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Författare: Linus Grundström, Rickard Nielsen och Harald Steinbach. 

Examinator: Frederic Bill 
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Bakgrund och problemdiskussion:  Mikroföretag och små företag kan tillsammans 

definieras som mindre företag. Det som kännetecknar ett mindre företag är att ägaren ofta är 

en individ eller en mindre grupp. Målet i ett mindre företag är ofta att ledaren vill försäkra sig 

om överlevnad, bra levnadsstandard och god avkastning. Detta kan nås genom tillväxt och 

den kan ske både organiskt och genom expansion. Hur bra tillväxtmöjligheter ett mindre 

företag har beror på ett flertal aspekter, t.ex. karaktäristiska drag hos entreprenören, 

kunskapsnivån i företaget och vilka strategier som appliceras. Mindre företag upplever att det 

finns ett flertal olika hinder som hämmar deras tillväxt. Höga personalkostnader, 

begränsningar i företagets lönsamhet, administrationsarbete och begränsningar i marknadens 

efterfrågan lyfts fram som de hinder företag har svårast att bemästra. Solcellsmarknaden i 

Sverige är under tillväxt och det råder hög konkurrens på marknaden där ett flertal företag vill 

åt samma marknadsandelar.  

 

Syfte: Uppsatsens syfte är att utreda vilka tillväxthinder och -möjligheter som finns i en 

extern mikrokontext utifrån ett mindre företagsperspektiv, på en ny och växande marknad. 

Syftet är även att ta fram rekommendationer för hur ett mindre företag kan agera på en sådan 

marknad. 

 

Metod: Studien har en deduktiv ansats och utgår ifrån en kvalitativ metod. En flerfallsstudie 

har genomförts med tre stycken företag för att skapa en god empirisk grund. Det empiriska 

materialet består av fyra semi-strukturerade intervjuer genomförda med företag verksamma 

inom installation och försäljning av solceller. 

 

Slutsats: De tillväxthinder som finns är låga inträdesbarriärer, många redan etablerade företag 

och kunder med hög förhandlingsstyrka. Tillväxtmöjligheterna ligger framförallt i de 

relationer som företagen bygger upp vertikalt bakåt mot leverantörer men även framåt mot 

montörer och kunder. Företagets interna kontext påverkas av entreprenörens tidigare 

erfarenheter och förmåga att knyta kontakter, motivationen hos de anställda samt företagets 

kvalitet i utföranden. En möjlig strategi är fokus på en nischad marknad och ett specifikt 

kundsegment. 

 

Nyckelord: Tillväxt, mindre företag, konkurrens, marknadsutveckling, produktutveckling. 
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Abstract 

Bachelor thesis, Enterprising & Business Development, School of Business and Economics at 

Linnaeus University in Växjö. 

Title: Growth in smaller companies in a new and growing market - Growth barriers and 

opportunities in an external micro context based on a smaller business perspective.  

Authors: Linus Grundström, Rickard Nielsen and Harald Steinbach. 

Examiner: Frederic Bill 

Advisor: Carina Holmgren 

Code: 2EB01E 

 

Background and problem discussion: Micro enterprises and small business can be defined 

together as smaller companies. What characterizes a smaller company is that the owner often 

is an individual or a smaller group. The goal of a smaller company is often that the leader 

wants to ensure survival, good living standards and good economic returns. This can be 

achieved through growth and it can be done both organically and through expansion. How 

good growth opportunities a smaller company has depends on several aspects such as 

characteristic features of the entrepreneur, the level of knowledge in the company and the 

strategies applied. Smaller companies experience that there are many obstacles that inhibit 

their growth. High personnel costs, limitations in the company's profitability, management 

work and demand limitations are highlighted as the obstacles companies have the most 

difficult to master. The solar cell market in Sweden is under growth and there is high 

competition on the market where a number of companies want the same market share.    

 

Purpose: The purpose of this thesis is to investigate the growth potentials and opportunities 

that exist in an external micro context based on a smaller business perspective, acting on a 

new and growing market. The aim is also to make recommendations for how a smaller 

company can act in such a market.  

 

Method: This bachelor thesis has a deductive approach based on a qualitative method. A 

multiple comparative study has been conducted with three different companies to build solid 

data. The data consists of three different semi-structured interviews with companies acting on 

the Swedish solar cell market through sales and installation. 

 

Conclusion: The threats for growth that exist are low entry barriers, many already established 

companies and customers with high negotiating power. Growth opportunities lie mainly in the 

relationships the companies build vertically backwards towards suppliers, but also towards 

fitters and customers. The company's internal context is influenced by the entrepreneur's 

previous experience and ability to connect, motivate employees and the company's quality in 

performance. A possible strategy is to focus on a niche market and a specific customer 

segment. 

 

Keywords: Business growth, smaller businesses, competition, market development, product 

development. 
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1.0 Inledning 

___________________________________________________________________________ 

 

I uppsatsens inledande kapitel skapas en grund för mindre tillväxtföretag, detta inkluderar 

mikroföretag och små företag, deras möjligheter och hinder att växa samt hur tillväxt kan 

uppstå. Vidare introduceras även en ny intressant marknad som just nu växer. I kapitlet följer 

sedan en problematisering av tillväxtmöjligheter inom och utanför en mindre företagskontext. 

Avslutningsvis leder inledningen ner i två problemformuleringar, syftet samt en disposition 

av uppsatsen. 

___________________________________________________________________________ 

1.1 Bakgrund 

Enligt Bolagsverket (2012) kan mikroföretag och små företag tillsammans definieras som 

mindre företag. Scott och Bruce (1987) skriver att mindre företag definieras av att ledningen 

ofta är ägare, ägaren är en individ eller en liten grupp och deras operativa verksamhet främst 

sker på en lokal marknad. Dessa företag har en tendens att skapa tillväxt för att ägaren 

och/eller ledaren snabbt vill försäkra sig om överlevnad, bra levnadsstandard och god 

avkastning. När det steget är uppfyllt finns det forskning som visar att situationen är 

tillfredsställd och företaget slutar växa (Perry, 1987).  

Om företaget fortsätter att växa eller inte kan dock bero på flera olika aspekter. Storey (1994) 

identifierar bl.a. karaktäristiska drag hos entreprenören, inom företaget och vilka strategier 

företag väljer att följa. Carter och Jones-Evans (2006) menar även att ett företag som är 

mindre har svårare att kontrollera och forma den externa miljöns påverkan. Karlöf och Helin 

Lövingsson (2007) menar att tillväxt omfattas av två olika områden, expansion och organisk 

utveckling. Expansion innebär att företag ger sig ut på nya marknader, medan organisk 

tillväxt innebär att ett företag växer genom att skapa ett mer välutvecklat värdeerbjudande på 

existerande produktmarknader. Sandström (2003) menar att tillväxt i grunden går att hänvisa 

till marknadens behov. Finns det inget behov för den tjänst eller produkt ett företag erbjuder, 

sker heller ingen utveckling. Det är först när marknaden sätter tryck som det går att skapa 

marknadseffektiva affärer som i det långa loppet skapar tillväxt. Även politiska beslut kan 

leda till att mindre företag växer. Den svenska regeringen (2016) har satt som mål att Sverige 
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ska bli hundra procent förnybart innan år 2040. De senaste åren har bl.a. den tekniska 

utvecklingen för solceller gått starkt framåt och detta tillsammans med billigare produkter 

samt investeringsstöd från staten har medfört att solceller som är anslutna till elnätet har ökat 

kraftigt. Ökningen i Sverige gick vid årsskiftet 2016–2017 från 127 MW installerade solceller 

till 205.5 MW vilket innebär att nästan en dubblering av företag och privatpersoner väljer att 

producera sin el genom solenergi på ett år (Energimyndigheten, 2016; Savebysolar, 2017). 

Detta är med andra ord ett nytt marknadsbehov som sätter tryck och kan innebära 

marknadseffektiva affärer som skapar positiv tillväxt. Frågan blir dock hur ett mindre företag 

ska kunna ta vara på denna nya marknadsmöjlighet på bästa vis. 

 

1.2 Problemdiskussion  

I en rapport från Svenskt Näringsliv (2008) menar de att många företagare upplever att det 

finns ett flertal olika faktorer som innebär hinder för deras tillväxtmöjligheter. Rapporten 

baseras på mindre företag som startade under 2005 och som fortfarande var verksamma under 

2008. De svåraste hinder företagarna tog upp som hämmade deras tillväxt var höga 

personalkostnader, begränsningar i företagets lönsamhet, administrationsarbete samt 

begränsningar i marknadens efterfrågan (Svenskt Näringsliv, 2008). Ett annat hinder som är 

relativt konstant över tid kan enligt Davidsson, Delmar och Wiklund (2001) vara problem 

med marknadspositionering och kundrelationer.  

Dessa hinder är utdrag från den interna och operativa företagskontexten vilket är något som 

Carter och Jones-Evans (2006) sammanfattar i företagskultur, finansiering, personal och 

marknadsföring. Författarna menar att i ett företag där ägaren samtidigt driver verksamheten 

blir företagskulturen påverkad av personlighet och den egna strävan vilket kan medföra 

begränsningar. Vidare så finns det starka bevis för att ett mindre företags begränsning för 

tillväxt är deras brist på resurser. Mindre företag har heller inte samma möjligheter att betala 

ut marknadsmässiga löner eller locka med bra karriärmöjligheter för anställda. Detta medför 

att dessa företag inte kan attrahera engagerade och erfarna arbetare som hade kunnat skapa en 

kontinuerlig slagkraft på produkt- och servicekvalitet. De menar slutligen att utveckling av 

effektiva marknadsföringsmetoder och distributionssystem ofta är en utmaning (Carter & 

Jones-Evans, 2006). 
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Carter och Jones-Evans (2006) synliggör även hinder i den externa miljön. Wyer, Mason och 

Theodorakopoulos (2000) skriver att den externa marknaden kan vara speciellt svår att förutse 

i mindre företag då de har problem med att identifiera förändringar på grund av mindre 

förståelse, ledningsexpertis och tid. Carter och Jones-Evans (2006) identifierar liknande 

problem och att detta har avgörande konsekvenser på mindre företag. Porter (1980) skriver att 

den externa miljön kan delas in i en makro- och mikromiljö där det sistnämnda är en 

nyckelaspekt med fokus på den industrin företaget verkar i. Det är inom denna kontext som 

företagen konkurrerar om marknadsandelar, kunder och effektiv utveckling.  

En industri i likhet med t.ex. solceller, som är under tillväxt, med företag i lönsamhet och med 

ökande kundtryck (Energimyndigheten, 2016), blir ofta attraktivt för konkurrenter (Carter & 

Jones-Evans, 2006; Scott & Bruce, 1987). Konkurrenterna ligger utanför den interna 

företagskontexten och för att ett litet företag ska få en positiv utveckling i en given industri 

behöver de bygga upp en förståelse för denna kontext vilket sedan kan leda till ökad 

konkurrenskraft (Porter, 1980). Detta bidrar till en intressant vinkel där mindre företag 

konkurrerar och tävlar om tillväxt och nya marknadsandelar. Frågan blir hur företagen bör 

agera, för att konkurrera.  

 

1.3 Problemformulering 

Utifrån den problematisering som finns ovan har vi kommit fram till följande 

problemformuleringar: 

• Vilka hinder och möjligheter finns inom en ny och växande mikrokontext? 

• Hur påverkar den interna kontexten ett mindre företag som behöver öka sin 

konkurrenskraft och växa?  

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att utreda vilka tillväxthinder och -möjligheter som finns i en 

extern mikrokontext utifrån ett mindre företagsperspektiv, på en ny och växande marknad. 

Syftet är även att ta fram rekommendationer för hur ett mindre företag kan agera på en sådan 

marknad. 
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1.5 Disposition  

Nedanför presenteras figur 1.0 som förklarar uppsatsens disposition som är indelad i sex 

kapitel. 

 

 

 

                                                             Figur 1.0. Disposition. (Egen illustration, 2018). 

 

Kapitel 1 - Inledning 

Inledningsvis presenteras en bakgrund till uppsatsens ämne som därefter 

problematiseras i problemdiskussionen. Dessa mynnar sedan ut i uppsatsens två 

problemformuleringar och syfte. 

 

Kapitel 2 - Teori 

I kapitel två presenteras tidigare forskning kring ämnet samt relevanta teorier till 

uppsatsen som senare ställs mot empirin i analysen i kapitel fem. Därefter avslutas 

kapitlet med en sammanfattning samt en modell av valda teorier. 

 

Kapitel 3 - Metod 

I kapitel tre presenteras de tillvägagångsätt som använts vid insamling av empiri samt 

vilken analysmetod som används för den insamlade empirin utifrån teori kapitlet. 

 

 

Kapitel 4 - Empiri 

I empiriavsnittet presenteras det insamlade materialet som framkommit genom fyra 

semistrukturerade intervjuer på tre olika fallföretag. Inledningsvis presenteras 

företagen och därefter framförs det insamlade materialet genom olika teman som 

tagits fram genom operationalisering av teorierna i kapitel två. 

 

Kapitel 5 - Analys 

I analysen ställs det insamlade materialet mot vad teorierna säger samt våra tankar 

vilket resulterar i en analys av kapitel två och fem. 

 

 

Kapitel 6 - Slutsats 

I slutsatsen redogörs för studiens resultat och slutsatser dras från analysen i kapitel 

fem tillsammans med egna reflektioner. Slutsatsen besvarar problemformuleringarna 

och syftet i kapitel ett. 
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2.0 Teori 

___________________________________________________________________________ 

 

Detta teoretiska kapitel är uppdelat på ett vis som tar läsaren på en resa från tillväxt, vad det 

är och vilken kontext som påverkar ett mindre företag. Vidare introduceras de fem olika 

tillväxtstadierna samt vilka möjligheter och hinder dessa skapar. En viktig aspekt i denna 

uppsats är marknader som växer och därför leder vi ner läsaren i Porters femkraftsmodell 

som fokuserar på olika konkurrenssituationer. Slutligen presenteras Ansoff-matrisen, som 

fokuserar på strategiska utgångspunkter för ett mindre företag på en ny och växande 

marknad. 

___________________________________________________________________________ 

2.1 Tillväxt 

Carstedt (1974) menar att en traditionell definition på tillväxt är ett företags strävan efter 

stordriftsfördelar och att tillväxt i några fall är planerad men ofta även resultatet av 

tillfälligheter. Carlson (2014) skriver att tillväxt kan beskrivas som det resultat ett företag 

lyckas prestera och nycklarna för att lyckas med tillväxt inom ett företag ofta är innovationer, 

nytänkande och konkurrenskraft. Enligt Eklund (2015) påverkas tillväxten i ett företag inte 

bara av olika insatser av resurser utan även hur höga nivåer av effektivitet företaget uppvisar. 

Den interna kontexten i ett mindre företag kan bli uppdelad i företagskultur, finansiering, 

personal och marknadsföring (Carter & Jones-Evans, 2006). Utifrån ett generellt 

organisationsperspektiv skriver Alvesson och Sveningsson (2012) att ett företags förmåga att 

utnyttja dessa interna resurser är grunden för deras konkurrenskraft. 

