
 

 

 

 

  

Utmaningar för entreprenörer 
En förberedelse för blivande entreprenörer  

 

  

Författare: Viktor Brorsson 

Handledare: Marina Jogmark 

Examinator: Frederic Bill 
Termin: HT18 

Ämne: Företagsekonomi 

Nivå: Kandidatexamen 

Kurskod: 2FE95E 

Kandidatexamen 



 

 

 

Förord 

Jag vill rikta ett tack till min handledare Marina Jogmark som väglett mig genom 

denna studie. Hon har under studiens gång bidraget med goda råd och värdefull 

kunskap.  

Jag vill också tacka de respondenter som tagit sin tid att dela med sig av sina 

erfarenheter samt önska de två företagen ett lycka till i framtiden. 

Viktor Brorsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

Datum: 04-01-2019 

Nivå: Kandidatexamen i Företagsekonomi 

Författare: Viktor Brorsson 

Titel: Utmaningar för entreprenörer 

Nyckelord: Entreprenörskap, utmaningar och tillväxt 

Forskningsfråga:  

• Vilka utmaningar uppstår under tillväxten?  

o Går det att påvisa en interaktion mellan entreprenörers utmaningar 

under tillväxtperioden?  

Syfte: Syftet med denna studie är att studera samspelet mellan entreprenörers 

utmaningar vid tillväxten. Genom att identifiera entreprenörernas utmaningar under 

tillväxten önskar forskaren att kunna skapa en ökad medvetenhet hos blivande 

entreprenörer. 

Metod: Kvalitativ metod samt semistrukturerade intervjuer med entreprenörer. 

Sammanfattning: Entreprenören hjälper ekonomin i samhället genom att skapa nya 

arbeten samt utveckling av nya produkter och tjänster (Landström, 2005). 

Entreprenören är en av de betydelsefulla resurserna att studera inom de företag som 

har lyckats att växa. Vilket gör att utmaningarna för entreprenörerna sätts i fokus. 

Forskare har länge försökt förstå fenomenet entreprenörskap och tillväxt genom att 

studera framgångsrika entreprenörer. Denna studie kommer att undersöka samspelet 

mellan entreprenörers utmaningar under tillväxten, dvs. ett försök att bidra till en 

mer tydlighet kring att förespå utmaningar för nya entreprenörer. 
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1 Inledning 

Detta inledande kapitel börjar med en presentation av studiens bakgrund, följt av en 

problemdiskussion kring det. Vidare presenteras studiens syfte och avslutningsvis 

formuleras logiken i kandidatexamen med dess avgränsning. 

1.1 Bakgrund  
För att skapa ett samhälle som är välmående samt där det utvecklas nya idéer, krävs 

det att det finns entreprenörer (Landström, 2005). Att entreprenörer är viktiga 

drivkrafter för ekonomisk utveckling har länge varit något som analytiker påpekat. 

Det är dock i dagens läge som kännedomen om entreprenörens roll för ekonomisk 

tillväxt fått en mer uppmärksammad roll inom ekonomin (Landström, 2005). Det 

har gjorts flera studier om ämnet tillväxt, vad som driver den och vilka 

konsekvenser som uppstår för företagen. Denna studie kommer att fokusera på 

entreprenörens utmaningar, då entreprenörerna är nyckeln till samhällens 

ekonomiska framgångar och att entreprenörskap ses som en av de mest 

företagsamma resurserna och skillnaderna hos de företag som lyckas (Beaver, 

2005). Burns (2001) menar att företag kan öka sina chanser till överlevnad samt 

framgång genom att bete sig entreprenörmässigt. Samtidigt som entreprenörskap 

ökar i popularitet, är det en stor andel colombianska entreprenörer som inte klarar 

driva vidare företaget. Runt hälften av alla nya entreprenörer klarar sig inte på 

marknaden i mer än ett år (Larepublica, 2017). Därför är det viktigt att studera vilka 

utmaningar entreprenörer möter under företagets gång för att frambringa en 

förberedelse till nya entreprenörer samt mitt intresse för entreprenörskap ligger även 

till grund för denna uppsats.  

1.2 Problemdiskussion  
Som tidigare nämnts spelar entreprenören en stor roll i samhällets ekonomi och 

utveckling. Verkligheten för entreprenörer är att alla företag som bedrivs i 

Colombia, är det endast första året 55% av företagen existerande, andra året 41% 

kvar och slutligen det tredje året endast 31% verksamma. Detta refereras till 

Association of Entrepreneurs of Colombia (Larepublica, 2017). Det är därför viktigt 

att det startas företag och speciellt att företagen lyckas att växa och bli 

vinstdrivande, för att frambringa en bättre ekonomi i samhället (Landström, 2005).  

