ha utvecklat ett överlägset system för att hantera en viss 
del av sin marknad. Det gäller att skapa ett överlägset differentieringssystem för just det 
värde man vill leverera till sina kunder. 

 
Alla företagen har på något sätt försökt differentiera sig. Men graden av differentiering var 
väldigt olika. Ett företag var så differentierat att de egentligen hade skapat sig en helt egen 
nisch på ett mycket innovativt sätt medan ett annat har rört sig från en mer differentierad 
position mot en position där större företag i branschen befinner sig - de försöker istället 
göra det de gör på ett bättre och snabbare sätt än konkurrenterna. Vi kunde också se att det 
val av differentiering som vi kunde uppfatta passade väldigt väl överens med det 
kundvärde de hade valt att leverera, men att flera av företagen inte hade en entydig 
differentiering i linje med sitt valda kundvärde. För flera av dem kunde vi se två olika sätt 
att differentiera sig vilket gör att man sprider sin energi över flera områden. 

 
Innovationsparameter 

Det handlar om att uppmuntra den sorts innovation som skapar mer och mer 
kundvärde i den sektor man har valt att arbeta i.   

 
Flera av företagen sa spontant att de inte är innovativa. Men när vi diskuterade frågan lite 
mer så hittade alla ändå något som kunde anses vara innovativt. Det är intressant att så få 



 49

av Sveriges mesta tillväxtföretag spontant anser sig vara innovativa. De verkar anse att för 
att vara "innovativ" måste man uppfinna nya saker eller produkter, dvs göra 
produktinnovation. Alla företagen har stort fokus på att skapa mer kundvärde så vår 
bedömning är att alla företagen har en hög grad av innovation med den definition som vi 
har valt. Men liksom för differentiering så hade flera av företagen flera sätt att vara 
innovativa på dvs. deras val var inte entydigt för oss. 

Men vi anser att vi ändå kunde se en stor överensstämmelse med företagens val av 
såväl kundvärde som differentiering. De val de hade gjort på de andra faktorerna speglades 
även inom innovation.  

 
 

5.4 Organisationsvärlden 
 
Navet  

 
Vi vill här påminna läsaren om att vi nu har lämnat 
kundvärlden i vår modell och istället befinner oss i 
organisationsvärldens nav, som består av faktorerna 
ledarskap, lärande och ständig utveckling. I vår analogi 
med luftballongen har vi nu lämnat ballonghöljet och är 
nere i korgen, närmare bestämt med ballongflygaren 
(figur 34). Nedan följer analysen av de centrala 
faktorerna i organisationsvärlden. 

 
Ledarskap 

Ledarskap är ett mycket mångfasetterat område där  vi fann tre huvudaspekter; 
ledaren som bärare av kulturen eller idéerna, ledaren som byggare av ett system som 
varar längre än ledaren själv och ledaren som kommunikatör. 

 
Alla respondenter talar om ledarskap som något viktigt. De flesta har höga krav på 
organisationens ledare som ska vara prestigelösa, ödmjuka, stödjande och tycka om 
människor samtidigt som de ska ha resultatfokus, vara affärsmässiga och i vissa fall 
skickliga säljare. Men vi kan konstatera att samtidigt som alla snabbt kunde räkna upp ett 
antal karaktärsdrag för hur en ledare ska vara så tyckte vi oss uppfatta att flera av företagen 
missat denna fråga i tidiga skeden av företagets historia och att man lärt sig hur viktigt det 
är den hårda vägen.  

I vår modell har vi tagit upp tre aspekter för ledarskapet. Den första är ledarskapets 
betydelse för idéerna och kulturen. På den här punkten upplever vi att en del företag arbetat 
mycket medvetet medan andra har relativt omedvetet låtit en viss företagskultur växa fram. 
Vi upplevde att alla företagen hade en distinkt företagskultur. Om det är något som är 
medvetet skapat genom ledarskap är oklart i vissa fall medan det är tydligt i andra fall. 
Bilden är splittrad. 

Den andra aspekten har varit ledarskapets betydelse för kontinuitet inom ledningen. 
När det gäller denna punkt har vårt empiriska urval låg validitet. Vi kan inte undersöka 
detta. I alla företag utom ett har grundarna nyckelpositioner, endast i ett företag är 
ledarskapet överlämnat från grundaren. Vi kan däremot genom våra intervjuer konstatera 
att i vissa företag är det viktigt att fundera över hur man ska kunna skapa kontinuitet i 
ledningen av företaget. 

Den tredje aspekten har rört ledarskapets betydelse för kommunikation. Här tycker vi 
oss ha sett ett brett spektrum av ageranden. Allt från en inställning till kommunikation 

Idéerna

MänniskornaGenomförandet

Göra rätt 
saker

Få
människor 
med sig

Göra saker 
rätt

Navet
Ledarskap
Lärande
Utveckling 

Figur 34 Navet 



 50

direkt hämtad ur läroboken till en mer subtilt genomtänkt kommunikation där man t.ex. i 
ledningsgruppen kommunicerar ut företagets utvalda värderingar genom att agera dem.      

Sammantaget anser vi att för majoriteten av företagen framstår ledarskap som en direkt 
avgörande faktor men vi gör samtidigt den tolkningen att för några företag så har faktiskt 
inte ledarskap varit avgörande, där har istället ett extremt stort intresse för produkten eller 
konceptet varit avgörande. Vi gör tolkningen att handlingsfokus har kompenserat för svagt 
ledarskap (vi återkommer till handlingsfokus). För den senare kategorin så har de sedan en 
tid tillbaka förstått att med företagens nuvarande storlek så är ett gott ledarskap vitalt för 
framtiden.  

I vår teori beskriver de mest ledarskapsbetonade böckerna ledaren som statsman eller 
som nivå-5-ledare men de företag som man i böckerna drar slutsatser från är övervägande 
avsevärt mycket större och äldre än de företag vi undersökt. Våra företag kan absolut ha 
behov av en företagsledning som ”reglerar företagets idésystem” och skyddar olika 
intressegrupper men det kanske ännu inte kommit att bli ett kritiskt behov för alla.      

 
Lärande 

Faktorn lärande handlar om självständighet, entreprenörstänkande och att ha ett 
samarbete och klimat där man kan lära av varandra.  

 
Flera respondenter uttryckte att anställda och chefer måste få göra fel och misslyckas och 
att företagskulturen tillät det och att man satte upp tvärfunktionella arbetsgrupper och att 
det gav lärande. En respondent var mycket tydlig med att beskriva hur individens 
planlagda lärande i form av kurser måste vara identifierat som ett kunskapsgap mellan ett 
nuvarande och önskat tillstånd. Allt ovanstående anses viktigt i vår modell. 

Att de människor som arbetar i de undersökta företagen lär sig mycket är troligt men vi 
kan också se ganska tydliga tecken på att synen på vad lärande är och hur det uppmuntras 
inte är en medveten kunskap i ledningen. Det som tydligast kom fram är att i dessa företag 
lär man sig huvudsakligen genom handling, man kastas ut i verksamheten. Vår bedömning 
är att vi tror att människor lär sig mycket i dessa företag men att det finns en mycket 
begränsad medveten satsning och att en lärande miljö kanske uppkommer per automatik 
under det starka utvecklingsskede som samtliga företag är i just nu. Det är inte säkert att 
den lärande miljön kommer att fortsätta vara stark i faser med lägre tillväxt om inte 
medvetenheten ökar. 

I teorin beskriver vi hur det är viktigt att lyssna på varandra och att ha en vilja att lära 
sig och också dela med sig. Det är en del av teorin som vi inte kunnat undersöka med vårt 
empiriska upplägg. Vi har ingen uppfattning om hur det förhåller sig med detta på de 
undersökta företagen. 

Sammantaget så finns faktorn hos företagen men vi anser inte att den är tydligt 
tongivande, delvis på grund av svårigheten att bekräfta faktorn med den metodik vi använt.        

 
Ständig utveckling 

Ständig utveckling handlar om att utvecklas och anpassa sig, ifrågasätta allt man gör 
men samtidigt  behålla en kärna i verksamheten, en specifik kompetens, en kultur eller idé 
om vad man är.  

 
Vår bild är att flera av respondenterna verkligen är sanna entreprenörer och har ett sätt att 
tänka som i sig genererar ständig utveckling. Man hittar problem som man vill finna en 
lösning på och man löser dem. Företagen utvidgar ständigt sina produkter, koncept och 
kompetenser. Vissa av respondenterna redogjorde tydligt för hur man med jämna 
mellanrum stämde av företagets position jämfört med den planerade positionen och hur 
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man arbetade med scenarier och ifrågasättande av nuvarande paradigm. Några av företagen 
beskriver sig som oerhört snabba när det gäller att anpassa sig till exempelvis kunder (och 
ger imponerande siffror på det). Den snabbheten är något som verkar vara inbyggt i 
kulturen och har säkert utvecklats under ett antal år. Flera företag beskriver kvalitet som 
det värde kring vilken utvecklingen är tänkt att ske. De framhåller också att utveckling är 
det viktigaste av allt och har högsta prioritet. 

Dock finns det företag som vi inte tycker lever upp till benämningen ”i ständig 
utveckling” som vi ser uttrycket. Några företag anser vi vaktar sin position mer än försöker 
utveckla sig. Det kan vara en tillfällig situation framtvingad av t.ex. en hårdnande bransch 
men oavsett orsak så tolkar vi det så att vissa företag inte tydligt har utvecklats den senaste 
tiden.  

Konklusionen är att faktorn är tongivande utan att den ser direkt avgörande ut för 
samtliga fallföretag.  

I vår teori är samtliga böcker rörande eniga när det gäller utveckling. Det enda 
undantaget vi kunnat se är att i vissa Nutek-rapporter har det noterats att utvecklingen 
hämmats i mindre, växande företag pga. en konflikt med kostnadsmedvetenhet som lett till 
för låga investeringar. Man har prioriterat vinst framför omsättningsökningar. Detta 
återkommer vi till i faktorn ”Kontroll”.    

 
Idéerna  
 
Tydlig affärsidé 

En affärsidé kan ses som en insikt eller gemensam bild 
av vad företaget gör idag som leder till företagets 
fortlevnad.  
 
Vi anser att den faktor som vi allra tydligast kunde se hos 
samtliga undersökta företag är en tydlig affärsidé. De har 
en tydlig bild av vad man faktiskt tjänar pengar på. Detta 
kan vara hjälpt av att nästan inget av företagen ännu är så 
stora att de har ett svåröverskådligt utbud eller en stor 
organisation i antal anställda. Men vår uppfattning är att 
dessa företag på ett mycket tydligt sätt vet vad är, vad de vill, vad de ska göra och hur de 
ska göra sina kunder nöjda. 

Nischen de har valt är olika stor och de erbjuder kunderna i sin nisch olika breda 
erbjudanden. Flera av dem har, som vi tidigare nämnt, rekonfigurerat marknaden på ett 
sådant sätt att de inte har några totalkonkurrenter, bara sådana som konkurrerar på en del 
av deras marknad. Men några av dem verkar på samma (traditionella) marknad som sina 
konkurrenter. Det verkar alltså inte vara nödvändigt att göra något verkligt nyskapande 
utan det handlar om att hitta "en ledig tårtbit på marknaden" eller att hitta något som inte 
fungerar så bra och göra det bättre än konkurrenterna.  

Flera av företagen hade hållit på i många år innan deras tillväxt satte fart. Ett av 
företagen angav sin affärsplan som det främsta skälet till att tillväxten satte fart. Vi tolkar 
det som att teorin stämmer väldigt väl och att dessa företag har haft en tydlig idé innan de 
började växa. 
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Genomförandet  
 
Handlingsfokus 

Handlingsfokus handlar om att ett företag måste vara 
aktivt, göra saker snabbt och pröva nya saker men också 
acceptera misslyckanden.  
 
Vår bedömning är att samtliga företag har kraftigt 
handlingsfokus men att de också poängterar att det är 
viktigt att hinna med att vara trevlig. Vi kunde se att för 
de företag som hade kostnad som sitt kundvärde var 
handlingsfokus extra stort. Mycket av deras 
handlingsfokus är riktat mot kunderna och handlar 
mycket om försäljning och affärer. 

Vår helhetsbedömning är att samtliga företag har 
stort handlingsfokus och att de är ”doers”. Vissa av 
företagen har dessutom ledningar med extra energi till opinionsbildning i frågor som de 
anser viktiga.  

 
 

Människorna  
 

Faktorerna som följer handlar om människorna i 
företaget och hur individerna och gruppens 
sammansättning kan bidra till god konkurrenskraft.  
 
Gruppen 

Faktorn som vi har kallat för gruppen handlar om 
hur man har valt människor för att få en väl 
sammansatt grupp som kompletterar varandra och kan 
iklä sig olika roller. Vad vi främst avser är 
ledningsgruppens sammansättning men det kan även 
gälla andra viktiga grupper på företaget.  

 
Vår modell tar upp vikten av att ha med rätt människor och att dessa fungerar tillsammans. 
Vi har haft slående tydliga beskrivningar och kommentarer från flera av företagen gällande 
detta. Flera respondenter har hävdat att en fungerande ledarkonstellation varit 
grundläggande för att företaget fortfarande existerar. Ett företag beskrev grundarna som väl 
fungerande i krisartade situationer vilket har givit ökat självförtroende. Flera företag 
beskriver hur man mycket noga har valt ut de kompletterande ledande personerna och att 
beslutet om vilken människotyp och kompetens som saknats i ledningen eller styrelsen har 
mognat fram. Några företag har beskrivit initiala problem just genom en mindre bra 
fungerande konstellation av grundare. Flertalet företaget består av flera grundare som har 
iklätt sig olika roller, exempelvis förvaltaren och idésprutan, helt i linje med den 
beskrivning som ges i ”Skapande företagsledning” av Richard Normann. Så långt stämmer 
teori med empiri. 