Om ett mindre företag växer eller inte kan bero på interna delar i form av ägarens ambitioner 

(Scott & Bruce, 1987; Alvesson & Sveningsson, 2012), personlighet (Carter & Jones-Evans, 

2006) och karaktär (Storey, 1994). Det kan även bero på företagets resurser, kompetenser 

(Alvesson & Sveningsson, 2012; O’Donnel et al., 2002), marknadsföring (Carter & Jones-

Evans, 2006), företagets interna karaktär (Storey, 1994) och att identifiera kompetensbehov 

(Davidsson, Delmar & Viklund 2001). Den interna kontexten i ett företag påverkar ofta det 

mindre företagets initiala tid och fortskridning fram till ett stadie där en extern analys av 

marknaden också behövs för att fortsätta konkurrera och växa (Scott & Bruce, 1987; Carter & 

Jones-Evans, 2006).  
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Den externa kontexten har med andra ord en stor inverkan på företagets progressiva 

tillväxtmöjligheter (Carter & Jones-Evans, 2006). Carlson (2014) menar att tillväxt är 

nödvändigt om ett mindre företag ska överleva på en konkurrensutsatt marknad. Om detta inte 

sker framgångsrikt finns det stora risker att företaget tappar marknadsandelar vilket leder till 

minskade intäkter och kundtillströmning. Carter och Jones-Evans (2006) skriver bl.a. att hur 

ett företag växer kan bero på vilka hinder och möjligheter som finns i denna kontext. Den 

externa miljön kan nämligen vara svår att förutse då mindre företag ofta har en mindre 

förståelse, ledningsexpertis och tid (Wyer, Mason & Theodorakopoulos, 2000). Den externa 

miljön kan inte bli kontrollerad av den operativa företagsägaren och därför behöver denna 

kontexten analyseras (Scott & Bruce, 1987). Denna kontext kan delas in i en makro- och 

mikromiljö där det sistnämnda är en nyckelaspekt med fokus på den industrin företaget verkar 

i. Det är där företagen konkurrerar om marknadsandelar, kunder och effektiv utveckling 

(Porter, 1980). Sandström (2003) menar att affärsutvecklare som i tidiga stadier kan 

identifiera vilka strategiska nyckelfaktorer ett företag är beroende av snabbare kan fokusera 

på väsentligheterna för att nå tillväxt. 

För att studera tillväxthinder och -möjligheter i ett mindre företag bör utgångspunkten vara 

från det utvecklings- och mognadsstadie företaget befinner sig i (Davidsson, Delmar & 

Viklund, 2001). Scott och Bruce (1987) utgår från fem olika stadier inom tillväxt: Inträde, 

överlevnad, tillväxt, expansion och mognad. De två första stadierna går framförallt in på 

entreprenörens ambitioner och organisk tillväxt, tillväxt-stadiet fokuserar på organisk tillväxt 

och expansion, medan de två sista stadierna framförallt behandlar expansion och strategisk 

kompetens. Nedanstående teoridel kommer ge en förklaring till dessa stadier utifrån de hinder 

och möjligheter som finns i den interna och externa kontexten. Davidsson, Delmar & Viklund 

(2001) menar dock att hinder och möjligheter kan dyka upp i liknande former i olika stadier, 

de poängterar t.ex. att bristande marknadskunskaper är ett bestående fenomen. Scott & Bruce 

(1987) är även tydliga med att dessa olika tillväxtstadier kan kombineras olika utifrån 

branschtillhörighet. 

 

2.2 Tillväxtstadier: Möjligheter och hinder 

2.2.1 Stadie 1: Inträde 

Den kompetens som ägaren besitter och de ambitioner som finns inbäddade i målen har en 

påverkan på företagets inträde och fortgång (Carter & Jones-Evans, 2006; O’Donnell et al., 
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2002; Storey, 1994; Scott & Bruce, 1987; Davidsson, Delmar & Viklund, 2001; Bjerke, 2005; 

Jacobsen, 2013). Ägarens tidigare erfarenheter kommer bli fundamentet i organisationen, är 

denne en tekniker kommer t.ex. fokus förmodligen ligga på utveckling av produkter istället 

för på försäljning (Scott & Bruce, 1987). Carter och Jones-Evans (2006) skriver att 

entreprenören är grunden i företagskulturen. Storey (1994) är inne på liknande spår med att 

tillväxten i mindre företag bl.a. går att hänvisa till entreprenörens karaktär. Detta då 

entreprenören är ägare, och till skillnad från de flesta större företag, en bidragande kraft i den 

interna operativa kontexten.  

När företaget ska ta sig till nästa tillväxtstadie kan olika “kriser” som Scott och Bruce (1987) 

kallar det dyka upp, vidare i uppsatsen är den generella beskrivningen på hot, motstånd, 

svårigheter, kriser etc. hinder. Först och främst måste ägaren ta ett beslut om finansiering, 

energi och tid finns för att ta företaget vidare till nästa steg (Scott & Bruce, 1987). En 

entreprenör som hittat en klar möjlighet på marknaden eller har stora ambitioner att tjäna 

pengar har en större chans att växa. Detta i jämförelse med ett nytt företag som skapats utifrån 

arbetslöshet eller missnöjdhet i nuvarande anställning eller personlig livsstil (Carter & Jones-

Evans, 2006; O’Donnell et al., 2002). Detta är även något som går att hänvisa till Davidsson, 

Delmar och Viklund (2001) som skriver att motivationen hos entreprenören kan ha en effekt 

på tillväxten i ett mindre företag. Bjerke (2005) skriver att motivationen är ett resultat av att 

entreprenören uppfattar en möjlighet eller ett behov på marknaden. Carter och Jones-Evans 

(2006) skriver även att entreprenörens förhållande till risker kan ha effekter på att ta in externt 

kapital. Bjerke (2005) tar upp en liknande ansats och skriver att spridning av ägarskap kan 

vara en central faktor. Entreprenörens samarbetsförmåga med andra företag kan också vara 

bidragande, även ledningskompetens framförallt i förhållande till strategi kan resultera i 

möjligheter till tillväxt (Carter & Jones-Evans, 2006).  

Om det sker en förändring och företaget, tillsammans med ägaren, väljer att växa så kommer 

fokus riktas från etablering till lönsamhet. Detta sätter ett tryck på det administrativa arbetet 

genom nya företagsaktiviteter, målsättningar och ökad efterfrågan vilket kräver mer tid och 

kan innebära en ny form av ledning (Scott & Bruce, 1987). Jacobsen (2013) skriver att det 

behövs en kompetent ledning eller chef som styr företaget under kommande stadie.    

 

2.2.2 Stadie 2: Överlevnad 

När företaget går över i detta stadie ökar finanserna, dessa i sin tur leder till ett arbetande 

kapital, fler inventarier samt fler kund- och leverantörsfordringar. Betalningsförmågan mellan 
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de olika affärerna kan vara en viktig faktor till kortsiktiga banklån för fortsatt 

handelseffektivitet (Scott & Bruce, 1987). Finansiering i mindre företag sker till en början 

ofta från egen ficka och därför kan ägarens ekonomi vara en bidragande faktor till tillväxt 

(Bjerke, 2005; Carter & Jones-Evans, 2006). Carter och Jones-Evans (2006) skriver bl.a. att 

nya marknadsmöjligheter kan dyka upp, men ett finansieringsgap leder till att företaget inte 

kan ta vara på dessa på grund av begränsad finansiering (Carter & Jones-Evans, 2006). 

Davidsson, Delmar och Viklund (2001) skriver att finansieringen och den generella ekonomin 

i ett mindre företag har en tendens att utvecklas då kunskapen progressivt förbättras.  

Ett annat hinder för tillväxt som kan ha implikationer i överlevnadsstadiet kan vara 

identifieringen av kompetens. Alvesson och Sveningsson (2012) har visserligen ett generellt 

organisationsperspektiv men de lägger stor tyngd vid kompetens, framförallt kring att företag 

bör fokusera på det de är bra på för att inte förirra sig i marknadsområden de inte riktigt 

förstår. O’Donnell et al. (2002) har ett fokus som ligger på kompetensutveckling, specifikt 

mot ägaren eller entreprenören, där de samlar på sig kunskap, erfarenheter, kommunikation 

och eget omdöme under utvecklingens gång. De skriver samtidigt att företagets generella 

affärsnätverk är en viktig källa till egen kompetensutveckling, vilket sedan bidrar till 

konkurrensfördelar. Davidsson, Delmar & Viklund (2001) skriver att ett hinder för tillväxt 

kan vara kompetensklyftor där företaget inte har den kompetens som behövs för att producera 

på ett optimalt vis.  

Carter och Jones-Evans (2006) anser att marknadsföring är ett av de områden företag bör 

lägga tyngd vid på en konkurrensutsatt marknad. O’Donnell et al. (2002) skriver att mindre 

företag har en tendens att fokusera på nischade marknader och smalare marknadssegment, 

vilket är en positiv trend för ökad kontroll. Alvesson och Sveningsson (2012) skriver att 

begreppet marknadsföring är brett men bl.a. går att hänvisa till prissättning av produkter, 

reklamarbete, produktutveckling och varumärkesbyggande samt distribution och logistik. De 

går även in på att marknadsföring kan ha med alla aktiviteter i företaget att göra, t.ex. 

försäljning, externa marknadsanalyser, positionering, nätverkande och rekrytering.  

Scott och Bruce (1987) förklarar att ägaren och företaget kan välja att stanna i detta stadie, de 

kan samla på sig en god avkastning på sina pengar och genom det uppnå målet att bli 

tillfredsställda. Detta går även Storey (1994), Carter och Jones-Evans (2006) samt Davidsson, 

Delmar och Viklund (2001) in på och menar att tillväxten i ett mindre företag kan stanna upp 

på grund av att entreprenören är tillfredsställd och inte vill växa mer. Företaget kan dock 

fortsätta att växa på grund av interna ambitioner, komplexitet i distributionskanalerna genom 
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ökat kundtryck eller att konkurrensen får ett uppsving. Detta sätter ny press på bättre 

informationssystem och inbringar både möjligheter och nya komplikationer i form av hinder 

vilket leder in företaget i ett nytt tillväxtstadie (Scott & Bruce, 1987).   

 

2.2.3 Stadie 3: Tillväxt 

I detta stadie är företaget förmodligen lönsamt men det är inte helt säkert att det genererar 

vinster till ägaren. Organisationen har börjat få en mer formell struktur med normala 

redovisningssystem men det är dock i en mindre skala på grund av bristande resurser (Scott & 

Bruce, 1987). Betydelsen av en resurs skiftar mycket från olika branscher, det kan vara allt 

mellan utökning av nya kontrollsystem för lager och kostnader samt bristande rutiner och 

ledningsförmågor (Davidsson, Delmar & Viklund, 2006). Ett hinder för mindre företag kan 

även vara begränsningarna i att betala ut bra löner och erbjuda goda karriärmöjligheter i 

jämförelse med större företag vilket resulterar i svårigheter att attrahera kompetent personal. 

Detta kan ha en direkt påverkan på produkt- och servicekvalitet (Carter & Jones-Evans, 

2006).  

En marknad i detta stadie, med företag i lönsamhet och med ökande kundtryck, blir ofta 

attraktivt för konkurrenter (Carter & Jones-Evans, 2006; Scott & Bruce, 1987). 

Konkurrenterna ligger utanför den interna företagskontexten (Porter, 1980) och detta innebär 

att analyser kring en extern kontext bör förverkligas (Carter & Jones-Evans, 2006). Alvesson 

och Sveningsson (2012) skriver att Porters femkraftsmodell är en attraktiv modell att utgå 

ifrån för att analysera den externa mikromarknaden och hitta en marknadsposition som 

företaget kan fokusera på utifrån konkurrenterna. Carter & Jones-Evans (2006) skriver att den 

externa miljön förändras i hög hastighet och att det mindre företagets ägare eller ledare måste 

vara beredda på dessa. Utifrån detta fortsätter författarna och skriver att det mindre företaget 

måste skapa en förståelse kring den bransch eller marknad som de verkar på för att kunna 

konkurrera.  

Stora företag brukar enligt Scott och Bruce (1987) använda sig av kvantitativa strategier 

vilket innebär billigare priser, detta blir ett hinder för mindre företags konkurrenskraft. Finns 

en förståelse kan företaget minska på sina marknadsandelar och istället fokusera på 

differentierade produkter med högre marginaler. Bjerke (2005) påpekar att mindre företag kan 

reagera och ta vara på möjligheter snabbare än ett större företag på grund av en mindre 

traditionell struktur. Bjerke (2015 menar vidare att mindre företag tar större risker för att få 
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nya marknadsandelar och fokuserar på nya produkter istället för att försöka effektivisera sina 

processer och eliminera.  

Scott och Bruce (1987) menar även att företaget kan välja att expandera till nya marknader 

eller till nya produkter. Detta kan dock innebära nya resurser och en ny sorts ledning. 

Jacobsen (2013) jämför detta stadie med delegering och hävdar att företagets ledning ska 

lägga över ansvar på lägre enheter och istället fokusera på strategiska förhållanden. De största 

hindren för ett mindre företag här kommer vara att finansiera tillväxten och samtidigt ha 

kontroll. Jacobsen (2013) skriver att det kan uppstå en så kallad kontrollkris.  

 

2.2.4 Stadie 4: Expansion 

Det fjärde steget i denna process är att företaget väljer att expandera. De viktigaste momenten 

för ett företag under expansion är att ha en budget, managementrapporter, decentraliserad 

makt genom formella redovisningssystem. En av de viktigaste bitarna är att ha ett system för 

de administrativa funktionerna inom företaget. I denna fasen finns det ytterligare möjligheter 

att växa om industrin i sig växer, det kan innebära att sälja eller köpa delar inom industrin och 

genom det skapa stora vinster, detta beror även på konkurrensmiljön. Om företaget inte leds 

på rätt vis kan det dock bli förödande och företaget behöver återgå till tillväxtstadiet eller 

försvinna helt och hållet. Men om det finns ambitioner och möjligheter för ännu större tillväxt 

så kan företaget försöka växa ytterligare (Scott & Bruce, 1987).  

I detta stadie finns det en möjlighet att ledningen hamnar för långt ifrån verkligheten och en 

kritik kring ledningen försök till styrning och kontroll uppstår. Det innebär att företaget kan 

bli långsamt och den höga kontrollen kan leda till ineffektiv anpassning (Jacobsen, 2013). Det 

behövs även ett stort fokus på den externa miljön. Fram till nu så har företaget haft ett fokus 

på de interna processerna, produktutveckling, och att differentiera sitt marknadserbjudande. 

Desto närmare marknaden kommer mognad desto större bli sannolikheten för differentierade 

produkter med en låg kostnad. Detta innebär att företaget måste ha en större extern kontroll på 

kundbehov, vilket påverkas av den externa miljön (Scott & Bruce, 1987). 

 

2.2.5 Stadie 5: Mognad 

Trots att marknaden är inne i mognadsstadiet så kan företaget fortfarande växa. De flesta 

företag är här i en process att ta sig ur den mindre företagskontexten och bli ett stort företag. 

Jacobsen (2013) tar upp detta, men i en annan form, och skriver att den viktigaste punkten i 
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detta stadie är att bygga samarbetssystem som går tvärs över olika enheter och nivåer i 

företaget. Det hinder som kan dyka upp i detta stadie är kontroll, produktivitet och hitta nya 

tillväxtmöjligheter eftersom priskonkurrensen är så hög så är en viktig del att komma med nya 

innovationer för att förbättra detta (Scott & Bruce, 1987). Bjerke (2005) skriver att det är 

viktigt att ständigt vara innovativ när det gäller produkter och tjänster. De största 

investeringarna här är marknadsföringsansträngningar och underhåll. Här finns aktieägare och 

det är ofta de som bestämmer vilken riktning som företaget ska ta (Scott & Bruce, 1987). 