Entreprenören är därav en av de viktiga resurserna att studera inom vilka företag 

som har lyckats att växa till ett framgångsrikt företag. Vilket gör att utmaningarna 

för entreprenören sätts i fokus. Forskare har länge försökt förstå fenomenet 

entreprenörskap och tillväxt genom att studera framgångsrika entreprenörer (Carter 

& Jones-Evans, 2006). Vid varje undersökning har entreprenören en stor betydelse 

för företagets tillväxt och genom att undersöka entreprenörers erfarenheter, kan man 

resultera till den individuella entreprenörens beteendebetydelse för företagets 

tillväxt (Cope och Watts, 2000). För att öka förståelsen för hur utmaningarna ser ut i 

verkligheten ämnar denna studie undersöka entreprenörens utmaningar i två företag 

i Colombia. 
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1.3 Syfte   
Utifrån ovanstående resonemang är det av intresse att fördjupa sig inom 

entreprenörers utmaningar. Syftet med denna studie är att studera samspelet mellan 

entreprenörers utmaningar vid tillväxten. För att försöka bidra till en tydligare 

samspel kring entreprenörers utmaningar samt att identifiera vilka utmaningar 

entreprenörerna har stött på under tillväxtperioden. Mot bakgrund till ovanstående 

och i takt med att betydelsen för entreprenörer växer i samhället kommer denna 

uppsats att undersöka följande frågeställning: Vilka utmaningar uppstår under 

tillväxten? Går det att påvisa en interaktion mellan entreprenörers utmaningar 

under tillväxtperioden? Genom att identifiera entreprenörernas utmaningar under 

tillväxten önskar forskaren att kunna skapa en ökad medvetenhet hos blivande 

företagare. 

1.3.1 Vad som ska göras för att besvara forskningsfrågorna  

Uppbyggnaden av studien börjar med en teoretisk referensram inom ämnet 

entreprenörskap för att belysa punkter som kan hjälpa förståelsen till dess 

utmaningar. För att kunna utveckla entreprenörernas utmaningar vid tillväxten 

presenteras en analysmodell. För att komplettera den teori som beskaffats görs 

intervjuer utifrån analysmodellen där utmaningarna står i fokus och respondenternas 

erfarenheter tas med i beräkningarna. Följande steg är att arbeta samman den 

information som utformats och samlats in för att kunna identifiera utmaningarna 

under tillväxtperioden. 

1.4 Avgränsningar  
I alla undersökningar krävs det att forskaren gör avgränsningar, då en studie inte kan 

bearbeta alla problem och frågeställningar på det valda området (Lundahl & 

Skärvad, 1992). I denna studie avgränsas till de utmaningar ifrån de två intervjuade 

entreprenörerna Luis Rivera och Daniela Valencia Lodoño erfarenheter under 

tillväxtperioden utifrån deras företag. 
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2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som studien utgår 

ifrån. Teorierna har valts ut av relevans för studien, för att förstå hur 

entreprenörskap fungerar samt förståelsen om processen bakom entreprenörens 

utmaningar under tillväxtperioden. 

2.1 Definition av entreprenör och entreprenörskap  
Idag finns ingen enhetlig definition av entreprenörskap. Man kan sammanfatta de 

huvudsakliga dragen av entreprenörskap med en person som skapar förändringar 

genom att ta existerande företag och utveckla dem eller att personen utvecklar nya 

produkter eller tjänster (Forslund, 2009). Entreprenörer har också karakteristiska 

drag av hunger för utmaningar och viljan att hitta lösningar (Ekman & Ekman, 

2009).  

2.1.1 Entreprenörers roll i företag 

Om man utgår ifrån entreprenören och entreprenörens roll i företaget, finns det 

exemplifieringar att tänka på. Från början gör entreprenören i princip allt, eller är 

involverad i allt, samt fyller entreprenören en mängd av arbetsroller. I takt med att 

företaget växer menar Burns (2001) att entreprenören måste utvecklas till en 

företagsledare som delegerar ut ansvar samt arbetsuppgifter för att kunna växa. 

Utöver är det betydelsefullt att beskriva komplexiteten i entreprenörens roll ifrån 

dess skilda karaktärsdrag som är förenade med entreprenören, som till exempel 

drivkraften, ambitionen och intentionen. Beaver (2005) menar att den individuella 

viljan kan hindra företagets tillväxt samt att entreprenörens bristande förmåga att 

anpassa sig i takt med att företaget utvecklas är en bidragande faktor till att företaget 

inte växer. Därav är det fördelaktigt om entreprenören besitter med de betydelsefulla 

karaktärsdragen, för att kunna utveckla ett företag till en framgångsrik verksamhet. 