Men sedan har vi de företag där vi inte tydligt kunnat se en grupp av personer som alla 
är viktiga, det som Selznick betecknar som ”företagets signifikanta aktörer”, som leder 
företaget. I vissa fall verkar det vara frågan om en enda person som innehar samtliga roller. 
Därför faller faktiskt resonemanget om att en grupp av människor som samverkar i 
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ledningen är oundgängligt för att nå konkurrenskraft. Denna faktor är visserligen tydligt 
tongivande i våra fallföretag men inte utan flera undantag.  

Vår teori har baserats på böcker där man i flera fall har tagit upp mellanstora och stora 
företag som varit starkt beroende av en eller två personer, det framstår speciellt tydligt i 
böcker av Normann och Collins. Vi har till en början förhållit oss skeptiska till det 
eftersom vi själva inte tycker oss ha upplevt det på de storföretag vi varit anställda på. Men 
vi är nu böjda att ändra åsikt om detta efter vad vi noterat i några av våra intervjuer. 
Sammanfattningsvis är faktorn tongivande men vi ser den inte hos samtliga företag. 

 
Medarbetarna 

Att ha medarbetare som är motiverade och engagerade i företagets utveckling ger 
högre produktivitet enligt vår litteratur.   

 
Den här faktorn medger vi har varit mycket svår att få en uppfattning om med den metod 
vi använt. Vi har enbart fått ett intryck om faktorn genom vad en VD eller vice VD säger 
samt vad vi har noterat genom att promenera genom företagens lokaler. Det har inte sagts 
explicit att diskussionsklimatet är begränsat men i flera av företagen fick vi känslan av att 
grundarna eller ledningen är dominerande och viljestarka. De kan i hög grad påverka både 
vad man tycker att man kan säga och vad man vill säga och av flera respondenters svar så 
får vi intrycket att få verkar säga emot på de företagen. Samtidigt fick vi intrycket av att 
när det gäller synlighet så är flera av våra respondenter synliga bland sina medarbetare och 
också mycket prestigelösa vilket i sig är positivt och viktigt enligt vår modell. Vi skulle 
vilja sammanfatta det som att i ledningsgruppen och styrelsen är det väldigt högt i tak, men 
ibland kanske man inte utnyttjar de uttalade eller outtalade åsikter och idéer som övriga 
medarbetarna har. Vi bedömer inte faktorn som en av de mer tongivande i våra fallföretag.  

När det gäller de olika beskrivningarna av faktorn i de böcker som utgör teoridelen så 
är medarbetarnas motivation och samverkan en nyckelfråga. Vi ser att vi har två problem 
här; dels vår svårighet att avgöra om faktorn är tongivande eller inte, dels att vi valt ut 
företag som är relativt unga och som leds av viljestarka grundare. Finns då validiteten?   

 
 

Att göra rätt saker  
 

Nedanstående faktorer handlar om både ”Genom-
förande” och ”Idéerna”  eller snarare om hur idéerna 
blir genomförda. 

 
Mål 

Tydliga, utmanande och mätbara mål är viktiga för 
företagets utveckling enligt vår teori. 

 
När det gäller mål har vår teoretiska modell avsett 
främst ett företags övergripande mål, inte hur man 
arbetar med nedbrutna mål på enhets- eller individnivå. 
Vår intervjufråga var dock mycket öppen och gav också 
en stor spridning både i vad man associerade till och hur viktigt det hade varit med 
uppsatta mål. En respondent sa att det var nummer ett på företagets tiopunktslista dvs. att 
mål var centrala. I stark motsats fanns det ett företag som ansåg att målarbete inte hade 
varit viktigt alls. Många respondenter associerade mål till individnivå och till 
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incitamentsystem och beskrev hur man jobbade med det. Vissa respondenter sa att de 
precis hade börjat arbeta metodiskt med mål.  

Den här frågan lyckades vi inte ställa till alla företag och vi har därför svårt att göra en 
fullständig analys. 

Sammantaget ger detta en bild av att mål, i betydelsen uppsatta, kommunicerade 
övergripande mål, inte har varit en avgörande faktor. Precis som för en del andra faktorer 
så frågar vi oss om den dåliga överensstämmelsen beror på att teorin, framför allt de 
amerikanska böckerna, har dragit slutsatser från betydligt större företag där man arbetat 
enligt den traditionella målsynen och inte enligt den mera löst hållna processynen som 
Normann beskriver i teoridelen (och som han skrev om 1975, bör tilläggas).   

 
Realistisk syn 

Realistisk syn handlar om hur man kan och måste förändra sig som företag och hur 
företagets ledning och medarbetare har en fördel av att se realistiskt på vad som är 
företagets kompetens och hur den kan användas för att förflytta företaget i önskad riktning. 

 
Flera respondenter gav exempel på att företagen de företrädde hade en realistisk syn på sitt 
företags plats i omvärlden. En respondent talade om att hela tiden kommunicera "den 
skitiga, fula sanningen". Andra respondenter beskrev händelser som visade prov på en 
mycket god realistisk syn.  

När det gäller förståelsen för vad man kan, affärsidén, så får vi intrycket av att den är 
mycket god hos samtliga företag. Den följande tanken är att man måste förstå vad man kan 
för att också förstå vad man inte kan, och därmed inte bör försöka göra. Här fick vi höra 
många exempel på respondenter som med stort engagemang beskrev att man hade lyckats 
bra för att man hade hållit sig till det man kan och det man långsiktigt bestämt att man 
skulle göra. En stor majoritet av företagen verkade ha en varningsklocka som började ringa 
när saker kom upp som inte realistiskt sett hörde hemma i företaget.  

När det gäller frågan om hur företagen kan fortsätta växa så verkar de flesta tro att de 
har en strategi som medger fortsatt god tillväxt. Här var det egentligen bara ett företag som 
nämnde att det kanske inte alltid kan gå lika bra. Vi märkte också av en viss defensiv 
hållning hos några respondenter när vi kom in på detta.   

Problemet som vi kan se är att faktorn innehåller två separata frågor; dels realism 
gällande kompetensen och platsen man tagit på marknaden och dels realism gällande hur 
man ska uppnå fortsatt god tillväxt. Vår bedömning är att företagen har en god realistisk 
syn när det gäller vad de kan men att somliga företag ännu inte har gått igenom någon 
allvarlig kris och kanske inte har en djupgående realistisk hållning just till sin framtida 
tillväxt. Sammanlagt bedömer vi ändå att realism är en klart tongivande faktor. 

 
Samstämmighet mellan idé och verksamhet 

Samstämmighet mellan vad man säger att man gör (idévärlden) och vad man faktiskt 
gör i praktiken är enligt vår teoretiska modell av stor vikt för att företaget ska utvecklas 
utan alltför stor friktion och energiåtgång.  

 
Ett fåtal respondenter har beskrivit och visat hur deras företag haft stort fokus på tydlighet i 
kommunikationen. Det var en fråga som togs upp under faktorn ledarskap. Ju tydligare 
kommunikation om företagets idévärld, dess organisatoriska struktur samt dess faktiska 
situation desto enklare är det att se om det finns en samstämmighet. För de flesta företag 
har den felande länken varit att vi inte kunnat se hur man gör i praktiken. För att få en 
inblick i det krävs en mer omfattande studie av organisationen med intervjuer av 
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medarbetare och rimligtvis även kunder. Med ovanstående som grund är vår 
sammanfattning att vi inte kunnat bedöma denna faktor.   
 
Att få människor med sig  
 
Detta avsnitt handlar om att se till att alla vet vad man 
ska göra och förstår varför samt att utnyttja människor 
för att utveckla idéerna. 
 
Visioner 

Det är viktigt att skapa en tydlig gemensam bild av 
företagets förväntade framtida tillstånd som kan hjälpa 
till att utveckla företaget i den valda riktningen.  
 
Samtliga företag har en tydlig vision av att fortsätta växa 
och att det inte går bra om företaget slutar växa så det 
stämmer väl överens med vår teori. De verkar ha en stor 
vakenhet för affärsmöjligheter och flera hade mångdubbelt fler idéer än vad de kunde 
genomföra.  

Vår bedömning är att företagen har en vision och att visionen handlar om att växa men 
vi hade svårt att bedöma om det är en vision som finns i ledningsmedlemmarnas huvuden 
eller som är allmänt känd för alla och fungerar som en kompassnål i företagens fortsatta 
utveckling.  
 
Värderingar 

Värderingar handlar om att medvetet skapa eller fritt låta en gemensam identitet växa 
fram som gör att de anställda känner sig delaktiga i en större helhet.  
 
De flesta har eller hade gemensamma ledord/värdeord. Men hur djupt de satt verkade skilja 
väldigt mycket. För någon var de heliga – fick inte ifrågasättas, någon hade förmedlat dem, 
några kunde inte orden. Vår analys är att det skiljer sig åt väldigt mycket. Ett av företagen 
sa sig vara uttalat värderingsstyrt medan de andra inte var lika explicita. Alla företagen 
visar tecken på att vara det som Selznick kallar institutioner, dvs. organisationer som 
genomsyras av värde. Ett, eller möjligen två av företagen har enligt vår bedömning nästan 
kultliknande kulturer som de använder för att styra personalen. . 

Vår bedömning är att alla har starka värderingar men att alla inte arbetar medvetet med 
dem. Vi har inte haft någon möjlighet att se om de faktiska värderingar som finns i 
respektive företag verkligen överensstämmer med de framtagna och kommunicerade 
värderingarna och inte heller om de har varit avgörande för företaget. 
  
Mångfald 

Enligt vår teoretiska modell så kan tankemässig mångfald ge upphov till många olika 
perspektiv på samma fråga och därmed öka chansen att bryta mönster och skapa något 
nytt. 
 
Mångfalden verkar vara störst på ledningsnivå där vi uppfattade det som att många röster 
får höras. Men vi kan se vissa tendenser till likriktning och att man rekryterar likasinnade 
vilket kanske kan ge en alltför snäv syn på verkligheten i framtiden. Ett företag lyfte upp 
sin satsning på etnisk mångfald som väldigt givande och lyckat men det var inte något man 
direkt använde för att utveckla bolaget. Eftersom vi uppfattade företagen som relativt 
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Figur 39 Att få människor med sig 
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centralstyrda och välkontrollerade såg vi heller inga tecken på spänningar eller olika 
grupperingar eller synsätt som på ett dynamiskt sätt skulle kunna utveckla företaget. Men 
som vi redan sagt, denna dynamik verkar finnas huvudsakligen i ledningsgruppen  

Vår helhetsbedömning blir att det inte finns någon tydlig satsning på mångfald bland 
de undersökta företagen men att mångfalden i ledningsgruppen har varit en viktig faktor 
för deras framgång. 

 
Att göra saker rätt  

 
Detta avsnitt handlar om att få människor att arbeta på 
rätt sätt i genomförandet 
 
Effektivitet 

Effektivitet handlar, med vår definition, om att göra 
det man har valt att göra på ett så effektivt sätt som 
möjligt dvs. ha hög produktivitet. Litteraturen nämner 
begrepp som rättning, processinriktning, enkel och 
flexibel organisation.  
 
Nästan alla av våra företag lyfte spontant fram att de 
hade haft stor kostnadsmedvetenhet hela tiden. De 
företag som inte hade något unikt koncept eller unik produkt betonade också att deras 
främsta fördel var effektivitet, ständiga små förbättringar och förbättringar av kundnyttan 
hela tiden.  

Några, men definitivt inte alla, tog också upp att de arbetade med att skapa ”rättning i 
leden” och att skapa en processdriven verksamhet. Det verkade ha en hel del med 
företagets ålder och storlek att göra. De yngsta och minsta företagen arbetade inte så 
mycket med processer. 

Alla företagen har enligt vår bedömning väldigt enkla organisationer. 
Vår analys blir att för de företag som har en unik produkt eller ett unikt koncept är 

effektiviteten inte lika poängterad som för de där kostnadseffektivitet faktiskt är det 
främsta konkurrensmedlet. Vi såg också att behovet av effektivitet ökar när företaget blir 
större. 
 
Kontroll 

Bra kontroll på kostnader är kännetecknande för de flesta framgångsrika företag 
 
Vår bedömning är att ekonomisk kontroll inte har varit avgörande i början men har blivit 
viktigt allteftersom företaget har vuxit. I början har flera av företagen bara använt sin 
magkänsla för att kontrollera företaget. De flesta företagen ger intryck av att ha haft en 
mycket god kostnadskontroll sedan länge medan ett företag ganska nyligen har fått ordning 
på det.  
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Figur 40 Att göra saker rätt 
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5.5 Sammanfattning 
 
Vi kan konstatera att vi har funnit en varierande grad av överensstämmelse mellan vår 
modells faktorer för konkurrenskraft och vad som varit våra tillväxtföretagsstarkaste 
faktorer. De delar av modellen där vi har funnit störst överensstämmelse är markerade som 
mörka i figur 41. Ju ljusare de är ju lägre har vi bedömt att överensstämmelsen är. 