 

2.3 Porters five forces - femkraftsmodellen 

I Harvard Business Review år 1979 publicerade och presenterade Michael Porter för första 

gången sin femkraftsmodell även kallad Porter’s five forces. Modellen bygger på tanken att 

det är konkurrensen mellan olika företag som är drivkraften för att producera värde till 

konsumenter och på så sätt skapa samhällsnytta, modellen går att applicera på företag i alla 

branscher (Porter, 2008). Johnson, Whittington och Scholes (2011) utvecklar och menar att 

femkrafsmodellen är ett hjälpmedel som företag kan använda sig av för att upptäcka hot som 

skapats av konkurrensen mellan olika företag på marknaden. Porters femkraftsmodell är 

uppbyggd av fem olika segment där konkurrensen mellan etablerade företag befinner sig 

centralt omringat av hot från nya företag, förhandlingskraft hos kunder, hot från 

substituerande produkter samt förhandlingskraft hos leverantörer. Ett företag som har koll på 

sin omvärld har större möjligheter att bli långvariga på marknaden (Porter, 2008). 

 

“Awareness of the five forces can help a company understand the structure of its industry and 

stake out a position that is more profitable and less vulnerable to attack.” 

(Porter, 2008, s.25) 
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Figur 2.1 nedanför förtydligar ovanstående text och visar hur de fyra segmenten kretsar kring 

konkurrens mellan etablerade företag. 

 

                                                    Figur 2.1. Porters femkraftsmodell. (Egen illustration, 2018). 

2.3.1 Hot från nya företag 

Enligt Porter (2008) är det inträdeshinder som finns på en marknad och den reaktion från 

redan etablerade företag på marknaden som har en avgörande roll för hur svårt eller lätt det 

blir för nya företag att etablera sig. Porter (2008) utvecklar och menar att om det finns 

problematiska inträdeshinder och ett förväntat starkt motstånd från redan etablerade företag är 

chanserna små för att nya företag ska lyckas med etablering. 

Porter (2008) nämner dessa sex inträdeshinder som mest avgörande: stordriftsfördelar, 

produktdifferentiering, kapitalbehov, omställningskostnader, tillgång till distributionskanaler 

och regeringens politik. 

 

2.3.2 Förhandlingskraft hos kunder 

Förhandlingsstyrkan hos kunder är baserad på hur många produkter och tjänster som finns att 

välja på (Porter, 2008). Vidare menar Porter (2008) att starka kunder är raka motsatsen till 

starka leverantörer av den anledningen att de har förhandlingsstyrkan att tvinga ned priset på 

varor och samtidigt tvinga fram bättre kvalitet och service. Johnson, Whittington och Scholes 

(2011) utvecklar det och skriver att köparnas förhandlingsstyrka kan förmå leverantörer att 

sänka priser till nivåer där de nätt och jämt gör vinst på produkten de erbjuder marknaden. 
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2.3.3 Hot från substituerande produkter  

Hotet från substituerande produkter innebär enligt Porter (2008) hur många olika alternativ 

det finns för en köpare när den fattar beslut om vilken produkt eller tjänst den vill köpa. 

Företag som producerar produkter som liknar dina eller rakt av kan ersätta dina produkter blir 

konkurrenter till ditt företag. Finns det ett flertal olika alternativ på marknaden som kan agera 

som ersättare till varan eller tjänsten är konkurrensen hög, består marknaden av färre 

alternativ är konkurrensen låg (Porter, 2008). Enligt Johnson Whittington och Scholes (2011) 

finns det framförallt två faktorer som påverkar när kund står inför valet av ett substitut. Den 

första faktorn är sambandet mellan kvaliteten på produkten eller tjänsten kontra priset hos det 

utmanande företaget, även om substitutet eventuellt kostar mer kan kund likväl välja det om 

kvaliteten är högre. Den andra påverkande faktorn är företag i andra branscher som tar in 

substitutprodukter utanför deras egen bransch av anledningen att öka intäkter och konkurrens. 

 

2.3.4 Förhandlingskraft hos leverantörer 

Förhandlingsstyrkan i denna kraften är baserad på antalet olika leverantörer som företag inom 

en bransch har att välja mellan. Om marknaden består av ett stort antal leverantörer betyder 

det ofta att företag är mindre beroende av att välja samma leverantör varje gång vilket 

minskar förhandlingsstyrkan hos leverantörerna (Porter, 2008). Johnson, Whittington och 

Scholes (2011) menar vidare att starka leverantörer ofta kan sätta högre priser för att göra 

större vinster. I denna situationen är det leverantören som står över de företag som är 

beroende av deras produkter och tjänster för att de själv ska kunna producera och ju mindre 

leverantörer som finns på marknaden desto större blir deras förhandlingsstyrka. 

 

2.3.5 Konkurrensen mellan etablerade företag 

Att konkurrensen mellan redan etablerade företag ligger centralt i modellen menar Porter 

(2008) är logiskt då det är här det största hotet finns. De etablerade företagen konkurrerar på 

ett flertal olika sätt genom t.ex. kampanjer, slutförsäljningar, prissänkningar, 

produktlanseringar och en konstant utveckling av att utöka det värde som kund får ta del av 

(Porter, 2008). Slutsatsen av konkurrenssituationen på marknaden handlar om att ett företag 

vill sätta sig själv i en position som är bättre än den konkurrenterna befinner sig i och 
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lönsamheten inom branschen påverkas av den aktuella marknadens tillväxttakt och 

tillgångarna som aktörerna besitter på den (Porter, 2008).  

Företag som lyckas vågar ofta prova nya strategier, vilket kan innebära nya produkter, nya 

marknader och leverantörer (Carlson, 2014). Sandström (2003) menar på att affärsutvecklare 

som i tidiga stadier kan identifiera vilka strategiska nyckelfaktorer ett företag är beroende av 

snabbare kan fokusera på väsentligheterna för att nå tillväxt. Tillväxt kan nås genom strategier 

som används av företag för att utveckla de produkter som erbjuds eller marknader som 

betjänas av företaget. De kan användas när företag vill expandera sina marknadsaktiviteter 

eller verksamhet antingen genom nuvarande eller nya affärer. Summerat så använder företag 

tillväxtstrategier för att företagsmål ska kunna uppfyllas. Typiska företagsmål som 

tillväxtstrategier kan hjälpa företag att nå är ökad omsättning, vinst och andra finansiella mått 

genom Ansoff-matrisen (Coulter, 2013; Trott, 2012). 

 

2.4 Ansoff-Matrisen 

Ansoff-matrisen är enligt Trott (2012) och Watts, Cope och Hulme (1998) det tydligaste 

tillvägagångsättet för att identifiera olika tillväxtmöjligheter i ett företag. Detta framkommer 

även i Perrys (1987) fallstudie om småföretag där marknads- och produktutveckling är de 

tillväxtstrategierna som lämpar sig bäst för mindre företag i tillväxtstadiet. Författaren 

förklarar att små företag måste följa en nischad strategi som fyller tomrummen i marknader 

som större företag anser olämpliga för sina stora investeringar. För att lyckas, måste mindre 

företag vara flexibla, innovativa och ha förmågan att anpassa sig till ny teknologi och 

kundernas efterfrågan (Wiklund, 1998).  Watts et al. (1998) tillägger att snabbväxande företag 

är mer förändringsorienterade och innovativa mot både konsumenter och produkter. Trott 

(2012) tillägger dock att en nackdel med Ansoff-matrisen är att den tar för givet att det finns 

tillväxtmöjligheter i företaget när det i själva verket kanske inte finns det.   

Ansoff-matrisen kombinerar de två viktigaste variablerna som möjliggör tillväxt: en ökning i 

marknads- och produktmöjligheter. Nedanför presenteras en illustration på Ansoff-matrisen. 
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                                      Nuvarande produkter                       Nya produkter 

Nuvarande marknad 

 

 

Nya marknader 

 

 

Figur 2.2. Ansoff-matrisen. (Trott, 2012, s.422). 

2.4.1 Marknadspenetration 

Strategin används av företag som vill öka intäkterna genom att penetrerar marknaden med att 

sälja mer av deras nuvarande produkter på deras nuvarande marknader (Trott, 2012). Coulter 

(2013) förklarar att detta kan göras med hjälp av olika incitament. Antingen genom specifika 

marknadserbjudanden ”ta två betala för en” eller genom att sänka priset på 

produkterna/tjänsterna. Ett annat alternativ kan vara att öka värdeskapandet för kunden genom 

att få den att upptäcka nya användningsområden för produkten/tjänsten. 

 

2.4.2 Marknadsutveckling 

Marknadsutveckling är en strategi enligt Coulter (2013) som företag kan använda för att börja 

sälja sina nuvarande produkter på nya marknader. Burns (2016) förklarar att istället för att 

sälja mer av samma produkt till de befintliga kunderna, kan företag hitta nya kunder och 

marknader att sälja produkterna till. Det kan handla om andra marknader geografiskt sett men 

också andra marknadssegment som företaget idag inte riktat in sig på. Nya kundgrupper, 

åldrar och kön kan vara nya marknadssegment. Ett exempel är hudvårdsföretag som idag 

riktar in sig på en helt omättad marknad, män. Trott (2012) och Burns (2016) går också in på 

detta och förklarar att marknadsutveckling sker genom att öppna upp för nya kundsegment. 

Vidare förklarar Perry (1987) att det mindre företaget bör nischa in sig mot en specifik 

marknad för att på så sätt öka marknadsandelarna. En anledning till varför företag inte kan nå 

ut till alla marknader kan exempelvis vara bristen på resurser (Andersson et al., 2012). 

Marknadspenetrationsstrategin Produktutvecklingsstrategin 

Diversifieringsstrategin Marknadsutvecklingsstrategin 



  

 

16 
 

2.4.3 Produktutveckling 

Med produktutveckling menar Coulter (2013) att ett företag skapar nya produkter att sälja till 

deras nuvarande marknader. Det kan vara nya produkter med nya funktioner eller förbättrade 

och modifierade existerade produkter som säljs till befintliga kunder. Denna strategi tar även 

Trott (2012) upp som en lämplig tillväxtstrategi och påpekar även mervärdet som skapas till 

kund då modifikationer och förbättringar i existerande produkter kan göras med minskningar 

av tillverkningskostnader. Burns (2016) tillägger att förbättrad service också är en del i 

produktutvecklingen som kan leda till ökad försäljning. 

 

2.4.4 Diversifiering 

Diversifieringsstrategin är en tillväxtstrategi där företag växer genom att äntra en annan 

industri (Coulter, 2013). Strategin är riskabel för mindre företag speciellt om företaget väljer 

att äntra både en ny marknad och med en ny produkt samtidigt (Burns, 2016). Inom denna 

strategin finns där två typer av diversifiering, relaterad och orelaterad. Den relaterade 

diversifieringen går ut på att företag diversifierar sig till en annorlunda industri men en 

industri som på något vis är relaterad till den nuvarande verksamheten. Tanken är att hitta en 

strategisk passform där företagets olika verksamheter kan dela med sig av resurser, 

kompetenser och förmågor vilket skapar en synergieffekt och konkurrensfördelar. 

Synergieffekten är en idé om att resultatet av två kombinerade verksamheter kommer vara 

bättre än resultatet från vardera enskild verksamhet (Coulter, 2013). Den orelaterade 

diversifieringen innebär att företag diversifierar sig till en helt olik industri som inte är 

relaterad till den nuvarande verksamheten. En strategi som företag använder sig av när deras 

kärn- och/eller relaterade verksamhet inte erbjuder tillräckligt med tillväxtpotential (Coulter, 

2013). 

 

2.5 Sammanfattning av teori 

2.5.1 Hinder och möjligheter (Intern och extern kontext) 

För att studera hinder och möjligheter för tillväxt i ett mindre företag bör utgångspunkten vara 

från det utvecklingsstadie företaget befinner sig i (Davidsson, Delmar & Viklund, 2001). 

Scott och Bruce (1987) utgår från fem olika stadier inom tillväxt: Inträde, överlevnad, tillväxt, 

expansion och mognad. Den interna kontexten är framstående under ett företags initiala 
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utveckling och innebär rent stadiemässigt att inträde och överlevnad berörs. Teorin visar på 

att grunden i företagets utveckling skapas genom kulturen, marknadsföringen, kompetensen, 

personalen och finansieringen. Vidare i processen kommer tillväxtstadiet, här får den externa 

mikrokontexten en viktig roll och den rådande konkurrenssituationen bidrar till hinder och 

möjligheter. Porters femkraftsmodell ger en översiktlig analys av den marknadskonkurrens 

som finns inom en viss bransch och bidrar till insikter kring möjliga hot på marknaden: Hot 

från nya företag, förhandlingskraft hos kunder, hot från substituerande produkter, 

förhandlingskraft hos leverantörer och sist men inte minst, konkurrens mellan redan 

etablerade företag. Dessa två olika kontexter bidrar tillsammans med hinder och möjligheter 

ur ett mindre företagsperspektiv, då grunden i företaget påverkar tillväxten i en extern och 

växande mikrokontext. 

 

2.5.2 Strategier 

Carlson (2014) förklarar bl.a. att företag som lyckas ofta provar nya strategier, vilket kan 

innebära nya produkter, nya marknader och leverantörer. Sandström (2003) menar på att 

affärsutvecklare som kan identifiera strategiska nyckelfaktorer i tidiga tillväxtstadier kan 

fokusera på väsentligheter för vidare tillväxt. Perry (1987) skriver att produkt- och 

marknadsutveckling är framstående i mindre företags tillväxtstrategier. Ansoff-matrisen är en 

teori som går in på möjliga strategier för att växa, den går in på marknadspenetration, 

marknadsutveckling, produktutveckling och diversifiering. Denna matris bidrar till underlag 

som möjliggör, utifrån den interna och externa kontexten, rekommendationer för hur ett 

mindre företag kan agera utifrån de tillväxtstrategier Ansoff tar upp. 

 

2.5.3 Tillväxt 

Hinder och möjligheter som tillsammans bidrar till möjliga rekommendationer resulterar 

slutligen i tillväxt. Denna tillväxt kan antingen vara genom en expansion på nya marknader 

och/eller med andra produkter. Den kan också vara genom en organisk förbättring där 

produkterna och/eller marknaden utvecklas med nya innovativa idéer och stark intern 

konkurrenskraft. 
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2.5.4 Sammanfattningsmodell 

I den interna- och externa kontexten som berör ett mindre företag finns det hinder och 

möjligheter som påverkar deras situation på en tillväxtmarknad. I den interna kontexten på en 

mikromarknad utgår studien från Porters femkraftsmodell för att beskriva företagets situation 

på marknaden. Den externa kontexten förklarar företags situation utifrån karaktäristiska drag 

hos entreprenören, finansiering, kompetens och personal samt marknadsföring. När företaget 

har koll på de olika bitarna i den interna- och externa kontexten kan de börja forma en strategi 

för att nå tillväxt. Utifrån den etablerade strategin väljer företag om tillväxten ska ske 

organiskt eller genom expansion.  

 

Figur 2.3. Sammanfattningsmodell av teorier. (Egen illustration, 2018). 
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3.0 Metod 

___________________________________________________________________________ 

 

Uppsatsens metodavsnitt beskriver inledningsvis hur valet av uppsatsämne slutligen  

landade i ett syfte. Vidare får läsaren en inblick i vårt metodval och den huvudsakliga 

intentionen med avsnittet är att läsaren ska förstå hur vi förhållit oss till kvalitativ metod. 

Vidare redogör avsnittet för vår litteraturinsamling, hur vi samlat in empiri, hur vi genomfört 

intervjuer, motivering av företagsval samt urvalet av intervjuobjekt. 