Entreprenören bör även inneha förmågan att kunna se möjligheter i utmaningarna 

samt en initiativtagenhet för att agera snabbt (Burns, 2001). 

2.2 Uppstarten av affärsidén  
När en affärsidé uppstår är det viktigt att utvärdera både idén och marknaden före 

införandet av affärsidén, för att reducera risker och att generera en ökad möjlighet 

för ett framgångsrikt företag (Leach & Melicher, 2012). Enligt Leach och Melicher 

(2012) finns det tre principer att tänka på vid uppstarten av affärsidén: ”att utveckla 

möjligheter, skaffa resurser, samt att hantera och bygga verksamheter med syfte att 

skapa värde” (Leach & Melicher, 2012). För att arbeta förebyggande till ett 

framgångsrikt företag bör entreprenören undersöka genomförbarheten av idén, 

affärsmöjligheter, och konkurrensen på marknaden innan lanseringen av affärsidén 

(Leach & Melicher, 2012). Entreprenören bör även framställa en väl affärsmodell 

samt affärsplan (Leach & Melicher, 2012). Nästa steg i uppstarten är ”fysiska 

tillgångar, immateriella tillgångar, personal och finansiellt kapital”. Dessa resurser 

är viktiga för att skapa ett företag. Den sista steget är att hantera och bygga upp 

verksamheten, då det krävs en effektiv affärsmodell som genererar omsättning för 

att täcka driftskostnader i framtiden. För att detta ska hända behövs en plan på att 

skaffa finansiering (Leach & Melicher, 2012). Davidsson (1989) hänvisar att 
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uppstarten av ett nytt företag per definition är en handling av entreprenörskap, dock 

är det vad som händer därefter som är av betydelsen för företagets tillväxt. 

2.2.1 Utmaningar entreprenörer kan stöta på under uppstarten 

En entreprenör stöter på många utmaningar under sin resa mot framgång speciellt i 

uppstartfasen då företaget möts av de avgörande utmaningarna. Uppstarten är som 

sagt avgörande för företagets förutsättningar (Thillairajan & Jain, 2013). Enligt 

Thillairajan och Jain (2013) är begränsade resurser en utmaning för entreprenören i 

uppstarten tillsammans med förmågan att vara anpassningsbar. Detta för att kunna 

behandla utmaningar och förändrade förhållanden. Om entreprenören är 

anpassningsbar ökar även möjligheterna för effektiva och fler tillvägagångssätt vid 

utmaningar som uppstår. Då har entreprenören större möjlighet för att klara av 

situationerna (Lamine, Mian & Fayolle, 2014). Utöver anpassningsbarhet är en 

utmaning för blivande entreprenörer att veta hur de bör gå vidare i uppstarten 

(Thillairajan & Jain, 2013). Där har den begränsade erfarenheten en bidragande 

orsak till att entreprenörer misslyckas med sitt företag (Johnson & Sohl, 2012). 

Avslutningsvis när företaget väl befinner sig i uppstartsfasen och sålt till sina första 

kunder, är det den avgörande utmaningen att behålla dessa kunder (Churchill & 

Lewis, 1983).  

2.3 Tillväxt 
Det finns en stor önskan i att identifiera och analysera tillväxtföretag. För att kunna 

klargöra hur företagen har lyckats samt att analysera om det finns en på förhand 

förklaring till framgången. Samt att entreprenörer vill veta hur de ska gå tillväga för 

att driva ett framgångsrikt företag. Forskarna beskriver att varje företag har enskilda 

livscykler vid tillväxt, som består av flera steg, där övergångarna karaktäriseras av 

olika förändringar och anpassningar för entreprenören. Vid övergången till ett nytt 

steg ändras arbetsuppgifter samt ansvar, vilket bidrar till att hantera nya utmaningar. 

Ju mer företaget växer blir det svårare att behandla utmaningarna (Burns, 2001). 