För kundvärlden har vi märkt ut alla företagens val av specialiseringsalternativ.  Vi kan 
se att alla specialiseringsalternativ finns representerade, men att valet inte är helt entydigt 
för alla företag. 

För organisationsvärlden kan vi se att Omgivningskännedom, Idéerna, Att göra rätt 
saker och Genomförandet är de faktorer vi har funnit vara starkast hos våra undersökta 
företag, medan Nätverkande är den faktor som vi har funnit minst av. För de enskilda 
faktorerna har vi uppfattat Tydlig affärsidé, Omgivningskännedom, Handlingsfokus, 
Realistisk syn och Visioner som tongivande faktorer hos samtliga företag. Ledarskap, 
Ständig utveckling, Gruppen, Effektivitet och Kontroll bedömer vi som tongivande 
faktorer hos många av företagen. Nätverkande uppfattade vi som något som de undersökta 
företagen gärna undvek, som flera ändå arbetade med men som nästan alla tyckte hade 
varit mest till besvär och alltså inte bidragit på något avgörande sätt. 

Lärande, Värderingar, Medarbetarna, Samklang och Mångfald har varit svårbedömda 
och resultatet vi har fått fram har därför ett tveksamt värde. 

 

Figur 41 Analyssammanfattning 
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6 Slutsatser och rekommendationer 
 
Vi har nu nått det sista kapitlet i denna uppsats. Vår avsikt är att besvara frågan: ”Vilka 
faktorer är gemensamma för att skapa konkurrenskraft för snabbväxare oavsett bransch?” 
I kapitlet finns också våra normativa slutsatser samt rekommendationer för fortsatta studier. 
Kapitlet avslutas med några reflektioner som vi har fått under arbetets gång och som inte 
direkt kan kopplas till studiens kärna. 
 
 
6.1 Slutsatser 
 
Vi fann inget företag där vi bedömde att alla faktorerna var eller hade varit viktiga. Men 
kan eller ens bör ett företag realistiskt vara bra på alla faktorer? Ibland när man läser 
litteratur om hur fantastiska företag gör så undrar man hur många företag som kan leva upp 
till det som står där och hur mycket som behövs. Bland våra företag hade alla olika 
kombinationer av faktorer som vi har uppfattat som viktiga. Vi fann en viss korrelation 
mellan antalet anställda och hur många faktorer vi upplevde att företaget hade. 

Vår främsta slutsats kring vad som är gemensamt för alla företagen är att de på ett 
tydligt sätt vet vad de är, vad de vill, vad de gör och ska göra i framtiden och hur de ska 
åstadkomma det. De har valt olika vägar att göra sina kunder nöjda, men vår uppfattning är 
att de verkligen vet vad de gör för kunderna och hur de ska göra det. Med vår 
luftballongsmetafor kan man se det som att företagen har en bra brännare som skapar 
varmluft så att de kan flyga högt.  

Vi kunde också se två tydliga grupperingar av företag; antingen gjorde man någonting 
som ingen annan hade gjort förut, t.ex. genom att kombinera ihop ett unikt erbjudande på 
ett nyskapande sätt eller så såg man någonting som man inte tyckte fungerade så bra och 
bestämde sig för att det här kan vi göra bättre. I den andra gruppen fanns ingenting 
nyskapande i vad man gjorde, men genom att göra det väldigt effektivt så blev hur man 
gjorde det annorlunda och nyskapande.  Vi kunde också se att denna grupp av företag, som 
bara försöker göra något som andra har gjort, men bättre, hade hamnat i ett läge där de 
måste konkurrera med pris. Men det var intressant att se att det faktiskt är möjligt att göra 
det på ett framgångsrikt sätt. Alla företagen tycks ha ett bra erbjudande, en bra ballong, och 
den behöver inte nödvändigtvis vara originellt utformad. Det viktigaste är att den är 
funktionell. 

Alla företag utom två har gjort ett tydligt val av specialisering enligt vår modell och 
deras differentiering och innovationsparameter stämmer överens även om de verkar 
försöka göra lite för många olika saker på samma gång. Ett företag hade dubbla val men vi 
fick tydligt bilden att de arbetade med att komma ur priskonkurrensen och bara välja 
service som sitt sätt att leverera kundvärde. Det sista företaget stämde inte alls med 
modellen. Där ska det bli spännande att se vad som händer. Kommer de att kunna fortsätta 
att göra allt och ändå lyckas vara bättre än konkurrenterna även i fortsättningen, eller 
kommer konkurrenterna att tvinga dem att välja?  

Det som också var karakteristiskt för alla företagen var deras stora handlingsfokus, 
stora kundorientering och stora säljfokus. Kundorientering och säljfokus fanns inte med 
explicit i vår modell, även om skapandet av kundvärde är en sorts kundorientering och 
säljfokus väl kan anses tillhöra handlingsfokus. Nästan alla företagen lyfte spontant fram 
sättet att hantera kunderna som avgörande och alla sa att de satsar på långsiktiga relationer 
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med kunderna. Ett sätt som flera av företagen har använt för att bygga kundrelationer är 
generositet. De har bjudit på sig själva, sin tid och kunskap och har på så sätt byggt upp ett 
stort förtroendekapital hos kunderna. Vi kunde också konstatera att inget av företagen lyfte 
fram ordning och kontroll, t.ex. i form av processer eller kostnader, som avgörande för 
dess konkurrenskraft trots att många respondenter spontant angav många av våra faktorer 
som viktiga. Man kan ju tro att god kontroll är viktigt och effektiva arbetssätt är viktiga, 
men det verkar som att det är viktigare att göra något än att nödvändigtvis göra det rätt. 

Vi såg också att företagen lyckades kombinera ett visionärt tänkande med en stor 
realism. Trots att alla hade stora visioner om tillväxt och expansion så kändes deras planer 
och syn på vad de kan åstadkomma realistiska. Kanske beror det på att de alla verkar ha en 
mycket bra bild av sin omgivning. De vet vad konkurrenterna gör, vart branschen är på väg 
etc.  

Några av de faktorer som vi hade bedömt som mycket avgörande – som vi placerade i 
Navet för att vår litteratur ansåg dem vara så centrala – har vi inte funnit något entydigt 
mönster för i våra företag. Ständig utveckling har varit mycket viktigt eller inte alls, 
Ledarskap har ofta varit av mindre vikt i början men har vuxit i betydelse när företaget har 
vuxit. Gruppen, eller speciellt ledarkonstellationen, har varit avgörande för några av 
företagen medan det i andra har varit en enda person som har startat företaget och drivit det 
framåt. Vi var också förvånade att dessa företag som är bland de femtio snabbast växande 
företagen i Sverige var rätt traditionella och centralstyrda företag. De uppvisade väldigt få 
tecken på att tillämpa nya organisationssätt. Vi ställer oss frågan hur det ska gå i framtiden 
när företagen verkar vara så beroende av några få individer. Vi såg svaga tendenser till att 
dessa fler faktorer blev viktiga ju större företaget blev. Om en person ska leda ett stort 
företag och samtidigt vara kreativ och utveckla det, måste det nog till en väldigt unik 
person. Sannolikt är sådana personer inte så många så vi skulle tro att de flesta företag 
måste arbeta mer i enlighet med vår teori när företaget växer.  

Några faktorer som flera av respondenterna tog upp men som vi inte på något tydligt 
och enhetligt sätt har funnit i litteraturen var att man måste vara uthållig, modig och 
dessutom ha tur. Det gäller alltså att vilja, att våga och att inte ge upp trots svårigheter. 
Turen kommer till den som är uthållig och envis.  

Det fanns också en del faktorer var mycket svåra att undersöka med vår metodik. Vi 
gjorde en bedömning utifrån vad respondenterna sa och hur vi har tolkat deras sätt att säga 
det eller välja att inte säga det. Men för att få en uppfattning av hur organisationen 
verkligen fungerar kring framförallt samstämmighet mellan idé och praktik men också 
faktorerna Medarbetarna och Värderingar krävs en helt annan och djupare undersökning.  
Vår övergripande slutsats blir att det finns inga magiska faktorer eller genvägar för att 
skapa konkurrenskraft men det finns några faktorer som behöver finnas på plats. Vi vill 
avsluta med att citera en av våra respondenter: ”Det finns inga mirakel eller hemligheter. 
Tillväxt är ett hantverk men till syvende och sist handlar det om mod. Vi får inte stå still, vi 
måste röra oss uppåt, framåt.  Tillväxt och mod även om man har det varmt och gosigt.” 

 
 
6.2 Rekommendationer 
 
Vi kommer här att göra några rekommendationer kring vad man kan göra för att öka sin 
konkurrenskraft samt ta upp några idéer kring vad som skulle vara intressant att forska 
vidare på inom området konkurrenskraft.  

Vi anser att företag som vill öka sin konkurrenskraft och skapa tillväxt ska: 
 

• Se till att verkligen veta vad de är och vad de vill och viken plats de har på marknaden. 
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• Ha stort handlingsfokus, framförallt kring försäljning  
• Inte nödvändigtvis uppfinna något nytt utan hitta någonting som man tror man kan 

göra bättre än de som gör det idag. 
 

Vår kandidatuppsats karaktäriseras av stor bredd, både i problemställningen samt urval av 
teoretisk litteratur och intervjuade företag. Det skulle utan problem kunna skrivas en 
kandidatuppsats om vart och ett av våra utvalda faktorer med åtta fallföretag som empirisk 
grund.  

Om vi själva skulle göra en ytterligare studie, baserat på denna, så skulle den handla 
om företag som inte har utmärkt sig omsättnings- och vinstmässigt i sin bransch. Skulle vi 
då finna att de företagen har haft problem med vissa av de faktorer som vi sett som 
viktiga? Vi tycker också att det skulle vara intressant att fördjupa sig i de faktorer som vi 
inte lyckades göra någon bra bedömning av. Är det viktigt med samklang, dvs. att det man 
säger stämmer överens med det man gör eller är det mer avgörande vad man faktiskt gör? 
Eller hur viktigt är lärande eller gemensamma värderingar för konkurrenskraften? 
 
6.3 Reflektioner 

  
Vår undersökning kom, empiriskt sett, att handla lika mycket om entreprenörskap som om 
konkurrenskraft eftersom de flesta av våra företag var relativt unga. Vi fick till viss del 
dålig överensstämmelse mellan företagen i teorin och i empirin.  Men det har varit otroligt 
intressant att träffa dessa driftiga entreprenörer som frikostigt har delat med sig av sina 
erfarenheter och insikter. Vi har också med viss förvåning sett hur mycket intressant 
information som går att få med bara en timmes intervjutid. Vi har försökt täcka ett stort 
område, men vi tycker också att vi har fått fram mycket information. 

Vi har också en reflektion om synen på framtida tillväxt i Sverige. I vår genomgång av 
olika tillväxtrapporter har vi kunnat se att majoriteten av dessa rapporter ser på vad som 
ska ge Sverige en framtid. Det är starkt fokus på nya teknologiska landvinningar. Bilden 
ges är kluster som ska ta fram nya, ledande produkter inom t.ex. biokemi, nanoteknik, 
medicin eller IT. Men vi har sett i vår studie att det också finns andra vägar att gå. Av de 
åtta tillväxtföretag vi undersökt så har fler stycken lyckats bra genom att skapa nya koncept, 
man har gjort något nytt på en befintlig marknad utan att ta fram en enda konkret, fysisk 
produkt. 

Sverige är historiskt sett en stark industrination byggd på en rad fantastiska 
uppfinningar. Det har vi alla fått höra många gånger under livet så det är lätt att fastna i ett 
tänkande att det är den (enda) vägen Sverige bör fortsätta på. IKEA har inte tagit fram en 
enda konkret, fysisk och patenterad produkt som gjort att man kunnat komma dit man är 
idag. IKEA har ett koncept som är svårt att plagiera och som har gjort företaget 
världsledande i möbelbranschen. H&M har likaledes ett koncept och väl utvecklade 
processer som gjort företaget bland de ledande i detaljhandeln för kläder.  

I en del andra länder, exempelvis Nederländerna, Singapore, Storbritannien och 
Danmark har man en lång tradition av handel. Det finns anledning att tro att företag som 
skapar koncept och rekonfigurerar marknader uppskattas och förstås bättre i dessa länder. 
En nation är en produkt av sin historia och det som visat sig vara framgångsrikt tidigare 
framhävs ofta. De rapporter vi refererar till bygger vidare på vår tradition och har i mycket 
låg grad handlat om företag som skapar nya koncept och som har ett starkt nätverk som en 
grund för affärsidén, undantaget är Johansson (2005). Detta ser vi som ett problem med 
begränsat perspektiv. ”…man is an animal suspended in webs of significance he himself 
has spun” (Geertz i Hatch, 2002). 
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Bilagor 
Bilaga 1     Ahrens och partners kriterier för 
tillväxtlistan  
 
 Ahrens & Partners kriterier för företag på tillväxtlistan är följande (Ahrens & Partners 
hemsida): 
 
”Företagen ska ha funnits i minst sju år. 
 
Den genomsnittliga organiska tillväxten över 6 år måste vara minst 25% 
 
Omsättningstillväxten får inte understiga 20% mer än tre av de sex tillväxtåren och får inte 
understiga 20% de senaste två åren. 
 
Företaget måste vara lönsamt. Företagen får inte vara olönsamma mer än tre år tillbaka i 
tiden. Och inte de två senaste åren. 
 