___________________________________________________________________________ 

 

3.1 Kunskapsintresse 

Den valda inriktningen på vår kandidatuppsats har sin utgångspunkt i vårt gemensamma 

intresse för företagande och tillväxt. Eftersom vår utbildning heter Enterprising and Business 

Development och mynnar ut i entreprenörskap och affärsutveckling var det en självklarhet för 

oss att uppsatsen skulle handla om någonting i linje med utbildningen. Tillväxt och 

tillväxtmarknader kan kopplas till företagsutveckling och solcellsmarknaden i Sverige är idag 

en sådan marknad. Intresset att utreda vilka tillväxthinder och tillväxtmöjligheter som finns i 

en extern mikrokontext på en ny och växande marknad kommer också från våra kontakter 

med Varmitek AB. Varmitek AB är ett företag verksamt på den svenska solcellsmarknaden 

genom försäljning och montering av solceller. I inledande samtal med Varmitek AB:s ägare 

beskrevs den svenska solcellsmarknaden som nästa stora tillväxtområde när det kommer till 

installation av energikällor. Utifrån detta samtal formades uppsatsens syfte att i slutändan ge 

rekommendationer för hur ett mindre företag under tillväxt kan agera på en tillväxtmarknad. 

 

3.2 Forskningsansats 

Den här uppsatsen baseras på en deduktiv ansats vilket innebär att empiri analyseras genom 

studiens valda teoretiska referensram (Bryman & Bell, 2013). Genom att utgå från en bred 

teorigrund i ämnet tillväxt som vi sedan smalnade av hittade vi ett fokus mot interna- och 

externa kontexter i mindre företag. Utifrån uppsatsens teoriavsnitt har vi skapat en modell 

som beskriver den interna- och externa företagskontexten utifrån hinder och möjligheter på en 

marknad. Vi har valt att utföra en kvalitativ studie då en sådan kännetecknas av att vikt läggs 
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på ord istället för på siffror och kvantifiering (Bryman & Bell, 2013). En kvalitativ studie är 

den bäst lämpade forskningsansatsen då syftet med denna uppsats är att utreda vilka 

tillväxthinder och -möjligheter som finns i en extern mikrokontext utifrån ett mindre 

företagsperspektiv, på en ny och växande marknad. Syftet är även att ta fram 

rekommendationer för hur ett mindre företag kan agera på en sådan marknad. Vi anser därför 

att undersökningen ska resultera i respondenternas tankar och resonemang genom att gå in på 

djupet snarare än en kvantitativ ansats där fokus ligger på siffror och större mängder data. 

Resultatet uppnås då bäst genom kvalitativa metoder såsom intervjuer då vi vill få fram vad 

mindre företag som agerar på en ny och växande marknad har att säga om detta. Deras 

förståelse, tankar och åsikter ligger därför som huvudgrund till det insamlade materialet som i 

analysen ställs mot teorierna. 

Eftersom studiens insamlade empiri kommer att analyseras genom olika teorier för att utreda 

valda fallföretags förhållningssätt till hur de agerar på en ny och växande marknad har vi valt 

en komparativ design. Metodmässigt innebär detta att förståelsen ökar i undersökningen för 

hur de olika företagen i studien tänker och resonerar i jämförelse med varandra och teori 

vilket inte är möjligt i en kvantitativ studie (Bryman & Bell, 2013). Enligt Yin (2007) kan en 

komparativ design appliceras under kvalitativ metod och landar då under en fallstudie, i vårt 

fall en flerfallsstudie då vi jämför ett flertal olika företag. Flerfallsstudier skapar enligt Yin 

(2007) bra möjligheter att dra analytiska slutsatser från ett flertal fall och för att studien ska ha 

en god empirisk grund bör spannet av fallföretag vara mellan två till tio stycken. En fördel 

med en komparativ design är att vi kan jämföra hur olika företag ställer sig mot marknaden, 

interna- och externa hinder och möjligheter samt tillväxt. 

 

3.3 Litteraturinsamling 

Uppsatsens teoriavsnitt är baserat på ett flertal olika böcker med ett huvudfokus på tillväxt 

inom mindre företag och för att skapa en god teoretisk grund har studien även kompletterats 

med ett antal vetenskapliga artiklar. Grunden till att vi valt att använda oss utav flertalet 

författare under samma teorikapitel är för att belysa olika och liknande sätt att se på tillväxt 

vilket i slutändan skapar en bredare bild av ämnesområdet. Både likheter och motsättningar 

mellan teorierna har därför belysts. Linnéuniversitetets bibliotek i Kalmar och Växjö, 

Helsingborgs stadsbibliotek samt databasen OneSearch har använts för att finna relevant 

litteratur och artiklar. Sökorden som använts utan någon specifik ordning är följande: tillväxt, 



  

 

21 
 

business growth, affärsutveckling, småföretagande, small businesses, mindre företag, 

entreprenörskap, extern marknad, konkurrensmodell, konkurrens, företagsstrategier, 

expansion, marknadsutveckling, produktutveckling, organisk tillväxt. 

 

3.4 Insamling av empiri 

Vi har valt att genomföra en flerfallsstudie med komparativ design baserad på en kvalitativ 

metod för att hitta likheter och skillnader i hur mindre företag agerar på en ny och växande 

marknad. Det empiriska materialet omfattar totalt fyra intervjuer med VD alternativt ägare på 

de tre företag som vi valt att inkludera i undersökningen. Antalet fallföretag är i spannet 

mellan två till tio vilket Yin (2007) menar ger en god grund till pålitlig och täckande empiri. 

Att vi valt att intervjua VD alternativt ägare på de tre fallföretagen är för att samtliga tre 

företag har mindre än nio anställda och vi anser då att VD alternativt ägare borde ha bäst koll 

på företaget samt branschen i sin helhet. Detta är något som även styrktes under intervjuerna 

då vi är väldigt nöjda med dessa och den information som vi letade efter, också framkommit. 

Det första företaget Varmitek har fyra anställda och en omsättning på cirka 6 miljoner kronor 

(Allabolag, 2018). Företag två heter Företag X, har tre anställda och en omsättning på 5,6 

miljoner kronor (Allabolag, 2018). Det tredje företaget GermanSolar Sweden har åtta 

anställda och en omsättning på cirka 23 miljoner (Allabolag, 2018). För att komplettera 

intervjuerna med företagsfakta med fokus på deras ekonomi har vi även valt att använda oss 

utav allabolag.se. Detta räknar vi då in som sekundärdata då författarna själva inte samlat in 

den utan den fungerar som komplement för den information som saknats efter det att vi 

genomfört intervjuerna (Bryman & Bell, 2013). 

Dessa företag är inom segmentet mindre företag vilket innebär att företaget har ett maxtak på 

49 anställda och en omsättning som inte överstiger 10 miljoner euro per år (Svenskt 

näringsliv, 2010). Alla företag är verksamma på den marknad vi valt som fokusområde vilket 

är den svenska solcellsmarknaden och de jobbar med försäljning och installationer av 

solceller mot både företag och privatpersoner. 

 

3.4.1 Urval av fallstudieobjekt 

För att identifiera och komma i kontakt med lämpliga fallföretag som ligger inom ramen för 

mindre företag under tillväxt som agerar på en tillväxtmarknad har vi använt oss av Bengts 
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nya Villablogg som är en hemsida där Bengt samlat in större delen av svenska företag som 

sysslar med solceller på något sätt på samma plattform (Bengtsvillablogg, u.å.). Därefter har 

vi utifrån kriterierna för ett mindre företag och de egenskaper som vi letat efter gått igenom 

listan och kollat vad företaget i fråga exakt bedriver för verksamhet inom solceller, vilken 

omsättning, antal anställda och vilken tillväxt företaget haft de senaste fem åren. Utifrån detta 

har vi fått fram en lista med ett antal relevanta företag som hade passat vår studie. Vi ringde 

sedan till ett antal företag innan vi fick napp och två företag ställde upp på intervju efter 

inplanerat intervjudatum. Varmitek AB kom vi dock i kontakt med i början av 

uppsatsskrivandet och de fanns därför inte med på våran potentiella lista över intervjuer. 

 

3.4.2 Semistrukturerade intervjuer  

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer vilket enligt Bryman och Bell 

(2013) sannolikt är den mest använda metoden för att samla in data i en kvalitativ studie. En 

semistrukturerad intervju är ofta baserad på att forskaren har en lista över relativt bestämda 

teman som ska beröras under intervjun, detta kallas ofta för en intervjuguide. Vi har valt den 

semistrukturerade intervjuformen då den ger respondenten större spelrum i sina svar och 

dessutom får vi som intervjuar större möjlighet till att följa upp med kompletterande frågor. 

Även fast vi har skapat en intervjuguide kan frågorna komma i annan ordning från intervju till 

intervju samt att frågor kan läggas till och modifieras allt eftersom (Bryman & Bell, 2013). 

Ur vårt perspektiv som skribenter känns den semistrukturerade intervjun som rätt 

tillvägagångssätt då den kan genomföras i ett mer öppet format. Vår strävan är att 

respondenten ska kunna svara fritt på frågeställningarna inom de olika temana vi ställer 

personen inför. Yin (2007) styrker ovanstående resonemang och tillägger även att den 

semistrukturerade intervjuformen ger intervjuaren större möjligheter att läsa av kroppsspråk 

och reaktioner från respondenten under intervjufasen. 

 

3.4.3 Intervjuschema 

För att få fram ett intervjuschema som låg till grund för våra intervjuer med fallföretagen 

valde vi att utefter teorierna bryta ner dessa i teman. De teman som framkom vid 

nedbrytningen var introduktion, marknad, interna- och externa hinder och möjligheter samt 

tillväxt. Utefter varje tema och i samröre med problemformuleringarna och syfte gick vi noga 
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igenom teorierna för att hitta passande intervjufrågor. En typ av operationalisering som enligt 

Bryman och Bell (2013) innebär att utifrån teorierna hitta mätbara begrepp som kan brytas ner 

i frågeställningar. I vårt fall är våra mätbara begrepp de ovanstående teman som vi 

operationaliserat fram och genom dessa utformat vårt intervjuschema. 

 

3.4.4 Genomförande av intervjuer 

De två första intervjuerna som genomfördes var med företaget Varmitek. Intervjuerna gjordes 

samma datum fast vid olika tider på plats i Varmitek AB:s lokaler i Helsingborg. Då Rickard 

Nielsen bor i Helsingborg var det naturligt att han också genomförde intervjuerna. På grund 

av geografiska avstånd, onödiga kostnader och vetskapen om att Rickard har gjort mycket 

välgjorda intervjuer tidigare valde vi att låta Rickard agera intervjuare på egen hand och spela 

in samtalen med sin mobiltelefon. De två resterande intervjuerna gjorde Harald Steinbach i 

Kalmar via telefon då de företagen som intervjuades var på annan geografisk ort. Då använde 

Harald sin egna mobiltelefon för att intervjua samtidigt som han hade en andra mobil för att 

spela in samtalen på. 

Samtliga intervjuer har gjorts utefter samma tillvägagångsätt och den enda skillnaden har varit 

att två har skett via telefon och två fysiskt på plats med respondenterna. Det första steget i 

våra intervjuer har varit att klargöra för respondenten att vi ämnar spela in samtalet, vi har 

frågat om godkännande vilket vi fått i samtliga intervjuer. Steg två i intervjuprocessen har 

inneburit att reda ut om respondenten vill vara anonym eller inte. Vi har haft ett företag i 

studien som velat bli anonymiserat vilket har gjort att ett företag fått namnet företag X 

(Dahmström, 2011). 

Inledningsvis i vårt första tema riktades fokus på en introduktion av intervjupersonen, dennes 

position i företag, antalet år som verksam inom företaget och även en kortare 

bakgrundsberättelse om tidigare erfarenheter och karriärval. Genom att göra på detta viset 

väntade vi oss att skapa en bekväm situation för respondenten men samtidigt även skapa en 

klar bild för oss själva om personens roll inom företaget. I nästa tema, även detta inriktat mot 

introduktion men nu istället av företaget ställde vi frågor gällande ägarstruktur, antalet 

anställda, affärsidé, motgångar och medgångar inom företag samt företagets framtid. 

Det tredje temat i intervjuguiden riktades mot marknaden där vi ville nå svar på vilka 

förutsättningar som råder på den. Frågor om den aktuella situationen, hur den växer, hur den 
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utvecklas och hur framtiden ser ut på marknaden ställdes. I nästa skeende av intervjuerna 

riktade vi in oss på frågor gällande hinder och möjligheter inom den interna och externa 

kontexten i företaget. Frågorna utformades på så sätt att vi skapade förståelse för hur valda 

fallföretag funkar internt och hur de externt ska kunna möta hinder och möjligheter för att 

fortsätta växa. I den externa kontexten utgick vi ifrån Porters femkraftsmodell. Det sista temat 

i intervjuguiden fokuserar på tillväxt med utgångspunkten i hur företaget fungerar internet och 

hur det förhåller sig till den externa marknaden. Målet är att förstå hur personen vi intervjuade 

tänker på till tillväxt och vad den innefattar. Avslutningsvis har vi tackat för respondenternas 

tid och bett om en mailadress dit vi kan skicka våran färdigställda C-uppsats. 

När intervjuerna varit färdigställda har vi valt att transkribera intervjuerna, något som är 

obligatoriskt enligt Bryman och Bell (2013) för att lättare gå igenom svaren och underlättar en 

noggrann analys av vad respondenterna sagt. 

 

3.4.5 Deduktiv tematisk analys 

Efter att samtliga intervjuer var genomförda transkriberades dessa i text. För att senare 

analysera insamlad empiri valde vi att utgå från en deduktiv tematisk analys då vi redan innan 

analysen hade bestämt olika teman som analysen skulle byggas kring (Bryman & Bell, 2013). 

Vi valde då att utgå ifrån samma teman som intervjuschemat utgår från: introduktion, 

marknad, interna- och externa hinder och möjligheter samt tillväxt. I analyskapitlet har vi 

fortsatt med en deduktiv tematisk analys då vi utifrån tidigare material nu också analyserat 

utifrån ovanstående teman genom att ställa empirin mot teorierna och vice versa för att senare 

dra slutsatser utifrån dessa. Vid samtliga analysprocesser har både problemformuleringarna 

och syfte varit i åtanke för bästa möjliga resultat. 

 

3.4.6 Etiska överväganden 

Vid genomförandet av intervjuerna var det viktigt för oss som forskare att de etiska grunderna 

följdes (Bryman & Bell, 2013). Det första vi gjorde när vi inledde intervjuerna var att vi 

frågade respondenterna om det var okej att intervjun spelades in vilket samtliga i studien 

accepterade. Den andra etiska principen vi var väldigt tydliga med var att fråga om de ville 

vara anonyma både som företagsnamn och individnamn. Att deltagarna och företaget de 

verkade inom fick valet om att vara anonyma resulterade i att en av fyra deltagare valde att 
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vara helt anonym tillsammans med företaget vilket resulterade i att undersökningspersonerna 

och företaget inte gick att identifiera i slutresultatet (Bryman & Bell, 2013). Anledningen till 

varför företag X valde att vara anonymt var att denne tyckte att den avslöjade för många 

konkurrensfördelar som sina konkurrenter senare skulle kunna ha fördel av. 
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4.0 Empiri 

4.1 Företagsintroduktioner 

4.1.1 Varmitek AB 

Varmitek AB grundades 1990 och har idag fem anställda och har under de senaste åren haft 

en omsättning på cirka sex miljoner kronor (VD, Varmitek AB, 2018).  

Bokslut & nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal anställda 4 4 4 3 3 

Omsättning (tkr) 6028 5419 5570 6435 4085 

Res. E. Finansnetto (tkr) -85 74 84 -76 -207 

Årets resultat -85 63 84 -76 -60 

Tabell 4.1. Varmitek Energisystem AB, bokslut och nyckeltal. (Allabolag, 2018). 