Omsättning måste ha varit minst 6 Mkr för sju år sedan och minst 60 Mkr föregående år. 
Om omsättningen har varit lägre än 6 Mkr år 1 utgår vi från 6 Mkr i beräkningarna. 
 
Det genomsnittliga antalet anställda f.g år får inte understiga 60 personer. 
 
Försäljningen till en och samma kund får inte överstiga 50%. 
 
Företaget ska växa med egen kraft. Om förvärv gjorts, räknas dessas del av 
omsättningsökningen bort, det året förvärvet gjordes. De rensade procentsatserna ligger till 
grund för bedömning enligt ovanstående kriterier. 
 
Svenska moderbolag. Oberoende – inte ägda av utlandsbolag som ”bara” har det svenska 
bolaget som en kanal. 
 
En homogen affär (ej konglomerat etc.)” 
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Bilaga 2     Teoriöversikt 
 Litteratur Yttre (Kundvärlden) 

  
Inre (Organisation) 

  Vad Hur  Vem/Vilka Vad Hur Vem/Vilka 
Norman (1975) 
Skapande 
företagsledning 

      Tydlig affärsidé och 
växtidé 

Dialektik (spänningar) finns eller 
skapas och kan hanteras 

Bra sammansättning av 
kärngrupp 

          Ledarskap av statsmannatyp   
         Samstämmighet mellan de 

dominerande idéerna och 
verksamheten 

  

          Effektiv utbytesprocess   

Norman (2001)  När 
kartan förändrar 
affärslandskapet 

Varumärke Nyskapande genom 
rekonfiguration 

Samproduktion i 
värdeskapande 
system 

Omtolkningar som en 
drivkraft 

Förmåga att identifiera och se 
händelser enligt vakuumprincipen 

  

  Kunderbjudande Ökad täthet (dvs. de 
bästa resurserna 
används) 

  Tillgång till lyftkran Samstämmighet strategier - 
verklighet 

  

  Göra något nytt, bättre 
eller billigare 

e-ifiering, tjänstefiering, 
upplevelsefiering 

  Nya visioner snarare än ny 
teknik 

Ledningskonstruktion - fysisk 
produktion 

  

   Försäljning och kreativ 
prisbärare 

        

    Försäljning         

    Utnyttja brister, 
teknologiska vägröjare, 
omtolkare  

        

    Kanalval och logistik         

Collins (2001) Good to 
great 

      Möt den bistra 
verkligheten 

Kultur präglad av disciplin Först vilka .. Sedan vad 

          Ledarskap på nivå 5   

        Igelkottskonceptet Teknik som accelerator   
Collins & Porras (1994) 
Built to last 

      Preserve the core/stimulate 
progress. 

Be a clock builder - an architect - 
not a time teller. 

Home-grown 
management  

        BHAGs  Embrace the “Genius of the AND”.   

         Seek consistent alignment.   

         Cult-like cultures    

         Try a lot of stuff and keep what 
works  

  

          Good enough never is    

Peters & Waterman 
(1982)  In search of 
excellence  

    2. God 
kundkontakt. 

6. Bliv vid din läst, att 
hålla sig till sånt man 
behärskar. 

3. Självständighet och 
entreprenörskap. 

5. Motivera 
medarbetarna – delta 
själv. 

          7. Enkel form, liten ledning. 4. Produktivitet genom 
motiverade 
medarbetare. 

          1. Tonvikt på handling, att få något 
gjort. 

  

          8. En organisation som är både fast 
och löslig. [dvs både centraliserad 
och decentraliserad   

Treacy & Wiersema 
(1995) Disciplines of 
Market leaders 

Ständiga innovationer  Effektiv och snabb 
marknadsintroduktion 

Breda och djupa 
kundrelationer 

Tydligt val om vad man 
erbjuder 

Inrikta/optimera verksamheten för 
det val man har gjort 

  

  Bästa värde för pris           

  Överlägsen kundservice 
och stor villighet till 
kundanpassningar 

  

  
      

Selznick (1957)       Särskiljande och 
utmärkande kompetens 
(Distinctive competence) 

Institutionellt ledarskap   

      Tydligt syfte och åtagande 
(Clear purpose & 
commitment) 

 Insikt i företagets vanskliga och 
osäkra värden 'precarious values' 
och vilka grupper som bär värdena 
och ev. affärsidén  

  

ISO 9000 
ledningsprinciper 

Kundfokus/Kundnöjdhe
t 

 Leveranörssamarbe
te 

Faktabaserade beslut Tydligt ledarskap Medarbetarengagemang 

         Systemangreppssätt (alla processer 
hänger ihop) 

  

         Ständiga förbättringar   

          Processinriktning   

Senge (1990) Femte 
disciplinen 

      Tankemodeller (förmåga 
att omtolka) 

Systemtänkande Personligt mästarskap 

        Gemensamma visioner Teamlärande (dialog)   

de Geus (1997) The 
living compeny 

     Persona - image, profil 
som hänger ihop och en 
förmåga att bygga 
gemenskap  

Känslighet för omgivningen reagerar 
snabbt på förändringar och utnyttjar 
dem som nya möjligheter  

Åtagande att utveckla 
alla individer till deras 
fulla kapacitet  

        Sparsamma använder pengar för att 
styra sin tillväxt och få 
valmöjligheter  

'Flocking''-- för 
människor tillsammans 
så att lärande kan 
spridas  

        Tolerans för  ''skunk works''     
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 Litteratur Yttre (Kundvärlden)  Inre (Organisationsvärlden) 

  Vad Hur  Vem/Vilka Vad Hur Vem/Vilka 
Nonaka & Takeuchi 
(1995) The Knowledge-
creating company 

    bygg ett 
högdensitetsfält av 
interaktion i 
frontlinjen  

Skapa en 
kunskaps/kompetensvision 

Utveckla ett kunskapslag 

  
      Konstruera ett 

kunskapsnätverk 
med omvärlden    

Åk snålskjuts på 
utvecklingsprocessen för nya 
produkter   

        
  

Använd "middle-up-down 
management" 

  

          Byt till hypertext organisation 
  

Axelsson & 
SöderströmNUTEK B 
2005:03,  
Entreprenörsskap för 
växande företag 

tillföra något nytt kundvärdedrivet   fokus på lönsamhet utnyttja teknik   

  hitta nya sätt att närma 
sig en marknad 

    skapa nytt anpassa   

  hitta tillväxtområde     vision att växa     

Johansson & Johansson 
ITPS rapport Dnr 1-010-
2005/0053 
Konkurrenskraft Terms 
of trade 

Substitut nya sätt att sälja 
(säljinnovation) 

nya kunder 
(säljinnovation) 

  nya rutiner som reducerar 
kostnaderna (processinnovation) 

  

  nya produkter 
(produktinnovation) 

temporär 
monopolställning 

        

  egenskapskonkurrens           

  priskonkurrens           

NUTEK rapport 2005:3 
Wigren et al, Tillväxtens 
drivkrafter 

anpassning till 
omgivningen 

  komplexa system 
för samverkan 

teknisk utveckling och 
innovation 

kunskapsbildning och interaktivt 
tänkande 

  

      tillit       

Nutek, ISA, Vinnova 
Info 024-2004, Vår syn 
på tillväxt 

    kluster och 
innovationssystem 

  höjd produktivitet   

          innovation och förnyelse   

          systemtänkande   
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Bilaga 3     Beskrivningar av litteratur 
 
Här finns en sammanfattning av den litteratur som vi har använt för vår teoribildning 
presenterad i kronologisk ordning.. 
 
Leadership in administration 
 

I sin bok “Leadership in administration” från 1957 ville Philip Selznick bemöta den på 
50-talet förhärskande synen på organisationer som maskiner. Han adresserar boken till 
chefer och ledare i organisationer och vill understryka vikten av att organisationer har en 
kultur. På grund av den inneboende kulturen låter sig inte en organisation styras hur som 
helst. En nyckelfråga, som Selznick återkommer till genom hela boken, är att en 
organisation är en produkt av sin historia och beter sig på ett visst sätt just på grund av 
det. En organisation institutionaliseras och får en överlevnadsinstinkt. “Organizations 
become institutions as they are infused with value, that is, prized not as tools alone but as 
sources of direct personal gratification and vehicles of group integrity. This infusion 
produces a distinct identity for the organization”(Selznick, sid.40).           

Selznick tar upp ledarskap och menar att när saker går fel i organisationer så beror det 
sällan på direkt felaktiga beslut från ledare utan snarare att det inte har funnits något 
fullgott ledarskap.  
Så kallade ”kritiska beslut” kan bara fattas av institutionella ledare, hävdar Selznick. Vad 
som skiljer en institutionell ledare från andra ledare är just förståelsen för företaget som en 
institution med värderingar och normer, syfte, mål och en unik kompetens.  
Institutionella ledare har följande huvudsakliga uppgifter: definition av organisationens 
roll och mission i sin omvärld, förkroppsligande av organisationens syfte och mening, 
försvar av organisationens integritet och hantering av interna konflikter. Ledaren har ett 
stort ansvar i att skydda organisationens ”ömtåliga värden” (precarious values). 

Selznick utvecklar sitt resonemang om organisationens syfte och hur den symboliseras 
i organisationen. Han beskriver sex aspekter på den sociala strukturen; formella roller, 
interna intressegrupper, social nivåindelning, övertygelser, delaktighet och beroenden. 
Dessa dimensioner formar ett nätverk genom vilken ”policy” kommuniceras För att 
verkligen kunna bemästra sin organisation måste ledaren kunna hantera alla de nämnda 
aspekterna.  

I boken skriver Selznick om sin syn på ansvarsfullt ledarskap och menar att två farliga 
vägar att gå för en organisations ledning är att ägna sig åt opportunism eller vad Selznick 
kallar ”utopianism”. Opportunism innebär att man gör kortsiktiga val som inte stämmer 
överens med bestämda och väl övervägda strategier. ”Utopianism” handlar om att 
ledningen undviker att göra val genom att t.ex. sätta för abstrakta och svävande mål.  

 
Skapande företagsledning 
 
Richard Normann, en av de mest kända svenska organisationsforskarna, skrev denna bok 
1975. Den handlar om förnyelseprocesser i företag, hur kunskapstillväxt och 
kunskapsutvecklingsprocessen kan förstärkas och bibehållas. När den skrevs var 
storföretagen mer förhärskande än idag (i alla fall mer förhärskande i medierna). Normann 
reagerade på storföretagens bristande insikt i hur man behåller en entreprenöriell hållning i 
dessa företag. I boken utvecklar han en rad begrepp som hade för avsikt att hjälpa 
företagsledare att förstå vikten av att ”bygga in” ständig förnyelse i företagskulturen.  
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Normann är tydligt influerad av systemteori: ”… vårt syfte är att presentera en 
sammanhängande föreställningsram, där varje enskild föreställning måste ses och 
bedömas i sin egenskap av del i ett större system – det enda som egentligen kan bedömas 
är hela systemet av föreställningar” (s 26). Vidare har han tagit starkt intryck av de teorier 
som Philip Selznick för fram i boken ”Leadership in Administration” från 1957. Det 
framgår även tydligt i Normanns senare bok ”När kartan förändrar affärslandskapet” från 
2001.      
 
I boken beskriver Normann ett företags utbytesprocess och utvecklingsprocess och visar 
på vikten av balans mellan företagets faktiska situation, dess idésystem samt dess 
organisatoriska struktur. 
Han tar också upp begreppet affärsidé, utvecklingscykeln, tillväxtens naturliga drivkrafter 
samt problem som kan uppkomma i samband med tillväxt.     
 Normann använder sedan begreppet växtidé. Liksom en effektiv utbytesprocess motsvaras 
av en affärsidé motsvaras en effektiv utvecklingsprocess av en växtidé.  I växtidén finns ett 
antal kritiska element;  
 

• visionär och samtidigt jordnära planering hantering av spänningar 
• organisationsstruktur 
• kunskapsutveckling, skapande av drivkrafter, hantering av hinder i maktsystem och 

resursutveckling  
 
Som nämndes tidigare bör företagets idésystem, dess dominerande idéer, stämma överens 
med företagets situation och dess struktur. De dominerande idéerna bärs fram av företagets 
kärngrupp, företagets signifikanta aktörer (resonemanget är utvecklat av Selznick). 
Normann beskriver hur de dominerande idéerna utvecklas, försvaras eller försvagas av de 
signifikanta aktörerna samt hur den gruppens rollkonstellation påverkar detta. Det är 
viktigt att kärngruppen har rätt sammansättning där de viktiga rollerna är representerade.  
 
Spänningar är absolut nödvändiga i en organisation för att den ska fortleva och hur 
företaget ska hantera spänningar är en fråga som Normann ger en god inblick i. 
  
Slutligen tar Normann upp ledarskap på växtkulturnivå där det krävs att företagsledaren 
agerar som en statsman: ”… statsmannaledningens kanske mest grundläggande uppgift är 
att se till att företaget har ett väl fungerande internpolitiskt system” (s 228). Även detta är 
en syn som man kan anta härrör från Philip Selznick. 
 
In search of excellence  
 
”In search of excellence” av Peters & Waterman från 1982 är en bestseller som 
introducerar åtta principer för hur man framgångsrikt driver ett företag och blir bättre än 
konkurrenterna. Den bygger på en studie som omfattar 48 framgångsrika amerikanska 
företag från många olika näringsgrenar där slutsatserna sammanfattas i de åtta principerna. 
De åtta principerna är: 
   
1. Tonvikt på handling, att få något gjort. 
Analytiska men blir inte paralyserade av fakta utan fattar snabba beslut. ”Do it, fix it, try 
it”. Testar många idéer på kunder med enkla prototyper. Har många redskap för att behålla 
sitt snabbfotade sätt att vara. 
 



 6

2. Närhet till kunderna 
Lär sig av kunderna, levererar kvalitet, service och tillförlitlighet. Lyckas differentiera 
standardprodukter De lyssnar noga, uppmärksamt och regelbundet på kunderna. 
 
3. Självständighet och entreprenörskap 
De uppmuntrar egna initiativ och kreativitet. De uppmuntrar risktagande och stödjer goda 
försök. 
 
4. Produktivitet genom motiverade medarbetare 
Ser personalen som upphovet till kvalitet och produktivitetsförbättringar. Varje 
medarbetare är en källa till idéer inte bara ett par händer 
 
5. Värdedrivet - delta själv 
Grundläggande filosofin är viktigare än något annat. Chefen leder genom att vara synlig 
och delta själv 
 
6. Bliv vid din läst, att hålla sig till sånt man behärskar. 
Viktigt att man kan den marknad/bransch man är i. 
 
7. Enkel form, liten ledning 
Enkla organisationsstrukturer, inga matrisorganisationer. Högsta ledningen är liten. 
 
8. En organisation som är både fast och löslig. 
De är både centraliserade och decentraliserade. Kärnvärden är väldigt centraliserade 
medan övriga beslut har flyttats ner i organisationen   
 
Femte disciplinen 
 
I Peter Senges bok ”Den femte disciplinen” från 1990 tar han upp fem komponenter som 
han menar utgör fundamentet till en lärande organisation. Var för sig kan de göra 
organisationen mer framgångsrik, men det är först när de fungerar i samspel med varandra 
som de utgör den lärande organisationen. Dessa fem komponenter kallar han discipliner, 
det vill säga att de blir integrerade delar av livet. De fem disciplinerna är: 
 
Disciplin 1 - Personligt mästerskap 
Personligt mästerskap handlar om att i varje situation vara medveten om vad som är 
viktiga situationer genom att tillägna sig färdigheter så att man behärskar sin 
arbetssituation. Det handlar alltså om ständig kompetensutveckling, och individens lärande 
bidrar till organisationens lärande.  
 
Disciplin 2 - Tankemodeller  
Handlar om att ifrågasätta de tankemodeller, det paradigm, som alla människor har om hur 
världen fungerar och att hitta forum där många röster blir hörda.  
Det handlar också om att om man sammanför olika människor med olika bakgrund och 
tankar har man större förutsättningar för att lyckas bryta de mönster som finns.  
 
Disciplin 3 - Gemensamma visioner 
Att en organisation har en gemensam vision om hur den ska se ut i framtiden ser Senge 
som ett viktigt steg på vägen till att bli en lärande organisation.  
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En gemensam vision, menar Senge, gör att alla strävar åt samma håll. Den gemensamma 
visionen hämtar kraft ur ett gemensamt engagemang. Visionen måste ha sin grund i varje 
individs privata vision för att den ska få den positiva effekten och den måste vara 
förankrad, dvs. det räcker det inte med att alla på arbetsplatsen är informerade om att den 
finns - den ska också delas av medarbetarna. 
 
Disciplin 4 - Teamlärande  
Liksom spelarna i ett basketlag måste vara samordnade och kämpa mot ett gemensamt mål, 
så måste kollegor på en arbetsplats arbeta åt samma håll. Detta beteende kallar Senge 
för ”rättning”. Senge menar att i de flesta organisationer drar medarbetarna åt olika håll, 
vilket gör att mycket energi går förlorad, trots att alla arbetar mycket hårt. Resultatet blir 
att man egentligen inte närmar sig målet i särskilt snabb takt. Nyckeln till detta samarbete 
finns att finna hos den tidigare nämnda gemensamma visionen och att man har en 
förståelse för hur man kompletterar varandra på bästa sätt.  
Att lära sig teamlärande innebär bland annat att lära sig att föra en dialog där alla deltagare 
kan vädra sina åsikter och där man får tillfälle att lyssna på varandra och lära sig av 
varandra. Syftet med dialogen är enligt Senge att ”vidga gränserna, att nå längre än den 
enskilde individen kan på egen hand”. 
 
Disciplin 5 - Systemtänkande  
Den femte disciplinen anser Senge vara den viktigaste. Systemtänkandet är den 
begreppsmässiga grunden till alla fem inlärningdisciplinerna i boken. Att anamma ett 
systemtänkande innebär enligt Senge ett nytt sätt att tänka genom att man inte ska se till 
delarna, utan till helheten. Grunden i systemtänkandet är att se sambanden snarare än raka 
förlopp av orsak och verkan, och att se förändringsprocesser snarare än bara avgränsade 
delar. Senge nämner tre byggstenar för systemtänkandet; förstärkande feedback - en ond 
eller god spiral som är drivkraften i tillväxten, balanserande feedback som ger balans och 
stabilitet till organisationen och fördröjningseffekten - att en handling får en effekt först så 
småningom.  
 
Built to last 
 
Collins & Porras bok Built to Last från 1994 är en bok om visionära företag, Den bygger 
på ett sex år långt forskningsprojekt vid Stanford University där författarna studerade 18 
företag från spridda branscher och geografiska platser huvudsakligen i USA.(Sony var 
enda icke-amerikanska företag) och som hade en genomsnittlig ålder av nästan 100 år och 
vars aktier hade gått 15 gånger bättre än aktiemarknaden sedan 1926. De försökte ta reda 
på vad som skiljde dessa företag från andra företag. Vad undersökningen kom fram till 
var: 
 
Behåll kärnan/stimulera utveckling 
Enligt Collins & Porras kan ett företag inte bara fortsätta göra det som har fungerat en 
gång eftersom allting omkring dig alltid förändras. För att lyckas måste man ligga före den 
förändringen. De visionära företagen försöker rätta in allting man gör så att allt samverkar 
och kärnideologin och drivkraften till förändring är inbyggd i varje fiber av företaget och 
liksom yin och yang, kompletterar och förstärker de varandra.  
Kärnideologin har enligt boken gett en kontinuitet kring vilken du kan utvecklas, 
experimentera och förändras. Den är en del av det tickande urverket. Och den har gett en 
mening utöver att tjäna pengar som leder och inspirerar människor över lång tid. Det 
handlar om att skapa en mening utöver att tjäna pengar eller som författarna uttrycker det: 
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”Men vinst är som syre, mat, vatten och blod är för kroppen, de är inte meningen med 
livet, men utan dem finns inget liv.” Kärnideologin säger också  "This is who we are; this 
is what we stand for; this is what we're all about." 
 
Var en klockbyggare – en arkitekt – inte någon som säger vad klockan är  
Att ha en fantastisk idé eller att vara en karismatisk person är ”att säga vad klockan är” 
enligt Collins & Porras. Att bygga ett företag som kan blomstra långt efter närvaron av 
någon enskild ledare och genom flera produktcykler är ”klockbyggande”. Essensen i detta 
klockbyggande är enligt boken att skapa gripbara mekanismer som ser till att bevara 
kärnan samtidigt som man stimulerar utveckling. 
 
Internrekryterade chefer 
Företagen i studien har skapat en kontinuitetsloop för ledarskap med utveckling av 
ledarskapet och planering av efterträdare genom starka interna kandidater som ger en 
kontinuitet av utmärkt ledarskap till skillnad från många av jämförelseföretagen som fick 
ett ledarskapsgap och förväntar sig en räddare utifrån.  
 
Stora håriga djärva mål  
Gemensamt för många av företagen var att det hade utmanande mål som ändå var så klara 
och övertygande att det krävdes lite eller inga förklaringar. Enligt författarna var de långt 
utanför ”komfortzonen”. De ska alltså vara så djärva och upphetsande i sig själva att det 
inte är beroende av en chef. Företagen i studien hade också uppföljningsmål för att 
undvika ”nu är vi framme” syndromet. Och författarna nämner också att målen måste 
stämma överens med kärnideologin.  
 
Omfamna OCHets genialitet  
Enligt boken så vill ett visionärt företag inte blanda yin och yang till en grå cirkel som är 
varken eller utan siktar på att vara båda delarna samtidigt  
 
Söker ständigt rättning i leden. 
De visionära företagen sökte också enligt studien ständigt efter att skapa rättning i leden, 
dvs. att uppmuntra ett önskat beteende och motarbeta oönskade beteenden. 
 
Kultliknande kultur 
Gemensamt för företagen i studien var att de höll intensivt fast vid sin ideologi. Det 
liknade nästan indoktrinering. De hade väldigt ”tajt passform” för vad som var tillåtet 
utanför ideologin och till vissa delar visade de också upp en elitism i sitt sätt att vara. 
  
Pröva många saker och behåll det som fungerar  
Typiskt för de undersökta företagen var att de var snabba med att pröva nya saker och fort. 
Men de accepterade att misstag kommer att göras (men däremot inte synder som bröt mot 
kärnideologin) 
De var duktiga på att ta små steg och ge människor det utrymme de behöver för att 
prestera bra. 
De handlade om enligt författarna att de hade lyckats skapa mekanismer som innebar att de 
byggde den tickande klockan  
  
Tillräckligt bra är aldrig det  
Enligt studien så var människorna i de visionära företagen aldrig nöjda. Det fanns 
mekanismer av otillfredsställelse. Och de lyckades investera i framtiden medan de gjorde 
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bra ifrån dig idag. De fortsatte alltså att bygga långsiktigt även under svåra tider och 
verkade ha förstått att komfort inte var målet. 
 
Disciplines of Market leaders 
 
Boken av Treacy & Wiersema från 1995 är en internationell bestseller Författarna är båda 
konsulter inom området och boken bygger på detta arbete samt ett forskningsprogram 
sponsrat av 65 amerikanska företag. Deras huvudtes är att de företag som gör ett tydligt val 
av vilket värde man ska leverera till sina kunder kommer att lyckas bättre. Enligt 
författarna bör ett företag välja att bli bäst på en av de tre disciplinerna kundengagemang, 
produktdifferentiering och operationell effektivitet. När man har gjort detta val ska man 
inrikta/optimera hela sin verksamhet för detta val; dvs. fokusera på att förbättra de 
processer som är nödvändiga för att leverera det värde man har bestämt sig för. På detta 
sätt kan man alltid ligga före konkurrenterna när det gäller att leverera detta värde. Man 
kommer att bli överlägsen där, men måste vara tillräckligt bra även inom de andra 
disciplinerna. De tre disciplinerna är: 
 
Kundengagemang 
Om man väljer kundengagemang  måste man skapa breda och djupa kundrelationer för att 
kunna ge överlägsen kundservice och man måste ha en stor villighet till kundanpassningar. 
 
Produktdifferentiering 
Om man väljer produktdifferentiering måste man göra ständiga innovationer och ha 
effektiv och snabb marknadsintroduktion 
 
Operationell effektivitet 
För de som väljer operationell effektivitet gäller det att erbjuda bästa värde för pris. Man 
erbjuder enkla standardprodukter eller –tjänster och det fungerar bra och kunden vet vad 
han får.  
 
The Knowledge-creating company 

”The Knowledge-creating company” från 1995, som är skriven av japanerna Nonaka & 
Takeuchi, handlar om hur organisationer gör för att skapa kunskap. Deras tes är att 
japanska och västerländska organisationer har utvecklat olika förståelse kring vad lärande 
och innovation är och menar att vägen framåt är en syntes av de två sätten. De menar att 
kunskap är basen för vad en organisation gör och att skapa kunskap kan vara lika viktigt 
som att använda kunskap. En huvudidé är att viss kunskap är tyst och den endast kan bli 
tillgänglig genom dialog mellan människor. De tar upp ett antal begrepp som de anser 
leder till framgång: 

Konstruera ett kunskapsnätverk med omvärlden 
Bygg ett högdensitetsfält av interaktion i frontlinjen genom att t.ex. bygga prototyper som 
kunder kan reagera på och skapa kundsamarbeten för att utbyta kunskap och bygga ny 
kunskap 
 
Skapa en kunskaps/kompetensvision 
Skapa en mental bild av världen de befinner sig i som kan ge allmän vägledning 
 
Utveckla ett kunskapslag 
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Behandla alla anställda som en medlem av kompetenslaget och se till att de har olika 
kompetens. 
 
Åk snålskjuts på utvecklingsprocessen för nya produkter 
Nya produkter kan vara en stark källa till att skapa ny kunskap. Därför ska man se till att 
koppla på alla sorters människor på dessa projekt för att bygga ny kunskap i 
organisationen 
 
Använd "middle-up-down management" 
Mellanchefer fungerar som en strategisk knutpunkt som knyter ihop högsta ledningen med 
de anställda och skapar en bro mellan visionärt ideal och frontlinje personal för att styra 
den kaotiska situationen i det dagliga arbetet mot meningsfullt kunskapsskapande 
 
Byt till hypertext organisation 
Med en hypertext organisation menar de att tre kontexter existerar samtidigt;  
Centralt lager – affärssystemet, normala rutinaktiviteter, byråkratin, 
Topplager – projektlager – människor sätts ihop i olika konstellationer 
Bottenlager – kunskapslagret - organisatorisk kunskap skapas inbäddad i företaget vision 
och kultur 
 
The living company 
 
Holländaren Ari de Geus (1997) ser ett företag som en levande organism och jämför med 
ekologiska system. Att arbeta tillsammans kan vara en stark källa till att ge livet mening 
och ett företag är ett ställe för mänsklig gemenskap. Ledare som inte har förstått detta 
riskerar att bli kortlivade. De långlivade företagen existerar liksom levande organismer 
främst för sin egen överlevnad och förbättring och för att fullfölja sin potential och att bli 
så fantastisk den kan. Han nämner ett antal begrepp som han har funnit i dessa långlivade 
företag: 
 
Persona  
Företaget har en image, profil som hänger ihop bygger på att ett företag har en stark 
känsla för sin identitet och en förmåga att bygga en gemenskap kring denna. Alla 
anställda känner att de är del av en helhet. Och genom ”flocking'' förs människor 
tillsammans så att lärande kan spridas. 
 