Bolaget har idag tre stycken delägare där Vd:n äger 50 procent av företaget, 

försäljningschefen 40 procent och serviceansvarig 10 procent. Deras affärsidé är att sälja 

energisystem som är aktuella för dagen till fastigheter, villor och industrilokaler i nordvästra 

Skåne. Varmitek startade upp sin verksamhet med tillverkning och försäljning av det egna 

märket Varmitek värmepumpar. Dessa pumpar såldes på den svenska, norska, danska och 

polska värmepumpmarknaden fram till för två år sedan då nya regler och tester från EU satte 

stopp. Försäljningschefen förklarar situationen: “Det skulle helt enkelt bli för kostsamt att 

göra dessa tester, det var miljonbelopp och vi tyckte inte det var värt detta”. 

Idag är företaget bl.a. återförsäljare av värmepumpssystem från framförallt Nibe och CTC 

som är ledande aktörer på marknaden. Varmitek AB vill dock i framtiden fokusera på 

solceller och att bygga upp bättre relationer med samarbetspartners för att hitta mer 

kostnadseffektiva produkter. Vd:n återger utsikterna på marknaden: “Förhoppningsvis ser det 

rätt ljust ut, speciellt nu med tanke på den växande marknaden för solceller”. 
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4.1.2 Företag X 

Företag X grundades år 2012 men började sälja solceller först året efter. Deras affärsidé är att 

leverera kompletta solcellsanläggningar till alla typer av kunder som finns i Skåne. 

Omsättningen i företaget har ökat från 1,4 miljoner kronor år 2014 till 5,6 miljoner kronor år 

2017.  

Bokslut & nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal anställda 2 2 1 1 1 

Omsättning (tkr) 5643 1867 3486 1425 714 

Res. E. Finansnetto (tkr) 132 -55 119 -21 90 

Årets resultat 34 -20 63 0 51 

Tabell 4.2. Företag X, bokslut och nyckeltal. (Allabolag, 2018). 

Företaget ägs idag av Vd:n och under honom finns det tre stycken heltidsanställda (VD, 

Företag X, 2018). Vid större jobb och under hög belastning kompletteras dessa tre med 

deltidsanställningar. Vd:n förklarar “Vid mindre jobb så monterar vi själva fast vid större 

arbeten så tar vi in folk på timme”. 

Företaget har nyligen anställt en person som är under upplärning vilket innebär en 

begränsning i antalet installationer de kan genomföra samtidigt. Framtiden ser ljus ut för 

företaget, Vd:n säger bl.a. “Vi får fortsätta anställa mer så att vi kan leverera mer och sätta 

upp fler solceller”. 
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4.1.3 GermanSolar Sweden AB 

GermanSolar Sweden AB grundades vid årsskiftet 2012–2013 och är idag totalt åtta anställda 

inklusive de två delägarna (VD, GermanSolar Sweden AB, 2018). Företagets omsättning har 

ökat från fem miljoner kronor år 2013 till 23 miljoner kronor år 2016.  

Bokslut & nyckeltal 2017 2016 2015 2014 2013 

Antal anställda Ej tillgänglig 4 4 4 2 

Omsättning (tkr) Ej tillgänglig 23187 12273 17064 4971 

Res. E. Finansnetto (tkr) Ej tillgänglig 284 25 99 285 

Årets resultat Ej tillgänglig 216 19 77 222 

Tabell 4.3. GermanSolar Sweden AB, bokslut och nyckeltal. (Allabolag, 2018). 

Vd:n med kompanjon har tidigare stått för hela ägarskapet men under starten av år 2017 

emitterades varsin procent till de sex anställda. Deras affärsidé är att sälja och projektera 

skräddarsydda solcellsanläggningar till sina kunder och företagets geografiska marknad 

sträcker sig från Skåne i söder till Göteborg på västkusten och Stockholm på östkusten. Vd:n 

beskriver det geografiska läget som: “Vi har återförsäljare i hela landet men det är inte så 

många som är aktiva norr om den linjen”. 

I dagsläget upplever företaget att efterfrågan är hög och att det finns många tillfällen till 

affärer. Den ökade efterfrågan har resulterat i att företaget har svårt att hinna med den interna 

försäljningen och även monteringsbiten mot kund. Vd:n utvecklar: “Det är definitivt en 

tillväxtfas. Vi planerar att i år öka med, alltså budgeten säger 70 procent i tillväxt. Det ställer 

stora krav för att klara detta”. 

 

4.2 Marknadsförutsättningar 

4.2.1 Varmitek AB 

Enligt Vd:n på Varmitek AB så har marknaden börjat mogna. Försäljningschefen anser att 

marknaden ser god ut, det är mycket reklam på TV, i tidningar och det pratas om solceller 

överallt. Försäljningschefen utvecklar: “Vi tror att marknaden kommer växa mycket inom alla 

områden, både fastigheter och privata villor”. De statliga bidragen ökade i januari år 2018 

från 25 till 30 procent för privatpersoner. Återbetalningen för en solcellsinstallation var 
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tidigare runt tio år men under nuvarande utveckling kommer återbetalningen landa på åtta år 

istället. Detta tillsammans med bidragen leder till fler installationer. Branschen är dock 

känslig och skulle bidragen försvinna kommer efterfrågan minska. Utvecklingen har gått 

framåt vilket har lett till billigare och effektivare produkter. Vd:n förklarar: “Tidigare hade 

man 250 watts paneler och nu har man 300–320 watts paneler, så det är en bra förbättring”. 

Marknadssituationen kommer förmodligen fortsätta i runt fem år för att sedan stabiliseras. 

Vd:n säger: “Det beror på elpriserna, de går snarare upp framöver. Energimarknaden är 

beroende av elpriser, bidrag och liknande”.  

 

4.2.2 Företag X 

Marknaden för solceller är stor med ett flertal olika segment. Dessa segment är bland annat 

privata villaägare, kommuner som installerar solceller på nybyggnationer i form av 

lägenhetshus och skolor men även installation på befintliga tak, oftast på förskolor och 

vårdcentraler. En annan stor kundgrupp är lantbrukare och företagare med befintliga tak. Vd:n 

berättar: “Tak är den stora marknaden. Det sätts en del på marken men det är inte lika 

fördelaktigt samtidigt som det kostar lite mer”. 

 

4.2.3 GermanSolar Sweden AB 

Marknaden är för stunden under tillväxt. Vd:n säger: “Den flyger fram, människor vill ha 

solceller”. Den svenska solcellsmarknaden har vuxit med cirka 60–100 procent varje år sedan 

år 2012. Vd:n tror att tillväxten kommer att fortsätta i samma takt fram till år 2020 för att 

sedan stabiliseras. Han förklarar även att det finns utsatta mål från regeringen och 

energimyndigheten där 5–10 procent av Sveriges energiförsörjning ska genereras från 

solceller. Vd:n utvecklar: “Vi ser därför inte att det skulle bli säljstopp på marknaden direkt”. 

 

4.3 Intern kontext 

4.3.1 Varmitek AB 

Nuläge 

Varmitek har idag en bra profil vilket innebär att solceller är effektiva på sommarhalvåret och 

värmepumpar under vinterhalvåret. Företaget har även funnits på marknaden under en längre 



  

 

30 
 

tid vilket bidragit till en serviceverksamhet som genererar stabila intäkter. Varmitek AB ökar 

sin omsättning under 2017 och kommer förhoppningsvis öka även kommande år med hjälp av 

utvecklingen på solcellsmarknaden. Försäljningschefen förklarar: “Fördelarna hos oss är vår 

kompetens, tekniska kompetens framförallt, att kunna göra dessa lösningar, 

systemlösningar”. Företaget är litet vilket innebär att de kan hålla en hyfsad prisnivå mot 

kund och eftersom de har varit med ett antal år har de skapat sig ett brett nätverk. Vd:n säger: 

“Men vi har inte vuxit så väldans mycket, solceller är fortfarande i sin linda”. Varmitek AB 

är ganska dåliga på att planera framåt i tiden och väljer istället att fokusera på hur marknaden 

är i dagsläget. Vd:n säger: “Men struktur och marknadsanalys är kanske någonting som vi 

skulle behöva göra men inte riktigt hinner med, helt enkelt. Jag vet inte om Jens* funderat 

något på de termerna”. Långsiktigt kan detta vara en klar nackdel, men kortsiktigt så har 

företaget inte resurserna för att kunna utföra detta momentet.   

Marknadsföring 

Varmitek har valt att inte marknadsföra sig alltför mycket. De har ändrat lite på hemsidan 

samt annonserat på Facebook och i tidningar. Tidningsannonserna i kombination med att de är 

lätta att hitta på internet har hitintills varit viktiga faktorer för att synas. Under uppstarten 

valde företaget att först och främst marknadsföra sig via mässor. En annan faktor är mun till 

mun marknadsföring där ett bra jobb leder till att folk pratar gott om företaget och 

rekommenderar det till andra. Försäljningschefen utvecklar: “Gör vi bra jobb så får vi mer 

jobb helt enkelt. Kvalitet från inköp till installation”.  

Finansiering 

Varmitek låg under sin uppstart ute med krediter men sedan dess har företaget enbart 

finansierat sig med interna resurser. Försäljningschefen berättar: “Egen kassa. Pengar som 

inkommit till rörelsen och det innebär att vi inte har några lån, ingenting. Vi lånar inte upp 

några pengar”. Varmitek vill vara säkra på marknadssituationen för att belåna sig. De väljer 

t.ex. enbart att anställa när de kan vara 100 procent säkra på full sysselsättning för den 

nyanställda. Vd:n säger: “Vi har nog varit lite försiktiga”.  

Personal och kompetens 

Företaget har lång erfarenhet när det kommer till tekniska delar vilket innebär att de vet hur 

saker och ting ska byggas. Kompetensen inom Varmitek ligger därför framförallt i Vd:ns 

tidigare erfarenheter inom utbildning i kemi och fysik samt tidigare arbetslivserfarenheter 

inom energibranschen. Försäljningschefen besitter kompetens inom försäljning som erhållits 

genom tidigare erfarenheter i företaget. Vd:n säger: “Jag jobbar ju mycket med tekniken vilket 
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innebär att företagsviktiga bitar hamnar vid sidan om”. I mindre företag bör alla hjälpas åt. 

Försäljningschefen beskriver: “Den kompetens vi saknar är strategi av något slag, för hur vi 

ska få ut solceller på marknaden då. Vi hade nog behövt en tekniker till också”.  

Vd:n har flera göromål i företaget vilket framförallt är inköp, projektering och teknik. 

Försäljningschefen arbetar främst med att utveckla försäljningssidan i företaget och dessutom 

bibehålla goda relationer med kunder och samarbetspartners. Samarbetspartners har en viktig 

funktion för Varmitek då de förlitar sig på extern hjälp vid installation av solceller. Dessa 

består främst av elektriker och montörer. Försäljningschefen säger: “De gör väldigt, väldigt 

bra jobb. Det har resulterat i tyngd på kvalitet redan från början, allting skall vara perfekt”.  

Företagskultur 

Varmitek har ingen speciell företagskultur. Vd:n utvecklar: “Det är mer en kompisstruktur 

mellan varandra” och tillägger “sen blir det spontanmöten när vi träffas under dagarna, efter 

varje projekt”. Försäljningschefen fyller i: “Det kan vara en del argumentationer mellan oss 

på kontoret, men annars är det bra. Bra sammanhållning. Vi får hjälpas åt som mindre 

företagare, men var och en vet sin plats och vad de ska göra”. 

 

4.3.2 Företag X 

Nuläge 

Företag X hade en bra timing och var bland de första på marknaden. De har en lång 

yrkeserfarenhet inom svensk exportindustri då Vd:n har arbetat i ett flertal olika företag 

genom åren. Vid utförande av mindre jobb arbetar de själva men vid större jobb tar de in 

personal på timbasis. Företaget gör allt från tekniska bedömningar om hur installationen ska 

utföras, bedömning av risker och affärsmöjligheter samt tar ut rätt pris för att skapa en 

lönsamhet i företaget. Vd:n säger: “Medgångarna är att det är en jättebra marknad med 

många kunder som vill ha solceller”.  

Marknadsföring 

Företag X började med att ställa ut på en jordbruksmässa där de fick sina första kunder. Efter 

det har de kontinuerligt fortsatt att ställa ut på två mässor om året, bland annat Borgeby 

fältdagar. Företaget anser dock att den bästa marknadsföringen är kunderna. Vd:n berättar: 

“Kunderna som rekommenderar oss till grannar och till vänner. Det är den bästa 

marknadsföringen”.  
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Finansiering 

Företaget är egenfinansierat och började med 50 000 kronor i aktiekapital.  

Personal och kompetens 

Det finns i dagsläget tre heltidsanställda inklusive Vd:n samt ett par deltidsanställda som de 

tar in vid behov. En svårighet för företaget är att hitta arbetskraft med tillhörande kompetens. 

Vd:n säger: “Det är inte bara att anställa folk utan man behöver ju dels på säljsidan, folk 

som kan sälja och ta hand om kunder men ändå också har en teknisk känsla. Sen behöver vi 

folk som kan montera och vara lite arbetsledare, så där behövs en praktisk erfarenhet och att 

kunna hålla i en skruvdragare och veta hur den fungerar. Det är ingen rocket science men det 

behövs ändå praktiska människor för montaget”. 

Företagskultur 

Företaget anser att det är viktigt med samarbete och att kunna hjälpa varandra vilket bidrar till 

en god känsla inom företaget. Vd:n berättar: “Vi kan inte bara köra våra egna race” och 

tillägger “Det är nog en fråga för lite större företag”. 

 

4.3.3 GermanSolar Sweden AB 

Nuläge 

Efterfrågan på marknaden är i dagsläget bra och GermanSolar Sweden AB är i en sits där de 

har svårt att hinna med alla de möjligheter som finns både inom försäljning men också på 

monteringssidan. Företaget har valt att inte fokusera på en specifik kundgrupp utan de jobbar 

med allt från små fritidsstugor till stora mark- och takanläggningar. Vd:n säger: “Den stora 

flaskhalsen just nu är att få grejerna monterade”.  

Marknadsföring 

GermanSolar Sweden AB förlitar sig på att deras kunder rekommenderar dem till andra, detta 

handlar inte bara om privatpersoner utan även företag. Vd:n utvecklar: “Gör man ett bra jobb 

på ett större byggföretag så sprids det snabbt inom de företagen”. Företagets externa 

marknadsföring är väldigt marginell, de är ute på lite mässor. De anser att de största 

framgångsfaktorerna är bra anställda och väl utförda jobb.  

Finansiering  

Företaget har finansierat sig på eget vis och genom banklån, de har även tagit en del 

riskkapital lån. 
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Kompetens och personal 

GermanSolar Sweden AB behöver stärka upp sin styrelse och få in ett nytt tänk. De behöver 

även hitta mer kompetent personal inom försäljning och projektering samt leta efter nya 

kompetenta monteringsföretag. Det är personalen som gjort denna resan möjlig och då räknas 

även de två delägarna in. Vd:n säger: “Vi har ett riktigt bra team som gör ett riktigt bra 

jobb”. 

Företagskultur 

Företaget har en god stämning med högt i tak, det ska vara möjligt att ha en personlig åsikt 

och få gehör för denna. Detta är en uppfattning och strävan. Vd:n förklarar: “Det ska vara 

stimulerande och kul att jobba här, vi har haft tur med de anställda måste jag säga”.  