Känslighet för omgivningen 
Företaget har en förmåga att lära sig och snabbt reagera på förändringar och kunna 
utnyttja dem som nya möjligheter. Företaget behåller en harmoni med sin omgivning 
och åtar sig att utveckla alla individer till deras fulla kapacitet.  
 
Tolerans  
Tolerans och den ur detta naturliga följd; decentralisering är båda symptom på ett företags 
medvetenhet om ekologi, dess förmåga att bygga konstruktiva relationer med andra 
enheter, inom eller utanför organisationen. Utspritt beslutsfattande och toleranta mot icke 
kärnaktiviteter i periferin t.ex. ''skunk works''.   
 
Sparsamhet 
Är konservativa och försiktiga när det gäller pengar för att kunna styra sin egen tillväxt 
och få valmöjligheter  
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Ledningsprinciper enligt ISO 9000:2000  
 
ISO 9000 innefattar en serie av kvalitetsledningsstandarder som innefattar regler som bör 
följas för att uppnå kundens krav och önskemål. Det är en allmän standard som utkom med 
en ny version 2000. ISO-standarder tas fram av internationella expertgrupper och syftet är 
att etablera ett gemensamt språk och terminologi, lägga grunden för kvalitetsarbete, 
minska behovet av individuella leverantörsutvärderingar och hantera risker (lagar och 
orderdokumentation). Ledningsprinciperna enligt ISO 9000:2000 är:  
 
Kundfokus 
Krav på organisationen att mäta och övervaka graden av kundtillfredsställelse för att 
utvärdera ledningssystemets effektivitet 
 
Ledarskap 
I ledningens roll ligger bland annat krav på att ge de anställda en tydlig bild av 
förutsättningar och utvecklingsriktning för företaget 
 
Medarbetarengagemang 
Alla anställda är engagerade i företagets utveckling 
 
Leverantörssamarbete 
Ömsesidiga leverantörsrelationer 
 
Processinriktning 
Organisationen är duktig på att utveckla och arbeta i väldefinierade arbetssteg /processer 
 
Systemangreppssätt för ledningen  
Alla processer hänger ihop 
 
Ständiga förbättringar 
Ständiga förbättringar är alltid ett mål för organisationen 
 
Faktabaserade beslut 
Strategier och beslut baseras på fakta 
 
När kartan förändrar affärslandskapet 
 
Boken, skriven av Richard Normann 2001 inleds med en historisk återblick på de tre 
strategiska paradigm som enligt Normann avlöst varandra; industrialismen med en syn på 
kunden som mottagare, kundbashanteringen med en syn på kunden som en källa till 
relationer och slutligen det nuvarande paradigmet ”rekonfiguration av värdeskapande 
system” där kunden ses som medproducent.  

Normann menar att den affärsmiljö som företag lever i idag innehåller starka 
drivkrafter som skapar stora förändringar i form av dematerialisering, avbuntning, 
likvifiering, ombuntbarhet och förtätning. 
Dematerialisering: information är nu dematerialiserad, den behöver ingen fysisk bärare. 
Avbuntning: IKEA har avbuntat verksamheterna runt möbelinköp så att (1) monteringen 
givits en ny plats (kundens hem), (2) monteringen förflyttats till en ny tid (efter köpet) och 
(3) aktören är ny (kunden monterar istället för en möbelarbetare). 
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Likvifiering: en rörlighet som innebär att det som blivit dematerialiserat med lätthet kan 
flyttas. 
Ombuntning: precis som företeelser kan avbuntas kan de ombuntas i nya kombinationer 
med hjälp av samband ”som främjar interaktivitet och ömsesidighet mellan aktörer” 
(Normann 2001, s 52) Ett  exempel är EF Education som buntat samman barns 
kunskapsbehov med lärares sommarledighet, sommartomma klassrum, värdfamiljers utbud 
av husrum och föräldrars efterfrågan att barnen lär sig språk (och åker bort ett tag?)  
Förtätning: tätheten i ett erbjudande åskådliggörs bra med ett kreditkort utgivet av en 
bensinstationskedja i samarbete med t.ex. VISA; kortet medger enkel betalning av allt som 
kan köpas på en bensinstation och drivmedel rabatteras men dessutom ger kortet bonus på 
allt som köps på kredit, vid köp av resor ingår reseförsäkring och kortet ger rabatt hos en 
hotellkedja och en färjelinje.   
 

Förändringarna i värdeskapandet öppnar nya utrymmen i ”värderymden”, utrymmen 
som kommer att fyllas av de som ser dessa utrymmen. Normann ser uttrycket ”värdekedja” 
som begänsande för tankarna. ”Faktum är att dagens marknadsspel i mycket högre grad 
handlar om vem som på det mest kreativa sättet kan utforma ramöverskridande 
systemlösningar än vem som kan positionera sig i en ’kedja’.” (Normann, 2001, s 67) 
Normann betecknar de företag som utformar en helt ny affärsmiljö enligt detta nya 
paradigm som ”prime movers”. ”De betraktar hanteringen av dematerialiserade flöden 
som sin kärnverksamhet.” (Normann 2001, s 68) De är skickliga på att ”sammanföra 
aktörer med olika tillgångar och färdigheter för att därigenom skapa ett nytt och verksamt 
Värdeskapande System”. 

I den andra delen av boken går Normann vidare och beskriver ett verktyg för företag 
att omtolka sin situation för att därigenom proaktivt kunna rekonfigurera istället för att bli 
rekonfigurerad. Verktyget kallas med en metafor för en ”lyftkran”. Omtolkningen sker 
sedan genom följande steg: (1) utvärdering av vad företaget är idag, (2) utzoomning – en 
översyn över var företaget befinner sig i ett större sammanhang, (3) tankeresor i tiden – 
både bakåt och in i framtiden, (4) strategiscenarier – byggs upp som resultat av 
utzoomningen och tidsresorna, (5) tillbaka till här och nu – en affärsidé byggs upp och 
provas mentalt, (6) en handlingsplan görs upp.  

I bokens slut tar Normann resonemanget ett steg längre genom att ta upp de företag 
som har en inneboende förmåga att, närhelst det behövs, utföra rambrytande 
rekonfigurationer för att därigenom nå ”oupphörlig målmedveten emergens”. Dessa kallar 
han ”Fantastiska Företag”. På sidan 276 beskrivs tre typer av resultat som företag kan nå 
med sin verksamhet.  

 
1. ”Anpassning och justering” som sker via ständiga förbättringar inom befintliga 

ramar. 
2. ”Rambrytande rekonfiguration” som sker via strukturell affärsförändring för att 

motsvara omgivningens paradigmskiften. 
3. ”Oupphörlig målmedveten emergens” där företag har kapacitet och beredskap för 

att åstadkomma rambrytande rekonfiguration när det har identifierats att det 
behövs. 

 
Slutligen beskriver Normann ledarnas uppgift i Fantastiska Företag, den tredje kategorin i 
listan. 

 
En reflektion som vi gjort är att Normann med de begrepp han använder gör en koppling 
till nationalekonomin. Just det att producentleden och kunder alla ingår i ett system för att 
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skapa värden kan jämföras med nationalekonomins syn på samhällsnytta. Kunder är i 
Normanns begreppsvärld ”fullbordare”, de fullbordar samhällsnyttan av en viss vara.     
 
Good to great 
 
Boken är skriven av Jim Collins år 2001 och redovisar vad man fann i en stor studie 
genomförd i USA. Man valde ut företag som från att ha haft aktiekursutveckling i linje 
med index plötsligt börjat öka och fortsätta med det under lång tid. Man fann 11 företag 
och studerade noggrant vad de hade gjort för att åstadkomma förändringen. Man fann 
följande: 
  
Ledarskapet – Gemensamt för ledarna i företagen är att de har haft något som kallas för 
ledarskap på nivå 5. Det kännetecknas främst av en blandning av personlig ödmjukhet och 
professionell vilja. De är ambitiösa men ambitionen gäller i första hand företaget, inte dem 
själva.  

Först vilka… sedan vad – Företagen inledde med att först få rätt människor ombord - och 
sedan bestämma vart färden ska gå. Ledningsgrupperna utgjordes av människor som förde 
livliga diskussioner på jakt efter de bästa svaren, men som sedan stod enade bakom 
besluten.  

Möt den bistra verkligheten – Företagen gjorde en omsorgsfull ansträngning att fastställa 
sanningen om sin situation. De har sett situationens realitet och har behållit tron på att de 
oavsett svårigheterna kan och kommer att klara av situationen.  

Igelkottskonceptet – Alla de undersökta företagen har tagit fram något som Collins har 
valt att kalla Igelkottskonceptet. Det handlar om att förstå vad man kan bli bäst på, vad 
man inte kan bli bäst på, och inte vad man vill bli bäst på. Det är en insikt, inte ett mål, en 
strategi eller kaxighet.  

Kultur präglad av disciplin –Företagen i studien hade alla en kultur med disciplinerade 
människor som handlade konsekvent och som närmast fanatiskt stod fast vid 
igelkottskonceptet.  

Teknik som accelerator –All ny teknik måste passa in i igelkottskonceptet och tekniken 
har främst använts för att accelerera förändring och inte för att starta förändring. Företagen 
har reagerat eftertänksamt och kreativt för att nå resultat, inte av fruktan att hamna på 
efterkälken.  

Svänghjulet – Svänghjulet har inneburit en organisk, kumulativ förändring med ett 
dramatiskt slutresultat. Ingen i företagen har kunnat peka ut någon enstaka händelse, 
storslaget program eller otrolig innovation som hände. Väldigt lite kraft har lagts på att 
motivera anställda eller att hantera förändringen.  

 

Vår syn på tillväxt! Nutek, Info 024-2004 
 
Detta är en promemoria utarbetad av generaldirektörerna för Nutek, Vinnova och Invest in 
Sweden Agency. Den är riktad till svenska politiker och vill peka på hur viktigt 
systemtänkande är i modern näringspolitik. Höjd produktivitet, innovation och tillväxt 
uppstår genom samspel i kluster av företag som ingår i väl fungerande innovationssystem.  
Författarna menar att politiska åtgärder behövs för att förbättra synen på entreprenörskap, 
för en systemorienterad syn på forskning och utveckling, för att skapa stora och 



 14

differentierade regionala arbetsmarknader och för att förstärka kompetensinflödet till 
Sverige (företag, kapital, teknik och kompetenta människor).  
    
Entreprenörskap för växande företag, NUTEK B 2005:03   
 
Denna studie, skriven av Sten Axelsson och John Söderström, beskriver hur 20 undersökta 
företag gått från att vara småföretag till att bli framgångsrika medelstora företag (50-499 
anställda). Syftet med studien har varit att dels visa vilka processer som verkar i små 
företag som växer och blir medelstora och dels vad som bidrar till att medelstora företag 
utvecklas vidare. 
Studien kom fram till följande huvudsakliga slutsatser. 
 
Det främsta skälet till att de undersökta företagen har blivit medelstora är att de verkat på 
en tillväxtmarknad, de har haft förmågan att hitta en tillväxtmarknad. Samtidigt har det 
inte spelat någon roll vilken bransch man valt. Man kan ha tillfört något nytt i en gammal 
bransch.  
Entreprenören är också innovatör. Man har tagit fram en ny produkt, en ny tjänst eller en 
kombination. Innovationen kan också ha handlat om ett nytt sätt sälja eller att distribuera. 
Det har hos alla de undersökta företagen funnits en vision att växa; ”företaget ska bli något 
stort”. 
Företagen har gjort strategiska val som gjort att man lyckats bli marknadsledande inom sitt 
område.  Man har också haft en god kostnadskontroll så att man inte fått för höga 
omkostnader jämfört med företagets storlek. 
Svenska företag måste relativt tidigt satsa på export för att ha god tillväxt. Sveriges 
relativa litenhet hämmar visserligen företagens utveckling men främjar å andra sidan 
företagens konkurrensförmåga genom att de måste börja sälja utomlands ganska tidigt i sin 
utveckling. Samtidigt har företagens hemmamarknad varit fredad, stora utländska 
konkurrenter har inte ansett marknaden tillräckligt stor i jämförelse med 
inträdeskostnaderna.  
Ledning och ägare till företagen har haft en strategisk kompetens som har inneburit att 
företaget har anpassat sig till strukturella förändringar i omvärlden, utvecklat produkter 
från ett kundvärdedrivet perspektiv samt använt och utnyttjat teknik som stöd för 
verksamheten. 
Företagen har startat som familjeföretag och därmed har man varit oberoende av externa 
intressenter. Det har lett till att man kunnat ta snabbare beslut och att man varit mer 
uthållig i lågkonjunkturer. ”Familjeföretaget tycks också fokusera mer på lönsamhet än 
tillväxt vilket möjligen ökar överlevnadsgraden.” (s 64, NUTEK B 2005:3) Samtidigt kan 
familjeägandet hämma genom att man har en alltför konservativ syn på risktagande och 
har en bristande kapital- och kompetensförsörjning.  
Skattelagstiftningen har upplevts som orättvis och diskriminerande hos de undersökta 
företagen medan svensk arbetsrätt inte har upplevts som ett hinder för att ett medelstort 
företag ska kunna växa ytterligare.  
    