 

4.4 Extern kontext och marknadskonkurrens 

4.4.1 Varmitek AB 

Företagets inträde på solcellsmarknaden 

Det tog ungefär ett år för Varmitek att ta sig in på solcellsmarknaden, det handlade främst om 

att hitta rätt teknikbitar och inköpsled. Efter det behövde offerter och kalkyler hanteras på rätt 

sätt genom program som ständigt justeras utefter prisförändringar. För att komma igång på 

riktigt behövdes ett stort antal offerter finnas ute på marknaden innan det började komma in 

kontinuerliga beställningar. Vd:n säger: “Vi ringde runt också, till tak som låg bra till och 

kollade på google maps vilka industrier som hade bra tak, skickade slumpmässiga offerter ut i 

början. Då lärde vi oss att offerera och göra snabba kalkyler, där fick vi dock inte så mycket 

jobb”. 

Marknadsinträde 

De tekniska delarna måste ett företag ha med sig hela tiden annars kommer de göra bort sig 

och det fungerar inte i slutändan. Vd:n förklarar: “Ja, det är höga spänningar, tusen volt hit 

och dit, så det är viktigt att veta vad man gör. Dessa erfarenheter har vi här hos oss”.  

Förhandlingskraft hos kunderna 

Kunderna tar oftast in 1–3 offerter och är det en större aktör inblandad så tar de ofta in 

containervis med solceller vilket resulterar i billigare produkter mot kund. Kunden har en stor 

förhandlingskraft och därför måste företaget skapa sig en relation vilket medför trygghet. 
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Vd:n säger: “Kunden går inte bara till en, de går till flera, det är likadant i 

värmepumpssammanhangen”.  

Förhandlingskraft hos leverantörerna 

Varmitek AB har en del olika leverantörer att välja ifrån. Tidigare hade företaget en 

leverantör som hade dyra logistiklösningar, nu har de istället valt en leverantör som fungerar 

bättre och som även hjälper dem med marknadsnyheter. Vissa företag köper sina produkter 

från Kina i större kvantiteter, oftast med en sämre kvalitet, vilket resulterar i lägre kostnader. 

Vid större projekt är möjligheterna till förhandling bättre annars används främst ramavtal. 

Försäljningschefen utvecklar: “Det går Absolut att förhandla med leverantörerna om vi kan 

få upp volymerna lite till”.   

Substitutprodukter 

Substitutprodukter är framförallt solfångare, de är billigare men de producerar endast värme 

till en ackumulatortank jämfört med solceller som producerar energi till hela huset. Vindkraft 

kan också vara en sådan produkt, men det är i så fall till större gårdar och skogsägare. 

Varmitek tar även upp aktier och fonder som alternativa investeringar. Vd:n säger: “Vad 

bringar bäst avkastning på investerade pengar? Det är bra räntor nu, vilket kan inbringa 

bättre möjligheter än att ha pengarna på banken”. Försäljningschefen utvecklar vidare: 

“Vindkraft, vattenkraft, vågkraft men det är större industrier och dyrare investeringar”.  

Konkurrens mellan etablerade företag 

Företaget upplever att det är en hög konkurrens med ett flertal aktörer på den lokala 

marknaden i Helsingborg. Varmitek har även varit inne på större kommunala upphandlingar 

men då kommer företag från bl.a. Småland ner och konkurrerar i pris. Försäljningschefen 

säger: “Den är hård, det är många om budet. Många mindre, många som tror det är enkelt, 

bara att smälla upp och börja sälja. Det kan vara lite bristande kvalitet nu i början här”. 

 

4.4.2 Företag X 

Företagets inträde på solcellsmarknaden 

Företag X tyckte att det var enkelt att komma igång, de började med att ställa sig på en mässa 

där de fick sina första kunder. Under den tiden var företag X ensamma med solceller men 

idag är de 5–6 företag som ställer ut.  
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Marknadsinträde 

Företaget anser att det är enkelt att ta sig in på marknaden när det kommer till försäljning och 

installation mot privatpersoner. Att sälja till större kunder som kommuner och större 

lägenhetshus är dock svårare då det finns en uppsjö av regler, specifikationer och krav att 

förhålla sig till. Vd:n förklarar: “Detta gör att det blir ett helt annat race än till 

privatpersoner”.  

Förhandlingskraft hos kunderna 

Kunderna har en hög förhandlingskraft där ett sänkt pris ofta innebär störst möjlighet till att 

stänga affären. Ibland uppstår det ett offertkrig mellan olika aktörer på marknaden vilket i 

slutändan tvingar företaget att sänka priset för att inte förlora kund. Det händer dock att de 

ibland tappar kunden då relationen till konkurrenten är bättre. Kunder kan i vissa fall även 

välja större och mer välkända aktörer som t.ex. Eon då de upplever dessa som ett tryggare 

alternativ. Vd:n berättar: “Samtidigt som jag måste presentera systemen på ett bra vis så är 

det mycket enkelt för kunden att hitta en annan leverantör. De har ju mycket att säga till om”.  

Förhandlingskraft hos leverantörerna 

Det finns en möjlighet för företag att jobba med ett flertal märken för att vara flexibla. 

Företag X har valt att arbeta med tyska och svenska solceller och Vd:n säger även: “Det har 

ju kommit en del alternativ med åren”. Utöver detta har leverantörerna färdiga prislistor och 

det finns möjlighet att få rabatt vid inköp av större volymer. Vd:n tillägger: “Även jag kan 

välja olika leverantörer så jag är ju inte bara hänvisad till en”. 

Substitutprodukter 

Företag X tar upp solfångare som ett substitut till solceller och menar att deras kunder kan 

spara in på elkostnader genom att värma upp huset med varmvatten. 

Konkurrens mellan etablerade företag 

Konkurrensen på marknaden är hård och det är lätt för kund att få tag på ett flertal olika 

offerter för att sedan i lugn och ro sitta ner och välja den mest gynnsamma. Vd:n säger: 

“Konkurrensen är mycket stark”. 
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4.4.3 GermanSolar Sweden AB 

Företagets inträde på solcellsmarknaden 

GermanSolar Sweden AB började först som en återförsäljare av solceller från det tyska 

varumärket GermanSolar. Det gick till en början trögt på den svenska marknaden då de 

statliga bidragen fortfarande var låga men det var trots allt svårt att hinna med alla 

kundförfrågningar kring årsskiftet 2012/2013. Vd:n berättar: “I Sverige har vi alltid haft 

mycket sämre förutsättningar än i grannländerna och därför har det aldrig blivit den boomen 

på samma vis. Det har blivit en mer stadig tillväxt kan man säga”.   

Marknadsinträde 

GermanSolar Sweden AB anser att marknaden inte är speciellt svår att ansluta sig till. 

Regeringspolitiken har varit gynnsam i den bemärkelsen att det finns ett statligt solcellsstöd 

för investeringar och stöd för skattereduktion för överskottsförsäljning. Vd:n påpekar: “Det 

känns som att politikerna är mer långsiktiga nu”. 

Förhandlingskraft hos kunderna 

Företaget brukar inte förhandla med kunder när det kommer till prissättning utan fokuserar 

istället på anläggning, mark, tak, vilken förbrukning de har och hur den förbrukningsprofilen 

ser ut över årstiderna. Vd:n har med andra ord valt kvalitet framför pris och berättar “Det 

finns alltid nya företag på marknaden som prisar sig in och dem kan vi aldrig konkurrera 

med. Det går alltid att göra en nollaffär om man vill komma in på marknaden och man kan 

göra flera sådana om man är uthållig. Vi har ingen anledning att hålla på med det nu”. 

Förhandlingskraft hos leverantörerna 

GermanSolar Sweden AB menar att deras inköpare är en viktig länk till bra priser. Företaget 

gör idag sina flesta inköp direkt från grossister men vill försöka ändra detta till att istället 

handla direkt från tillverkaren. Detta skulle medföra att ett mellanled stryks och på så sätt 

minskar inköpskostnaderna. Företaget tar även upp större volymer som en förhandlingskraft 

vilket de har på solcellspanelerna men övriga komponenter kommer inte upp i den volymen. 

Vd:n utvecklar: “I takt med att vi blir större så kommer vi få det lättare att diskutera med 

leverantören istället”.  

Substitutprodukter 

Det finns flera olika tillverkare av solcellspaneler och kvaliteten visar sig först efter några års 

användning. Det finns även konkurrens i form av tegelpannor med solceller och 

takbeläggning, detta är något som företaget ständigt behöver vara uppdaterade inom. Vd:n 
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förklarar deras nuvarande situation: “I rooflösningar istället för de klassiska solcellerna har 

vi redan i vårat sortiment. Tegelpannorna har vi dock inte tagit in ännu då vi känner att den 

inte är i tid ännu men vem vet om ett tag. Vi måste ständigt följa utvecklingen och vara med 

på de stora mässorna och se vad som är på gång i branschen”. 

Konkurrens mellan etablerade företag 

Företaget anser att konkurrensen på marknaden är väldigt hård och att marginalerna är 

pressade. Vd:n beskriver branschen: “Det är en omogen bransch under tillväxt”. 

 

4.5 Tillväxtstrategier  

4.5.1 Varmitek AB 

Varmitek AB har inte funderat så mycket på tillväxt utan fokus har istället varit på att ta fram 

olika tekniska lösningar men när frågan kommer upp är Vd:n inne på organisk tillväxt och 

berättar: “i och med att vi får fler order så måste vi bemanna de delar där vi får heltäckning. 

Arbeta med billigare inköp igen. Försöka bli bättre på försäljning, ta hand om kunden bättre, 

sen anställa upp i samband med detta”. Företaget anser dock att priset på solceller behöver 

ses över för att inte tappa beställningar från kund. Det finns dock krav från ekonomisidan om 

ett visst påslag för att affärerna ska bli lönsamma. Vd:n är även inne på marknadsföring som 

en alternativ väg till att nå tillväxt och säger: “Annonsering håller vi på med ganska mycket 

redan, detta är dock något som inte jag hinner arbeta med”.  

 

Varmitek har inte funderat på att ta sig ut på nya marknader men för att dubbla sin omsättning 

kan det vara ett alternativ att öppna upp ett kontor i Göteborg eller liknande. Vd:n tillägger: 

“Ett annat problem är att få tag på rätt personal, alla har fullt upp i byggbranschen, vilket är 

en konkurrerande bransch med tanke på personal med rätt kompetens. En fördel kan dock 

vara att det börjar bli ett lite populärt område. Det finns nätsidor för att hitta arbetskraft, jag 

har varit i kontakt med någon, men då är det mer management nivå, när det kommer till 

rörmokare eller solcellsmontörer finns inte den biten riktigt. Sen finns arbetsförmedlingen. 

Det största problemet är att jag inte hinner ta i allting som behövs”.  
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4.5.2 Företag X 

Företag X vill växa genom att få in några större kunder och nämner Lund och Malmö 

kommun som alternativ. Vd:n lägger till: “Annars är tillväxten att få sälja mer både till villor, 

lantbrukare och hela spektret. Volym är tillväxt”. Företag X vill även kunna möta upp alla de 

förfrågningar de har vilket innebär att öka kompetensen och anställa mer personer. Skulle 

detta realiseras kommer företaget kunna leverera mer produkter till kunder och på så sätt 

växa. Vd:n antar även att det är enklare för mindre företag att ha ett lägre pris kontra ett större 

företag och säger “vi är ju smalare och mera LEAN på det sättet. Kommer det till att gå ner 

på ett lågt pris har vi små företag det nog lättare att kunna sänka priset. Det andra har mera 

overheadcost som måste täckas”. 

 

4.5.3 GermanSolar Sweden AB 

GermanSolar Sweden AB menar att det finns stora möjligheter att växa om de interna delarna 

hanteras på rätt sätt. Vd:n påpekar: “Med rätt rutiner och metodik måste vi kunna hänga på”. 

I stunden håller företaget på med en omstrukturering där de ska kunna dubbla antalet anställda 

i organisationen utan att göra ytterligare förändringar. Vd:n tillägger: “Det ska vara tydligt 

och klart vilka roller som finns och vilka roller som behövs”. 
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5.0 Analys 

___________________________________________________________________________ 

 

Studiens analys jämför den teoretiska referensramen med den insamlade empirin. Analysen 

utgår ifrån teorins sammanfattningsmodell och börjar således i företagens 

marknadsförutsättningar med de hinder och möjligheter som finns. Avsnittet övergår sedan i 

Porters femkraftsmodell, olika tillväxtstadier och avslutas med tillväxtstrategier. 

___________________________________________________________________________ 

 

5.1 Marknadsförutsättningar  

Marknaden för solceller är under en stark tillväxt vilket bevisligen går att konstatera när 

samtliga företag i studien pratar om marknaden och några av citaten är: “Vi tror att 

marknaden kommer växa mycket inom alla områden, både fastigheter och privata villor” 

(Försäljningschef, Varmitek AB, 2018) och “Den flyger fram, människor vill ha solceller” 

(VD, GermanSolar Sweden AB, 2018). Respondenterna är inne på ett spår där kunder i flera 

segment sätter tryck och vill ha solceller (Företag X, 2018). Det finns ett allmänt aktivt tryck 

på reklam och annonsering (Varmitek AB, 2018). Marknaden är samtidigt relativt ny och de 

företag som vi intervjuat har funnits på marknaden mellan två till sex år. GermanSolar 

Sweden AB:s VD (2018) tar upp regeringsmål som en faktor till fortsatt tillväxt på 

marknaden, medan Varmitek AB:s VD (2018) tar upp bidrag och ökade elpriser. Investeringar 

för den generella kunden går uttryckligen att hänvisa till pris och produktutveckling då mål 

kan dras i sammanhang mot utveckling och tillväxt, medan bidrag och ökade elpriser har en 

direkt effekt på återbetalning av installation och investering i solceller (Varmitek AB, 2018). 

Dessa externa faktorer går även att sammankoppla med företagens framtida tro på fortsatt 

marknadstillväxt “Vi ser därför inte att det skulle bli säljstopp på marknaden direkt” (VD, 

GermanSolar Sweden AB, 2018) och ökad omsättning “Vi ökar omsättningen i år och vi 

fortsätter öka lite nästa år också om vi fortsätter och kommer in ordentligt på solcellsbiten, 

vilket det verkar” (VD, Varmitek AB, 2018) vilket även Carter och Jones-Evans (2006) 

beskriver som en viktig inverkan på ett företags progressiva utveckling.   
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5.2 Marknadsdynamiken inom solcellsbranschen 

5.2.1 Konkurrens mellan etablerade företag 

Utifrån respondenterna är det en marknad under hård konkurrens “Den är hård, det är många 

om budet” (VD, Varmitek AB, 2018), “Konkurrensen är mycket stark” (VD, Företag X, 

2018), “Det är en omogen bransch under tillväxt” (VD, GermanSolar Sweden AB, 2018). 

Detta är något som ter sig som ett väldigt stort hinder och har en stark påverkan på företagets 

möjligheter till bra marginaler och konkurrenskraftiga priser (Varmitek AB, 2018; 

GermanSolar Sweden AB, 2018; Företag X, 2018). Porter (2008) nämner bl.a. prissänkningar 

som ett resultat av konkurrens mellan etablerade företag, vilket går att sammankoppla med 

respondenternas uppfattning. Porter (2008) är dock även inne på slutförsäljning, vilket också 

går att hänvisa till några av respondenternas uppfattningar kring kundernas förhandlingsstyrka 

(Varmitek AB, 2018; Företag X, 2018). Det är dock förvånande att ingen respondent tar upp 

kampanjer, produktlanseringar eller konstant utveckling som ett konkurrerande alternativ 

vilket Porter (2008) gör. Detta är något som möjligtvis går att förklara då marknaden är under 

kundtillväxt och inte är mättad, därför läggs inte fokus på starkt varumärke, nya produkter och 

utveckling än.  

 

5.2.2 Hot från nya företag 

De företag som vi utgått från har ett fokus på installation och försäljning, inte tillverkning. 

Det kan därför vara en av anledningarna till varför samtliga respondenter säger att marknaden 

för privatkunder är relativt enkel att ta sig in på, det är främst en bra solcellsleverantör som 

behövs sen är det bara att börja sälja (Varmitek AB, 2018; Företag X, 2018; GermanSolar 

Sweden AB, 2018). Detta kan dock vara ett nätverkshinder, där leverantörskanaler utvecklas 

och i framtiden kan bli svårare att ta sig in på. Att ha varit med från början kan därför vara en 

avgörande faktor då starka relationer byggts upp. Porter (2008) är inne på stordriftsfördelar, 

vilket dock blir svårt då marknaden är relativt ny och ingen av respondenterna nämner några 

större företag som avancerar, förutom att billigare priser kan uppstå om containers med 

solceller beställs (Varmitek AB, 2018). Utifrån respondenterna finns inte heller någon 

specifik differentiering som fungerar bättre än andra, vilket Porter (2008) tar upp som ett 

möjligt hinder för nyetablerare. Det är först när jobben blir större, på t.ex. större fastigheter 

som det uppstår hinder “Detta gör att det blir ett helt annat race än till privatpersoner” (VD, 

Företag X, 2018). Det är även så att när jobben väl blir av den större karaktären så tar 
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företagen in extern hjälp istället för att anställa egen personal för att kunna utföra jobben. Det 

verkar just nu som att politiken är främjande för solceller då ingen av respondenterna 

uttrycker något kring specifika regler som kan hindra nya företag att sälja och installera.     

 

5.2.3 Förhandlingskraft hos kunder 

Detta är ett avsnitt som går att sammankoppla med antalet konkurrenter på marknaden. 

Respondenterna nämner bl.a. att priserna blir hårt pressade av att kunderna kan välja 

produkter från flera olika företag (Varmitek AB, 2018; Företag X, 2018; GermanSolar 

Sweden AB, 2018). Produkterna är ungefär detsamma och de tillfredsställer liknande behov, 

därför blir kvaliteten i installation, säljteknik och mun till mun metoden en viktig faktor till 

såld produkt, vilket även Porter (2008) nämner: “tvingar fram bättre kvalitet och 

service”.  De företag som vi valt att analysera har låga vinster vilket kan vara ett resultat på 

hårt pressade priser enligt Johnson, Whittington och Scholes (2011).  

 

5.2.4 Förhandlingskraft hos leverantörer  

Marknaden för solceller är relativt ny i Sverige jämfört med andra länder runt om i världen 

där den existerat under en längre tid. Samtidigt som det finns ett flertal olika tillverkare som 

konkurrerar med varandra, vilket kan resultera i lägre priser för installatörs- och 

försäljningsbolag i Sverige. En intressant aspekt i denna del som Porter (2008) inte tar upp är 

hur erfarenhet och praktisk vägledning kan vara ett av konkurrensverktygen ett företag 

värderar högre än ett lägre pris. Varmitek AB:s VD (2018) tar bl.a. upp hur deras leverantör i 

Tyskland hjälper dem med vissa beräkningsprogram etc. Vilket de ser som positivt. Utöver 

det har leverantörerna en ganska klar position, med färdiga prislistor, och prisförhandlingarna 

sker främst genom volymer (Företag X, 2018; Varmitek AB, 2018; GermanSolar Sweden AB, 

2018). GermanSolar Sweden AB har kommit upp i rätta volymer när det kommer till 

solcellsinköp vilket innebär att de förhandlar direkt med tillverkarna. Övriga komponenter 

kommer inte upp i samma volymer vilket innebär att inköp görs från återförsäljare som skapar 

mellanhänder. 
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5.2.5 Hot från substituerande produkter  

Hot från substituerande produkter kan utöka konkurrensen ytterligare om produkterna som 

säljs tillfredsställer samma behov. Respondenterna är inte allt för oroliga för detta utan anser 

främst att solfångare kan vara ett komplement till solceller, men de genererar värme, medan 

solceller genererar el (Varmitek, AB, 2018). GermanSolar Swedens VD (2018) nämner att de 

vanliga solcellerna har fått konkurrens av nya utvecklade solceller som fungerar och ser ut 

precis som tegelpannor med den stora skillnaden att de även producerar energi. Produkten är 

inget klockrent substitut utan snarare än utveckling av tillgängliga produkter på marknaden. 

 Det finns även vindkraft, vattenkraft som genererar el, men de ligger i helt andra prisnivåer 

utifrån solceller (Varmitek AB, 2018). En annan aspekt av substitutprodukt som Varmitek 

AB:s VD nämner är investeringar i exempelvis aktier och fonder med tanken på vad som kan 

ge bäst avkastning. Att det börjar utvecklas nya versioner av den klassiska solcellen innebär 

att det blir fler alternativ på marknaden vilket enligt Porter (2008) är ett hot. Företagen i 

studien kan alltså bli bortvalda för att de inte har den nya produkten som kunderna efterfrågar. 

 

5.3 Tillväxtstadier 

5.3.1 Inträdesstadiet 

Fallföretagen har tagit sig förbi inträdesstadiet, vilket kortfattat innebär att deras produkt finns 

på marknaden och att de nu befinner sig i en situation där överlevnad och tillväxt står för 

dörren (Scott & Bruce, 1987). Det är därför fokus bör ligga på försäljning och att få ut fler 

produkter på marknaden, i likhet med GermanSolar Sweden AB (2018). Den interna 

kontexten i ett mindre företag påverkas och utvecklas med andra ord utifrån den nuvarande 

situationen företaget befinner sig i. Varmitek AB är i en övergång från tidigare 

produktlösningar inom värmepumpar till ett nytt fokus på solceller. De har utifrån tidigare 

erfarenheter och kompetenser sett att marknaden för solceller ser ljus ut, samtidigt som deras 

fokus på värmepumpar har stagnerat med grund i en mättad marknad (Varmitek, 2018). 

Företag X (2018) och GermanSolar Sweden AB (2018) har ett annat fokus där de startat från 

grunden, enbart med solceller, och detta utifrån egna perspektiv, erfarenheter och 

kompetenser kring en marknadsmöjlighet. Det är ett flertal författare som skriver att 

kompetens, ambitioner och tidigare erfarenheter hos ägaren speglar företagets förutsättningar 

för att lyckas med tillväxt under den initiala tiden på marknaden (Carter & Jones-Evans, 
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2006; O’Donnell et al, 2002; Storey, 1994; Scott & Bruce, 1987; Davidsson, Delmar & 

Viklund, 2001; Bjerke, 2005; Jacobsen, 2003). Detta landar även i ett fokus hos mindre 

företag där ägaren samtidigt är den operativa driften i företaget (Storey, 1994). Något som 

tydligt påvisas i samtliga intervjuer som gjorts.  

I Varmitek AB (2018) står ägaren för kompetenser inom teknik vilket utvecklats från studier 

och arbetslivserfarenheter inom energi, detta har bidragit till ett fokus på produktutveckling 

och tekniska förbättringar. Företag X (2018) som ligger på en liknande omsättning som 

Varmitek AB har också kompetenser och erfarenheter inom den tekniska biten med 

installation och projektering. Respondenterna i Varmitek AB (2018) och Företag X (2018) 

visade dock inga större tecken på större kompetenser inom marknadsföring, strategi, 

målsättningar och andra företagsekonomiska bitar, detta kan vara en bidragande faktor till 

varför deras omsättning inte ökar trots hårt kundtryck. Här landar analysen mer i vad 

intervjupersonerna inte säger om framtida marknadsutveckling och kompetenser inom 

strategier kring tillväxt. GermanSolar Sweden AB (2018) skiljer sig lite från de andra två 

bolagen när det kommer till omsättningsstorlek och har de senaste fem åren vuxit i snabb takt 

(Tabell 4.3). Ägaren här berättar att han agerar som teknisk chef istället för VD och att de 

anställda i stort sett enbart arbetar med försäljning, tyngden här ligger alltså inte på 

projektering och teknisk kompetens utan mer mot försäljning (GermanSolar Sweden AB, 

2018). Det går uttryckligen en klar linje i företagens situation på marknaden, deras 

leverantörskedja är etablerad, det finns en relativt hög kompetens kring produkterna, ett hårt 

kundtryck och ett mindre antal anställda (Varmitek AB, 2018; Företag X, 2018; GermanSolar 

Sweden AB, 2018). 

 

5.3.2 Överlevnadsstadiet  

En motiverad entreprenör har större möjligheter att ta sitt företag från att vara etablerat till att 

bli lönsamt (Davidsson, Delmar och Viklund, 2001). Entreprenörens vilja att växa samt 

benägenhet att ta in externt kapital för att nå tillväxt och därmed sprida sitt ägarskap är viktiga 

faktorer (Bjerke, 2005). Ny ledningskompetens och nya samarbeten kan även vara bra för 

företagets utveckling (Carter & Jones-Evans, 2006). Vd:n i Varmitek AB (2018) framhäver 

den nuvarande situationen i företaget på ett vis som utstrålar överlevnad: “Resultatet är runt 

plus minus noll, något plus hela tiden. Vi tar ut fulla löner. Just nu, i denna branschen är det 

svårt att ta ut stora vinster då det alltid behövs en ny investering eller nya anställda. Hur man 
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kan anställa är en balans av hur det går för bolaget och hur man kan anställa. Kan vi inte ta 

ut full tid för en anställd så använder vi samarbetspartners runt om i HBG, både på el och 

konstruktionssidan”. Företag X (2018) är inne i ett stadie där de vill anställa mer, de är ute 

efter arbetsledare och nya säljare med teknisk kunskap. Det som Vd:n i Företag X (2018) 

utstrålar är att ansvara för en större del av värdekedjan istället för att använda 

samarbetspartners för montage och installation i likhet med Varmitek AB (2018) och 

GermanSolar Sweden AB (2018). Detta är något som försätter företaget i en säkrare 

ekonomisk position då de inte står med personal utan sysselsättning utan istället kan hyra in 

samarbetspartners vid behov.  

Varmitek AB (2018) tar upp kompetens kring teknik som en viktig faktor till överlevnad men 

poängterar samtidigt att en av anledningarna till varför de inte vuxit mer är deras ovilja att 

satsa pengar. Om vi utgår från Företag X (2018) och GermanSolar Sweden AB (2018) så 

lägger inte de någon större vikt vid finansieringen, de anser att det finns gott om kunder och 

att det i stort sett bara är att anställa. Problemet för dessa två företag är istället att hitta den 

kompetens som krävs “Det är inte bara att anställa folk utan man behöver ju dels på 

säljsidan, folk som kan sälja och ta hand om kunder men ändå också har en teknisk känsla. 

Sen behöver vi folk som kan montera och vara lite arbetsledare, så där behövs en praktisk 

erfarenhet och att kunna hålla i en skruvdragare och veta hur den fungerar. Det är ingen 

rocket science men det behövs ändå praktiska människor för montaget” (VD, Företag X, 

2018). Varmitek AB (2018) har hittills valt att ta det säkra före det osäkra och valt att enbart 

anställa när de kan vara hundra procent säkra på en heltidsanställning. Samtliga företag i 

studien har sett möjligheter på marknaden, men utifrån ovanstående text finns fortfarande 

olika klyftor att fylla. Carter och Jones-Evans (2006) går in på finansieringsgap, vilket går att 

hänvisa till Varmitek AB:s (2018) ovilja att investera. Företag X (2018) och GermanSolar 

Sweden AB (2018) är istället mer inne på Davidsson, Delmar och Viklunds (2001) teorier 

kring kompetensklyftor för att producera på ett optimalt vis.  

Carter och Jones-Evans (2006) skrev att det är viktigt med marknadsföring på en 

konkurrensutsatt marknad. Utifrån det tidigare kapitlet om mikromarknaden beskriver 

respondenterna att det är en hård konkurrens, men i intervjuerna lägger de inte någon större 

tyngd vid marknadsföring. Det är främst bra jobb och hög kvalitet som är nyckeln till fler 

jobb (Varmitek AB, 2018; GermanSolar Sweden AB, 2018; Företag X, 2018). Att göra 

investeringar i kompetens för att uppnå högre kvalitet och på så sätt få återkommande och nya 

kunder är viktiga faktorer. 
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5.3.3 Tillväxtstadiet 

Företag som befinner sig på en marknad där kundtrycket eller konkurrensen sätter press kan 

fortsätta växa (Scott & Bruce, 1987). Carter och Jones-Evans (2006) skriver att marknaden 

kan förändras snabbt och det gäller att vara beredd på förändringar. Varmitek AB (2018), 

Företag X (2018) och GermanSolar Sweden AB (2018) känner samtliga av ett kundtryck om 

än på delvis olika nivåer. Marknaden är under hög konkurrens från nya och etablerade 

företag. Nyckeltalen visar på att det inte finns någon större vinst i företagen (Tabell 4.1, tabell 

4.2, tabell 4.3), detta kan vara en anledning enligt Scott och Bruce (1987) eftersom företagen 

har bristande personal- och kompetensresurser på olika plan. Detta är något som går att 

koppla samman med företagens nuvarande situationer, som vi nämnde i inträdesstadiet och 

överlevnadsstadiet.  

Företag X (2018) nämner att priset mellan en stor och liten aktör inte skiljer sig speciellt 

mycket då mindre företag har färre utgifter för att utföra ett jobb hos en kund. Carter och 

Jones-Evans (2006) menar att mindre företag kan ha svårt att betala ut bra löner och erbjuda 

bra karriärmöjligheter vilket resulterar i en svårighet att attrahera kompetent personal och 

detta kan även ha en direkt konsekvens på produkt- och servicekvalitet. Företag X (2018) 

nämner bl.a. att kunderna väljer större aktörer av rena trygghetsskäl. Varmitek AB (2018) drar 

ingen direkt koppling till den egna branschen men Vd:n menar att större aktörer i 

byggbranschen attraherar kompetent personal. GermanSolar Sweden AB (2018) har valt att ge 

sin personal ägandeandelar, vilket möjligtvis kan vara ett komplement för att attrahera och 

motivera personal på annat vis. “Det är bra för de anställda att de får känna att de får den 

delen i sitt arbete där de kan få tillbaka även på en värdestigning samtidigt som de nu lägger 

i en annan växel” (VD, GermanSolar Sweden AB, 2018).  

 

5.4 Tillväxtstrategier  

5.4.1 Marknadspenetration  

Penetration av marknaden innebär att de företag som är verksamma på den vill fortsätta vara 

så med skillnaden att öka sin försäljning (Trott, 2012). Varmitek AB (2018), Företag X 

(2018) och GermanSolar Sweden AB (2018) är eniga i att marknaden är under tillväxt och att 

den börjar mogna. Reklam på TV, reklam i tidningar och mål satta från regeringen är exempel 

företagen nämner som faktorer till att försäljningen drivs framåt. “Det pratas om solceller 
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överallt” (VD, Varmitek AB, 2018). För att öka försäljning menar Coulter (2013) att 

företagen i studien kan använda sig av specifika marknadserbjudanden som “ta två, betala för 

en” alternativt genom att sänka priset på de produkter och tjänster som erbjuds. När det 

kommer till den första biten med att marknadsföra “speciella” erbjudanden faller samtliga 

företagen platt då de till stor del förlitar sig helt på marknadsföring genom mun till mun för 

väl utförda jobb. Vd:n på GermanSolar AB (2018) säger: “Gör man ett bra jobb på ett större 

byggföretag så sprids det snabbt inom de företagen”, Vd:n på Företag X (2018) säger: 

“Kunderna som rekommenderar oss till grannar och till vänner. Det är den bästa 

marknadsföringen”. När det kommer att sänka priset på solceller och installationen av dem 

tänker studiens företag olika. Varmitek AB (2018) menar att kunder plockar in offerter från 

1–3 olika håll och det företag som presenterar lägst pris gör ofta inköp av större kvantiteter. 