Export, import och konkurrenskraft, ITPS-rapport  
 
ITPS, Institutet för Tillväxtpolitiska Studier, har på regeringens uppdrag studerat 
konkurrenskraften i den svenska exportindustrin. Dokumentet innehåller två rapporter men 
vi har vara studerat delrapport 1 skriven av Börje Johansson. Syftet i den rapporten är att 
diskutera olika sätt att förstå begreppet konkurrenskraft och föreslå olika mått som indirekt 
kan belysa hur konkurrensförmågan utvecklas. Författaren har definierat några kriterier för 
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konkurrensförmåga; t.ex. hur varans pris utvecklas jämfört med olika genomsnittspriser, 
hur värdetillväxten utvecklas eller hur specialiseringskvoten (förbättrade konkurrens-
fördelar) förändras. 
 
Johansson skriver om att även företag som har monopol på en marknad konkurrerar med 
andra företag. Försäljningen av företagets produkt konkurrerar med andra företag (som 
bjuder ut helt andra produkter) om kundernas totala budget. Men detta är förstås en svag 
form av konkurrens. Den är ändå intressant att starta med, eftersom företag lägger ner 
resurser på att åstadkomma innovationer just för att uppnå en – åtminstone temporär – 
monopolställning. På de flesta marknader producerar ett företag en produkt som är delvis 
unik i förhållande till konkurrenternas produkter. Det betyder att de inblandade företagen 
bjuder ut differentierade produkter. Över tiden förändrar konkurrenterna egenskaperna hos 
sina produkter och genomför åtgärder som påverkar kostnadsnivån. Dessutom tillkommer 
nya företag och helt nya produkter. 
För att producera en ny teknologisk ”generation” av en viss typ av produkt krävs 
forskningsinsatser. Dessa fasta kostnader för produktutveckling måste täckas av ett högre 
försäljningspris per enhet. Det faktiska marknadspriset bestäms i sin tur av 
konsumenternas betalningsvilja, och ju lägre pris man sätter på sin vara desto större 
volymer förväntas företaget att sälja. Det är emellertid inte självklart att företaget 
maximerar sin vinst genom att öka sin försäljningsvolym eftersom marknadspriset bestäms 
av utbud och efterfrågan. Ett företag som utvecklar en ny produktvariant har, åtminstone i 
ett initialt skede, en monopolställning på marknaden eftersom företaget är ensamt om att 
producera den nya produkten. När den teknologiska kunskapen sprids blir den nya 
teknologiska ”generationen” av en viss vara standardiserad och den kunskap som krävs för 
att tillverka denna produktgeneration sjunker. Detta innebär att fler företag har möjlighet 
att tillverka den nya teknologiska ”generationen” och utbudet på marknaden ökar, vilket i 
sin tur resulterar i fallande priser. Dessa fallande priser uppträder som ett indirekt resultat 
av att produktionskostnaden sjunker i takt med att produktionsprocessen standardiseras 
(d.v.s. att tillverkningen inte längre kräver någon explicit forskningsinsats) och fler företag 
träder in på marknaden. För de företag som inte är konkurrenskraftiga när 
konkurrenssituationen övergår från att vara fokuserad på produktegenskaper till att 
fokusera på produktpriser återstår att göra nya forskningsinvesteringar för att utveckla nya 
förbättrade produktegenskaper. Produkters kvalitetsnivå är således i ständig förändring.  
 
När frågan om konkurrenskraft ställs för hela näringsgrenar (eller produktområden) 
tillkommer ytterligare aspekter. En sådan är substitution mellan produktområden. Kunder 
kan flytta sin efterfrågan bort från tryckt information och över till elektroniskt förmedlad 
information, från bostadskonsumtion till konsumtion av fritidsresor eller från hemlagad 
mat till färdiglagad. Sådana förskjutningar ger upphov till produktcykler och exportcykler. 
Sådana förändringsförlopp kan innebära att företag som utvecklar en allt effektivare 
produktion ändå tvingas till en fortsatt sjunkande försäljning.  
 
Modeller av produktcykler kan ges ungefär följande innebörd: För en näringsgren (eller 
produktområde) där många produkter är nyutvecklade antar man ofta att konkurrensen 
främst bestäms av produkternas egenskaper (attribut). När samma produkter 
har ”färdigutvecklats” och blivit standardiserade antas att priset istället blir ett allt 
viktigare konkurrensmedel, vilket ökar betydelsen av kostnadsreduktioner. Med denna 
analys blir det intressant att särskilja följande två former av konkurrens (Johansson, 1993): 
• Egenskapskonkurrens 
• Priskonkurrens 
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Framgångsrik egenskapskonkurrens innebär att både exportvärde och exportpris stiger, 
medan stark priskonkurrens innebär att det relativa exportpriset faller snabbare än vad 
exportvärdet ökar. I det senare fallet kan vi också observera vissa varugrupper där såväl 
exportpris som exportvärde faller. Det är typfallet på krympande näringar. 
 
För att överleva och utvecklas i en konkurrensutsatt miljö kan det enskilda företaget vidta 
fler olika typer av åtgärder: 

• Företaget kan utveckla nya produktvarianter, dvs. produkter med nya attribut 
• Företaget kan hitta nya kunder eller kundgrupper och förnya sina säljmetoder 
• Företaget kan utveckla nya rutiner (ny teknik) som reducerar kostnaderna för 

produktion, leveranskostnader och säljkostnader. När företag hamnar i kris visar 
sig möjligheterna till radikala kostnadssänkningar ofta vara mycket stora. 

 
Ovanstående förändringar kallas med referens till Joseph Schumpeter för innovationer. För 
företag som i huvudsak avsätter sin produktion på en hemmamarknad behövs innovationer 
som stärker förmågan att hålla stånd både mot andra inhemska producenter och mot 
konkurrens via importflöden. För fjärrmarknadsföretag syns konkurrensförmågan i 
företagets exportflöden. De mått på konkurrensförmåga som presenteras i det följande 
återspeglar följande mekanismer: 

• Genom produktutveckling kan det enskilda företaget få ett högre pris för sitt utbud, 
jämfört med konkurrenternas pris 

• Genom produktutveckling kan företaget nå fram till nya kundgrupper så att den 
samlade kvantiteten ökar. 

• Utveckling av produktionsteknik och andra rutiner (processinnovationer) kan sänka 
produktionskostnaderna och möjliggöra att nya produkter kan tillverkas 
till ”konkurrenskraftiga priser”. 

Ny empirisk forskning avseende Sveriges näringsliv visar att företag i huvudsak förbättrar 
sina rutiner (sin teknik) i samband med att nya produktvarianter utvecklas (Nyström, 2005). 
Det betyder att innovationer i normalfallet är en kombination av produkt- och 
teknikutveckling. 
 
Tillväxtens drivkrafter, VISANU 2005:3 
 
”Tillväxtens drivkrafter” är en rapport beställd och utgiven av Visanu. Dess huvudfråga är 
vilka faktorer som driver tillväxt på tre olika samhällsplan; på nationell nivå, på regional 
nivå och på företagsnivå. Rapporten är skriven av Anders Wigren, Tina Schagerström, 
Anna Larsson och Joakim Johansson som samtliga är konsulter vid Inregia AB. 
De drivkrafter som pekas ut som de långsiktigt viktigaste är teknisk utveckling och 
innovationer. För att teknisk utveckling och innovationer ska kunna ske krävs 
kunskapsbildning och interaktivt lärande.  
 
De interna faktorer som beskrivs för att ett företag ska uppnå tillväxt är följande.  
 

• Mottagningsförmåga och innovationsarbete är viktigt. Företaget bör ha en god 
förmåga att ta in teknologi och kunskap utifrån tillsammans med en intern förmåga 
att organisera innovationsarbetet. 

 
• Företaget bör ha en kompetens inom tre områden; marknad, organisation och 

teknologi. Aspekterna runt den teknologiska kompetensen är intressanta. 



 17

Utredningen slår fast att det inte är intensiteten i kontakter med extern teknologisk 
kompetens som är avgörande. Det är den interna förmågan att veta vilken typ av 
kunskap som behövs och förmågan att behandla denna som anses avgörande. Det 
handlar om att veta vad man behöver veta. 

 
• En entreprenöriell kultur skapar en fördelaktig inställning. Ett företag som har en 

uttalad vilja att växa och också är villigt att ta risker har förutsättningar att skapa en 
kultur som främjar innovation och god mottagningsförmåga.     

 
• Företagsstorlek och marknadsandel spelar också roll. Stora företag sprider lättare ut 

FoU-kostnader. 
 
De externa faktorer som beskrivs som viktiga för tillväxt är följande. 
 

• Extern FoU kan ske genom samarbete mellan främst universitet/högskolor och 
enskilda företag. Effektiviteten bestäms av hur väl man på ett regionalt plan lyckas 
överbrygga kunskapsgapet mellan ”bärare” av kunskap och ”användare” av 
kunskap, företagen. Det finns stora regionala skillnader i patentfrekvens mellan 
regioner i Sverige som enligt författarna kan förklaras av närvaron av universitet 
och högskolor.  

 
• Konkurrens och samverkan mellan företag i form av kluster skapar en innovativ 

miljö. Små och medelstora företag har svårt att ensamma bära kostnaden för en viss 
grundforskning. Därför kan man samarbeta kring en viss grundläggande produkt 
eller idé. Därefter appliceras den grundläggande kunskap man uppnått på olika 
produkter. Företagen är partners i utvecklingen och konkurrenter ut mot kunderna.  

 
• Studien slå fast att företag som kan kombinera internt innovationsarbete med 

externa relationer när de genererar idéer har en högre andel av omsättningen som 
härrör från nya produkter än de företag som inte arbetar med den kombinationen.    
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Bilaga 4     Utformning av undersökningsmodell 
 
Kundvärlden 
 
Omgivningskännedom 
Hur aktivt företaget var för att observera och tolka sin omgivning, ansåg vi vara ett viktigt 
område. Därför tog vi upp detta i flera frågor inlagda vid olika tillfällen under intervjun. Vi 
räknade inte med att få något intryck av detta genom sekundärdata.  
 
Frågor 
 Vilka anser ni är era främsta konkurrenter?  
 Hur arbetar ni för att ha koll på vad som händer på marknaden? 
 Vad gör ni för att inte bli överraskade av förändringar på marknaden? 
 
Nätverkande 
Viktiga samarbeten och öppenhet genom kluster, samarbetsavtal, branschorganisationer 
etc. ville vi veta mer om genom följande fråga. För den här faktorn räknade vi med att få 
ytterligare information genom företagens hemsidor i form av partnerlistor, ev. pressklipp 
etc. 
   
Fråga 
 Har ni några viktiga externa samarbeten? 
 
Kundvärde 
För att kunna klassificera företagens erbjudande och bedöma hur tydligt val de har gjort 
när det gäller sitt erbjudande till kunderna ställde vi en fråga om vilket värde de anser att 
de levererar. Men vi har också använt sekundärdata i form av hur företaget presenterar sig 
för att göra denna bedömning. 
 
Fråga 
 Vilket är det främsta värdet ni levererar till era kunder? 
 
Differentiering 
För att klargöra om företagens differentiering stämmer överens med det kundvärde 
företagen levererar har vi gjort en bedömning med hjälp av sekundärdata kring deras sätt 
att differentiera sig. 
 
Innovationsparameter 
Det här handlar om att uppmuntra den sorts innovation som skapar mer och mer kundvärde 
i den dimension man har valt att arbeta i. Vi har ställt två frågor, men hade också hämtat 
information om detta från beskrivningar av företagens historia och t.ex. organisations-
struktur i sekundärdata. 
 
Frågor  
 Vad är det mest innovativa ni har gjort? 
 Hur arbetar ni med utveckling och innovation? 
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Organisationsvärlden 
 
Navet 
 
Ledarskap  
Ledarskap är ett mycket mångfasetterat område och vi har hittat väldigt många olika 
aspekter av vad som krävs för framgångsrikt ledarskap. Eftersom vår studie försöker hitta 
de viktigaste faktorerna ställer vi en relativt öppen fråga om deras syn på en bra chef. Vi 
ville också försöka skapa förståelse om det fanns något speciellt de har gjort som de anser 
har varit extra framgångsrikt i deras ledarskap genom att fråga om de är speciellt stolta 
över något. Den andra frågan kan också visa på ett förhållningssätt till sin roll som ledare. 
 
Frågor 
 
 Hur anser du att en bra chef ska vara? 
 Vilket beslut är du mest stolt över att ha tagit på företaget? 
 
Lärande 
Faktorn lärande handlar om självständighet, entreprenörskap och att ha ett samarbete och 
klimat där man kan lära av varandra. I förlängningen syftade den första frågan också till att 
försöka få ett svar på om respondenterna hade något medvetet sätt att agera kring lärande 
och läroprocesser. Vi räknade inte med att hitta någon sekundärdata om denna faktor.   
  
Frågor 
 
 Vilket är det vanligaste sättet som man lär sig något nytt inom ert företag? 
 Hur är diskussionsklimatet inom företaget?  
 
Ständig utveckling 
Ständig utveckling handlar om att utvecklas och anpassa sig, ifrågasätta allt man gör men 
ändå behålla någon sorts kärna i verksamheten att basera förändringen på, en kultur eller 
idé om vad man är.  
 
Frågor 
 Har er affärsidé förändrats mycket under resan? 
 Hur arbetar ni med utveckling och innovation? 
 Vad är det mest innovativa ni har gjort? 
 Har ni någon idé/filosofi eller dylikt som du tycker genomsyrar hela verksamheten? 
 Hur arbetar ni för att ha koll på vad som händer på marknaden? 
 Vad gör ni för att inte bli överraskade av förändringar på marknaden? 
 
Idéerna 
 
Tydlig affärsidé 
En affärsidé kan ses som en insikt eller gemensam bild av vad företaget gör idag som leder 
till företagets fortlevnad. Den kan vara kommunicerad till omvärlden och medarbetare eller 
inte. Vi vill genom den första frågan nedan se om respondenten anser att företaget har 
ändrat affärsidé och om det finns en medvetenhet runt själva begreppet ”affärsidé”. De 
andra två frågorna kan också leda oss till en diskussion om förändrad affärsidé. Vi väntade 
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oss att inhämta sekundärdata om affärsidén för de flesta företagen på deras respektive 
hemsidor samt i trycksaker.      
 
Frågor 
 Har er affärsidé förändrats mycket under resan? 
 Kan ni i ledningen se att det finns något framtidsscenario som ni skulle ha svårt att 

anpassa er till? 
 Känner du att företaget behöver förändras? I så fall, varför?  
 
Genomförandet 
 
Handlingsfokus 
 
Faktorn som vi har kallat handlingsfokus handlar om att för att lyckas måste ett företag 
vara aktiva, göra saker snabbt och pröva nya saker men de accepterar också att det kan bli 
fel ibland. Detta kan vara svårt att undersöka och vi har valt en indirekt metod genom att 
fråga om hur man blir hjälte. Vi hoppades på det sättet kunna få en bild av vad som är 
viktigt. 
 
Frågor 
 Vad ska man göra för att bli en hjälte på företaget? 
 
Människorna 
 
Gruppen 
 
Faktorn som vi har kallat för gruppen handlar om hur man har valt människor för att få en 
väl sammansatt grupp. För att få en skapande dialog bör personerna i en grupp komplettera 
varandra och iklä sig olika roller. Vi har för denna faktor främst ledningsgruppen i åtanke 
men det kan också röra sig om andra grupper i företaget som har viktiga funktioner t.ex. 
gällande exekvering, koordinering, bärare av företagets kärnvärden etc. Vi räknade med att 
kunna få fram viss sekundärdata genom bolagsverkets information om 
styrelsesammansättning men också genom företagens hemsidor och trycksaker.  
  
Frågor 
 Hur ser personalsammansättningen ut?  
 Vad är det viktigaste om du ska rekrytera en ny person till ledningsgruppen? 
 Hur är diskussionsklimatet inom företaget? 
 
Medarbetarna  
Att ha medarbetare som är motiverade och engagerade i företagets utveckling ger högre 
produktivitet enligt vår litteratur. Detta område insåg vi skulle bli svårt att få bra 
information om utan att faktiskt intervjua en eller flera medarbetare, vilket vi inte har gjort. 
Vi räknade dessutom inte med att kunna hämta in något sekundärdata om faktorn. Men vi 
hoppades att få fram information om hur klimatet är genom respondentens sätt att uttrycka 
sig. 
 
Frågor 
 Hur är diskussionsklimatet inom företaget? 
 Vad ska man göra för att bli en hjälte på företaget? 
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Att göra rätt saker 
 
Samstämmighet mellan idé och verksamhet 
Samstämmighet mellan vad man säger att man gör (idévärlden) och vad man faktiskt gör i 
praktiken är enligt vår teoretiska modell av stor vikt för att företaget ska utvecklas utan 
alltför stor friktion. Den här faktorn ansåg vi vara svår att undersöka. Komplexiteten är hög 
och vi har begränsade möjligheter att undersöka kombinationen av företagets idévärld, dess 
faktiska arbete och organisationsstrukturen. Vi har fått nöja oss med att skrapa på ytan men 
har genom vår fråga försökt skapa en bild av om vår respondent tyckte det var en viktig 
fråga eller inte. Genom att fråga om vilka som blir hjältar hoppades vi få viss insikt om 
vilket beteende som värdesätts på företaget och om det man säger stämmer överens med 
det man belönar.  
 
Frågor 
 Har ni någon idé/filosofi eller dylikt som du tycker genomsyrar hela verksamheten? 
 Vad ska man göra för att bli en hjälte på företaget? 
 
Realistisk syn 
Det handlar om att vara realistisk i hur man kan och måste förändra sig som företag. 
Företagets ledning och medarbetare har en fördel av att se realistiskt på vad som är 
företagets kompetens och hur den kan användas för att förflytta företaget i önskad riktning. 
Genom att fråga om tidigare kriser och lärdomar från dem var vår avsikt att skapa 
förståelse för deras beredskap. Med frågan om möjliga framtida hot hoppades vi öka 
förståelsen för deras realism. 
 
Frågor 
 Har ni haft några allvarliga kriser?  
 Kan ni i ledningen se att det finns något framtidsscenario som ni skulle ha svårt att 

anpassa er till? 
 Känner du att företaget behöver förändras? I så fall, varför?  
 
Att få människor med sig 
 
Visioner 
Det är viktigt att skapa en tydlig gemensam bild av företagets förväntade framtida tillstånd 
som kan hjälpa till att utveckla företaget i den valda riktningen. Vision brukar ofta vara 
kommunicerad. Vi räknade med att ha tillgång till sekundärdata om företagens visioner. 
Men vår målsättning med frågan var att förstå hur de arbetar med visioner. Vi ville förstå 
om respondenterna anser det viktigt och något som de använder aktivt. 
  
Frågor 
 Arbetar ni med visioner? Hurdå? 
 
Värderingar 
En gemensam identitet skapas eller växer fram som gör att de anställda känner sig 
delaktiga i en större helhet. Värderingar växer fram i ett företag vare sig ledningen försöker 
påverka värderingarna eller inte. För de företag som har arbetat fram officiella värderingar 
eller värdeord räknade vi med att få tag i dem genom sekundärdata. Men framförallt ville 
vi skapa insikt kring om de arbetade aktivt med värderingar och genom frågan om vad 
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medarbetarna är stolta över har vi försökt få en bild av överensstämmelsen mellan orden 
och verkligheten. 
 
Frågor 
 Har ni uttalade värderingar? 
 Om inte, vilka känner du är de outtalade värderingarna? 
 Vad tror du att dina medarbetare är mest stolta över när det gäller sitt företag? 
 Har ni någon idé/filosofi eller dylikt som du tycker genomsyrar hela verksamheten? 
 
 
Mångfald 
Om man låter många röster höras ökar chansen att bryta mönster och skapa något nytt. Vad 
vi avser här är tankemässig mångfald vilket kan ge upphov till många olika perspektiv på 
samma fråga.  
 
Frågor 
 Finns det några som betraktas som lite udda men är uppskattade? 
 Hur är diskussionsklimatet inom företaget? Blir många åsikter hörda? 
 
 
Att göra saker rätt 
 
Effektivitet 
 
Effektivitet handlar, med vår definition, om att göra det man har valt att göra på ett så 
effektivt sätt som möjligt dvs. ha hög produktivitet. Vi trodde att det skulle vara svårt att få 
ett ärligt och givande svar på den frågan men valde ändå att ha med en sådan fråga. Som 
frågan är ställd får vi först en indikation av vad respondenten anser att effektivitet är men 
förhoppningsvis också en känsla för om det är en viktig fråga för företaget. Det här är ett 
område som det är relativt svårt att hämta in sekundärdata om (förutom finansiell 
effektivitet).    
 
Frågor 
 Anser du att ni arbetar på ett effektivt sätt? 
 
Målsättningar och kontroll 
 
Tydliga, utmanande och mätbara mål är viktiga för företagets utveckling. Bra kontroll på 
kostnader är också kännetecknande för de flesta framgångsrika företag. Vår fråga är 
mycket enkel, men vi hoppades få en känsla för deras aktivitet inom området. 
 
Frågor 
 Hur arbetar ni med mål och uppföljning? 
 
 
Övriga frågor 
 
Vi inledde intervjun med en öppen fråga om vad de anser har varit de viktigaste orsakerna 
till sin framgång för att få deras helt spontana svar. 
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Vad anser ni har varit de viktigaste orsakerna till er framgång? 
 

Mot slutet av intervjun, efter att de har fått fundera på anledningarna till sin framgång 
under nästan en timme genom de följdfrågor vi ställt, fick de följande fråga: 
 

Är det något viktigt vi har missat att fråga? 
 
Vi frågade också hur stor andel av deras försäljning som härrör sig till Sverige, vilket inte 
alltid går att hitta som sekundärdata. 
 
 Hur stor andel av er försäljning är i Sverige? 
 
Övriga frågor som ställdes var följande: 
 

När måste vi avsluta intervjun?  
Kan vi spela in intervjun? 
Kan vi få återkomma om vi har några kompletterande frågor? 

 Kan vi få intervjua någon annan på företaget i kompletteringssyfte? Vem skulle i så 
fall vara lämplig att intervjua? 

 
Den färdiga intervjumallen återfinns i bilaga 5. 
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Bilaga 5     Intervjumall 
 
Inledande frågor 
 
När måste vi avsluta intervjun?  
 
Kan vi spela in intervjun? 
 
Vilka anser ni är era främsta konkurrenter?  
 
 
Undersökningsfrågor 
 
Hur arbetar ni för att ha koll på vad som händer på marknaden? 
 
Vad gör ni för att inte bli överraskade av förändringar på marknaden? 
 
Har ni några viktiga externa samarbeten? 
 
Vad anser ni har varit de viktigaste orsakerna till er framgång? 
 
Arbetar ni med visioner? Hurdå? 
 
Hur ska en bra chef vara hos er? 
 
Vilket beslut är du mest stolt över att ha tagit på företaget? 
 
Vilket är det vanligaste sättet som man lär sig något nytt inom ert företag? 
 
Hur arbetar ni med utveckling och innovation? 
 
Vad är det mest innovativa ni har gjort? 
 
Har er affärsidé förändrats mycket under resan? 
 
Har ni uttalade värderingar? Om inte, vilka känner du är de outtalade värderingarna? 
 
Vad tror du att dina medarbetare är mest stolta över när det gäller sitt företag? 
 
Finns det några som betraktas som lite udda men är uppskattade? 
 
Hur är diskussionsklimatet inom företaget? Blir många åsikter hörda? 
 
Hur ser personalsammansättningen ut?  
 
Vad är det viktigaste om du ska rekrytera en ny person till ledningsgruppen? 
 
Har ni någon idé/filosofi eller dylikt som du tycker genomsyrar hela verksamheten? 
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Vad ska man göra för att bli en hjälte på företaget? 
 
Har ni haft några allvarliga kriser?  
 
Kan ni i ledningen se att det finns något framtidsscenario som ni skulle ha svårt att anpassa 
er till? 
 
Känner du att företaget behöver förändras? I så fall, varför?  
 
Anser du att ni arbetar på ett effektivt sätt? 
 
Hur arbetar ni med mål och uppföljning? 
 
Avslutningsfrågor 
 
Är det något viktigt vi har missat att fråga? 
 
Kan vi få återkomma om vi har några kompletterande frågor? 
 
Kan vi få intervjua någon annan på företaget i kompletteringssyfte (om vi tror att det kan 
tillföra något)? Vem skulle i så fall vara lämplig att intervjua? 
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Bilaga 6     E-postutskick  
 
Nedan finns det e-postmeddelande med beskrivning av vårt arbete och syfte för tänkta 
respondenter  
 
Hej X, 
  
Vi är två studenter på Stockholms Universitet som skriver en kandidatuppsats 
inom företagsekonomi som skulle uppskatta att få möjlighet att tala med Dig eller en 
annan lämplig företrädare för X under ca en timmes tid. 
 
Vi vill med Er hjälp söka svaret på följande fråga:   
  
"Vilka faktorer har varit betydande för Ert företags framgång?" 
  
Vilka företag vill vi intervjua? 
 
Vi söker efter de faktorer som företrädare för utvalda företag anser har 
varit de viktigaste för företagets tillväxt och lönsamhet. Vi har utgått från Thomas  
Ahrens tillväxtlista, lagt till något hårdare kriterier, och kommer att välja ut företag 
från helt skilda branscher för att sedan sammanställa svaren till en beskrivning av 
gemensamma faktorer. Där ligger vårt fokus.  
 
Vilka personer vill vi intervjua? 
 
Vi önskar intervjua en person/personer som har en helhetssyn och som kan 
företaget mycket bra. Det kan vara en grundare, det kan vara VD:n men det 
kan också vara någon annan som verkligen kan företagets historia och vet vad 
som har behövts för att ta företaget dit det är idag. 
  
Resultatet av intervjun kommer att ingå i vår uppsats som är en offentlig 
handling. Ni kommer givetvis att få tillgång till uppsatsen när den är 
färdig i juni och vi hoppas att resultatet kommer att vara av intresse för 
Er. 
  
Med vänlig hälsning,  
  
Anders Silver och Anette Silvergran    
 
 
  
 
 