Företag X (2018) menar att offertkrig händer och således pressar ner priset för att inte kunden 

ska gå förlorad. GermanSolar Sweden AB (2018) är av den uppfattning att företag som är 

villiga att göra en “nollaffär” inte går att konkurrera med utan förlitar sig istället på att 

leverera något med hög kvalitet. Att företagen ställer sig så olika till konceptet att sänka priser 

kan tyda på att de kommit olika långt i tillväxten och därför ser på det med olika ögon.  

 

5.4.2 Marknadsutveckling 

Marknaden som studiens tre företag befinner sig på handlar om att sälja och installera 

solceller. Kundbasen består av privata villaägare, lantbrukare och företagare, men även större 

kunder som kommuner. Coulter (2013) menar att en utveckling för ett företag kan innebära att 

deras produkter börjar säljas på nya marknader. En alternativ väg till den Coulter (2013) 

presenterar skulle kunna vara att nischa företaget mot en riktad kundgrupp istället vilket inget 

av företagen gör idag. O’Donnell et al. (2002) menar att mindre företag ofta har en nischad 

fokus mot ett smalare marknadssegment, Wiklund (1998) tillägger att mindre företag måste 

följa en nischad strategi som fyller tomrum på marknaden och slutligen förklarar Perry (1987) 

att mindre företag bör nischa sig mot en specifik marknad för att öka sina andelar. Detta är 

ganska långt ifrån den vardagen som Varmitek AB, Företag X och GermanSolar Sweden AB 

(2018) befinner sig i. Det finns ingen uttalad strategi som pekar åt en tydlig nisch utan 

samtliga företag tar helt enkelt de kunder som finns vilket innebär ett tappat fokus mot delar 

som t.ex. marknadsföring och erbjudanden. Ett annat sätt att utvecklas på en marknad är att 

tänka större rent geografiskt, Varmitek AB (2018) verkar främst i Helsingborg med omnejd 

men har haft tankar på expansion mot Göteborg, GermanSolar Sweden AB (2018) är 
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verksamma från Skåne i söder till Göteborg i väst och Stockholm i öst och Företag X (2018) 

har Skåne som sin marknad. Att jobba bredare rent geografiskt ökar möjligheten till nya 

kunder, däremot är det mest troligen ett steg som bör komma betydligt senare i processen att 

nå tillväxt. 

 

5.4.3 Produktutveckling 

Något som framkommer hos samtliga företag under intervjuerna är att kvalitet och mun till 

mun metod är viktiga komponenter för fortsatt försäljningsökning. Det är genom nuvarande 

kunder som företagen får fler kunder (Varmitek AB, 2018; GermanSolar Sweden AB, 2018; 

Företag X, 2018). Trott (2012) är inne på att företag kan modifiera sina produkter för att öka 

mervärdet. Detta är något som bl.a. GermanSolar Sweden AB (2018) är lite inne på när de 

nämner att utvecklingen går framåt och det finns rooflösningar och solpannor, vilket är en 

snyggare version av solceller som förmodligen skapar mervärde för kunden. Utifrån 

intervjuerna är dock Burns (2016) tillägg kring förbättrad service ett bättre alternativ då det 

räknas som en del i produktutvecklingen och samtidigt kan få kunderna att känna större 

kvalitet vilket möjligtvis leder till en ökad spridning. 

 

5.4.4 Diversifieringsstrategi  

Utifrån de intervjuer som genomförts är det svårt att hitta uttalanden som kan styrka en 

diversifieringsstrategi. Detta kan ha att göra med att marknaden är ny och fortfarande växer 

vilket resulterar i ett stort fokus på den nuvarande industrin. Den orelaterade 

diversifieringsstrategin, där företaget går in i en helt annan industri (Coulter, 2013) är utifrån 

intervjuerna svår att identifiera. Coulter (2013) tar dock även upp den relaterade 

diversifieringsstrategin där företag gör inträde i en industri som går att relatera till den egna 

industrin. Både GermanSolar Sweden AB (2018) och Företag X (2018), har startat upp inom 

solceller och verkar inom solceller. Varmitek AB (2018) har dock, när värmepumpsindustrin 

stagnerat, valt att använda sina kompetenser och kontakter för att ta sig in på 

solcellsmarknaden. Varmitek AB använder sig även av affärsidén “Att sälja energisystem, 

aktuella för dagen till kunder i närområdet, de kunderna är privata, företag, fastigheter, 

kommuner” (VD, Varmitek AB, 2018), medan GermanSolar Sweden AB (2018) och Företag 

X (2018) fokuserar på solceller. Varmitek har med andra ord en större lösning i jämförelse 

med de andra två. Enligt Coulter (2013) är detta dock en strategi som bör användas om 
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nuvarande marknad inte erbjuder tillräckligt med tillväxtpotential, vilket, utifrån intervjuerna, 

solceller gör men inte värmepumpar. 
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6.0 Slutsats 

Syftet med denna uppsats var att utreda vilka tillväxthinder och -möjligheter som finns i en 

extern mikrokontext utifrån ett mindre företagsperspektiv, på en ny och växande marknad. 

Syftet är även att ta fram rekommendationer för hur ett mindre företag kan agera på en sådan 

marknad. 

Vi har utrett vilka hinder och möjligheter som finns inom en ny och växande mikrokontext. 

Den marknad som vi utgått ifrån berör främst företag med en affärsidé som fokuserar på 

försäljning och installation. Denna marknad är positivt behandlad av regeringen som ger nya 

installationsbidrag vilket har en direkt påverkan på produktpris mot kund och inbringar en 

direkt produktmarknadsföring i allmänna marknadskanaler. En ny och växande marknad blir 

snabbt attraktiv och kunder i flera olika segment vill ha de produkter som erbjuds. Mindre 

verkande företag på denna marknad har en positiv framtidstro och behöver inte lägga något 

större fokus på produktutveckling, nya produkterbjudanden och ett starkt varumärke. Det är 

istället viktigt att göra sig tillgänglig och bistå med en bra kvalitet i sina utföranden. En ny 

och växande marknad är inte mättad eller mogen och därför finns det möjlighet till ökad 

försäljning utan större expansiva investeringar. Marknaden är relativt ny i Sverige och därför 

blir det svårt för större företag att skapa stordriftsfördelar, detta inbringar möjligheter för 

mindre företag. 

Konkurrensen på en ny och växande marknad är hård. Utifrån denna utredning och 

mikrokontext kan vi konstatera att det finns flera tillväxthinder för de mindre företagen. Det 

finns låga inträdeshinder inom vissa- om inte, samtliga segment. Det behövs nämligen inga 

större investeringar för att starta upp en försäljnings- och installationsfirma, det finns inga 

regleringar som sätter press på kompetensbehov och kunderna är ännu inte helt klara över 

vilka företag som erbjuder en bättre eller sämre produkt. Samtidigt finns det flera etablerade 

företag som redan konkurrerar med varandra om nya kunder. Denna mikrokontext skapar 

pressade priser och låga marginaler till följd av kundernas höga förhandlingsstyrka, med flera 

produktalternativ som liknar varandra. Det finns även substitut som kräver höga initiala 

installationsinvesteringar vilket kan påverka konkurrensen i segment med höga 

investeringskapital, i denna kontext, fastigheter och industrier. Det finns även substitut med 

sämre verkningsgrader, i denna kontext, solfångare som indirekt bidrar till en bättre elräkning. 

Leverantörerna är många vilket bör leda till en hög förhandlingsstyrka hos företagen. De har 



  

 

50 
 

dock en högre kompetens och erfarenhet, därför är leverantörspriserna ofta fasta och ej 

förhandlingsbara. 

Det kan fram till nu tyckas att mindre företag inom en ny och växande mikrokontext har det 

svårt, men denna marknad skapar även tillväxtmöjligheter. För att skapa konkurrensfördelar 

är det viktigt att bygga ett starkt nätverk med nyttiga relationer, vertikalt bakåt med 

leverantörer, men än viktigare framåt mot distributörer, montörer och kunder. Leverantörens 

kompetens och erfarenhet från andra marknader kan utnyttjas och implementeras i det mindre 

företaget. Det mindre företaget ökar även sin försäljning och rykte genom en god kontakt och 

service mot kund. Detta är billigt, bidrar till högre inträdeshinder och konkurrenskraft, en 

mindre förhandlingskraft hos kunden samt en bra kompensation hos leverantörer som tjänar 

på det mindre företagets försäljningstillväxt och utveckling. 

Vi har även utrett hur den interna kontexten påverkar ett mindre företag som behöver öka sin 

konkurrenskraft och växa. För att träda in och överleva på en konkurrensutsatt marknad 

behöver även den interna kontexten i ett mindre företag utredas. Ett mindre företag påverkas 

framförallt av entreprenörens erfarenheter, ambitioner, kompetenser och förmåga att skapa 

goda relationer. Erfarenheterna bidrar till en ökad förståelse av marknaden, ambitioner och 

mål leder till att anställda blir motiverade, kompetens ökar kvaliteten i utförandet, goda 

relationer skapar nya kunder samt kunskapsgivande leverantörer. Ett mindre företag behöver 

även goda personalresurser för att upprätthålla en god service och kvalitet på en ny och 

växande marknad med högt kundtryck, detta kan antingen erhållas genom relationer med 

externa och kompetenta montörer, installatörer och säljare eller genom att integrera framåt, 

äga anställda och på det viset öka sin kontroll. Det kan vara svårt för ett mindre företaget att 

erbjuda bra löner och karriärmöjligheter, detta kan dock förbättras genom möjligheter till 

ägarandel eller större ansvarsområden. 

För att fortsätta växa behövs ovanstående interna kontext upprätthållas men även en 

konkurrensstrategi som skiljer sig från mängden. Vi har utifrån denna utredning kommit fram 

till möjligheter som ett mindre företag kan implementera och utveckla för fortsatt tillväxt. 

Majoriteten företag inom denna mikrokontext försöker använda sig av en penetrationsstrategi 

och slå sig in genom att erbjuda kunden billiga priser. Detta är dyrt och innebär att företagen 

har svårt att finansiera och investera i nya resurser. Ett återkommande tema i denna utredning 

är även att företagen satsar på flera segment och/eller verkar på olika marknader. Därför är en 

rekommendation till ett mindre företag på en ny och växande marknad att positionera sig på 

en nischad marknad och i ett specifikt kundsegment. Detta ökar nämligen möjligheterna till 
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bättre relationer, kontroll och fokus vilket utifrån utredningen är avgörande för 

konkurrenskraft i mindre företag. En annan rekommendation är att förbättra sin service och 

satsa på försäljning, kunduppföljning och kvalitet genomgående i värdekedjan, detta sprider 

företaget vidare, utvecklar produkten och inbringar nya kunder. Mindre företag har inte 

möjlighet att investera i några större diversifieringsstrategier, men de besitter ofta kompetens 

och erfarenheter vilket kan utnyttjas och förlänga produkten. Produkten kan t.ex. kombineras 

med andra liknande produkter som ökar tillfredsställelsen och värdet hos ett specifikt 

kundsegment, ett energikoncept för en förnybar värld.   
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Figurförteckning  

Figur 1.0 Disposition (Egen illustration). 

Figur 2.1 Porters femkraftsmodell (Egen illustration). 

Figur 2.2 Ansoff-matrisen (Trott, 2012, s.422). 

Figur 2.3 Sammanfattningsmodell av teorier (Egen illustration). 
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Tabellförteckning 

Tabell 4.1 Varmitek Energisystem AB, bokslut och nyckeltal (Allabolag, 2018). 

Tabell 4.2 Företag X, bokslut och nyckeltal (Allabolag, 2018). 

Tabell 4.3 GermanSolar Sweden AB, bokslut och nyckeltal (Allabolag, 2018). 
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8.0 Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Tema 1 (Introduktion): Intervjuperson 

Vi tänker att det är viktigt att direkt skapa en bekväm situation, därför får respondenterna 

börja med att berätta om sig själva. Det är även viktigt för dig som läsare att få en bild av 

respondentens roll i företaget samt vad denna har för erfarenheter.    

Frågor: 

• Vad har du för position i företaget? 

• Hur länge har du verkat i företaget? 

• Berätta lite kort om din yrkeskarriär/erfarenheter? 

 

Tema 2 (Introduktion): Företag 

För att ge läsaren en kontext till företaget går vi in på företagets ägarstruktur, nuvarande 

situation, storlek, affärsidé och vision.   

Frågor: 

• Hur ser er ägarstruktur ut?  

• Hur många anställda är ni i dagsläget? 

• Vad är er affärsidé?  

• Vilka motgångar alternativt medgångar har företaget just nu? 

• Hur ser framtiden ut för företaget? 

 

Tema 3 (Förutsättningar): Marknad 

För att ge läsaren en kontext till marknaden, hur den växer samt vilka utvecklingsmöjligheter 

som finns ställer vi dessa frågor:  

• Hur ser er marknad ut just nu?  

• På vilket sätt växer marknaden?  
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• Hur har marknaden utvecklats?  

• Hur ser framtiden ut på marknaden? 

 

Tema 4 (Intern kontext): Hinder och möjligheter  

Här vill vi på ett mer djupgående vis ta reda på hur företaget ser ut på insidan, vilken kultur 

som finns, hur de valt att marknadsföra sig, vilja att ta in nya finanser samt vilken 

personal/kompetens de besitter. De två första stadierna som teorin tar upp påvisar att den 

interna kontexten spelar en avgörande roll och därför anser vi att den interna kontexten har en 

viktig grund för vidare utveckling och förståelse för en mikromarknad.  

Frågor: 

• Vilka interna faktorer har bidragit till att ni vuxit?  

• Hur har er marknadsföring påverkat er? 

• På vilket sätt har ni finansierat er verksamhet och utveckling? 

• Vilken kompetens har ni eller behövs för ytterligare utveckling? 

• På vilket sätt har er personal bidragit till er situation? 

• Hur har företagskulturen påverkat er?  

 

Tema 5 (Extern kontext): Hinder och möjligheter 

Nu har vi tagit reda på hur företaget fungerar internt, en viktig aspekt för oss, utifrån syftet 

blir nu att utreda huruvida den externa mikrokontexten bidrar till möjligheter eller hinder och 

vilka grunder som behövs för att fortsätta växa. Vi utgår från Porters femkraftsmodell för att 

ta reda på hur den externa mikromarknaden fungerar.  

Frågor: 

• Hur gjorde ni för att ta er in på er marknad?  

• Är det en marknad som är svår att ansluta sig till?  

• Vilken förhandlingskraft har kunderna?  

• Vilken förhandlingskraft har era leverantörer? (vem bestämmer?)  

• Vilka substitutprodukter finns?  
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• Hur hård är konkurrensen mellan er etablerade företag?  

 

Tema 6 (Framtid, agera, rekommendationer): Tillväxt 

Utgångspunkten i detta tema är att vi fått en bild av hur företaget fungerar internt och hur den 

externa marknaden ser ut. Vår teori baseras på fler författares tankar om vad tillväxt är, hur 

den uppstår och hur den kan växa, här vill vi veta hur intervjupersonen ser på tillväxt och vad 

den består av.  

Frågor: 

• Vad är tillväxt för er?  

• Vad anser du om den marknaden ni finns på?  

• Utifrån den konkurrenssituation som finns på er marknad idag, hur ska ni växa?  

 