Carlson (2014) förklarar att tillväxten är när ett företaget lyckas prestera och att 

huvudanledningarna för att lyckas är innovationer samt konkurrenskraft gentemot 

andra företag på marknaden. Eklund (2015) klargör vikten med effektivitet i 

företaget. Han menar på att tillväxten inte bara påverkas av resurserna utan hur hög 

effektivitet företaget visar, speciellt av entreprenören. Det har publicerats flera 

modeller för att förstå tillväxten i företagen. Den här studien har forskaren valt ut en 

modell som är framtagen av Scott och Bruce (1987) som utgår ifrån fem olika steg i 

tillväxten i ett företag: Inträde, överlevnad, tillväxt, expansion och mognad. De 

första två stegen ”inträde och överlevnad” är om entreprenörens ambitioner samt om 

möjligheterna för verksamheten att växa (Scott och Bruce, 1987). Tredje steget 

”tillväxt” handlar om verksamhetens tillväxt samt expansionsmöjligheter. De sista 

två stegen berör mestadels expansionen och kompetensen att lyckas. Utöver Scott 

och Bruce, beskriver forskarna Davidsson, Delmar och Viklund (2001) om 

utmaningar och möjligheter inom dessa steg Inträde, överlevnad, tillväxt, expansion 

och mognad. Davidsson, Delmar och Viklund (2001) beskriver även vikten med de 

interna och externa delarna. Om entreprenören inte anpassar sig till de interna och 

externa delarna kommer företaget inte att kunna växa. Interna området kan sättas i 

förbindelse till företagskultur, finansiering, marknadsföring och arbetarnas förmåga 
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(Carter & Jones-Evans, 2006). Enligt Alvesson och Sveningsson (2012) måste 

företaget utnyttja dessa interna resurser för att vinna konkurrensfördelar gentemot 

andra företag för att växa. Om ett företag inte utnyttjar dessa interna kompetenser 

som resurser och marknadsföring kan de leda till att företaget inte växer, samt kan 

det bero på att entreprenören har låga ambitioner för att vilja växa (Scott & Bruce, 

1987). Det externa området har ett mer inflytande på företagets tillväxtmöjligheter 

(Carter & Jones-Evans, 2006). Carlson (2014) påpekar vikten med att växa för att 

ett företag ska överleva på en konkurrerad marknad. Forskarna Wyer, Mason och 

Theodorakopoulos (2000) beskriver att den externa miljön är svår för mindre 

företag att analysera och förutse då de inte besitter med de resurserna samt tid att 

analysera marknaden, till skillnad från de stora företagen. Dock beskriver 

Sandström (2003) att de företag som vid ett tidigt stadium kan identifiera vilka 

externa faktorer företaget är beroende av, har större möjligheter att lyckas växa som 

företag.  

2.3.1 Tillväxtstadier 

2.3.1.1 Stadie 1: Inträde  

Under organisationens första steg, inträde, är utmaningen affärsidén och att ha en 

tillräcklig finansiering för att kunna betala kostnaderna (Churchill & Lewis, 1983). 

Samt är entreprenörens kompetens en stor påverkan på företagets inträde och 

fortgång (Carter & Jones-Evans, 2006). Ägarens tidigare erfarenheter kommer att 

bli en viktig faktor i organisationens tillväxt (Scott & Bruce, 1987). Carter och 

Jones-Evans (2006) skriver att entreprenören är grundstenen i företaget. Storey 

(1994) menar att tillväxten i mindre företag bland annat går att referera till 

entreprenörens karaktär samt utnyttjande av de tillgångar som finns i den interna 

verksamheten. Scott och Bruce (1987) menar att när ett företag växer och behöver ta 

sig vidare till nästa steg kan olika oväntade utmaningar dyka upp. Då är det extra 

viktigt att ägaren beslutar om finansiering, tid och engagemang finns för att leda 

företaget framåt mot nästa steg (Scott & Bruce, 1987). Entreprenören som har 

ambitioner att finansiera ifrån egen ficka har bättre möjligheter och chanser att växa. 

Vilket också går att referera till Davidsson, Delmar och Viklund (2001) som nämner 

att entreprenörens motivation kan leda till en ökad tillväxt i de mindre företagen. 

Bjerke (2005) skriver om hur entreprenörens motivation egentligen är resultatet av 

hur hen ser möjligheter eller efterfråga på företagets marknad. Carter och Jones-

Evans (2006) menar att entreprenörens riskbenägenhet skulle kunna ha effekter på 

att ta in kapital. Entreprenörens förmåga att samarbeta med externa företag kan 

möjliggöra till tillväxt. Scott och Bruce (1987) förklarar att om ett företag beslutar 

att växa kommer deras mål ändras från att etableras till att bli ett lönsamt företag. 

Vilket leder till att entreprenören får högre arbetsbelastning genom ändrade 

aktiviteter, målsättningar och en ökad efterfråga i företaget.   

2.3.1.2 Stadie 2: Överlevnad  

Under den andra steget som är överlevnad strävar företaget efter en allt större 

kundbas vilket leder till att kraven höjs och att de är tvungna visa att deras produkter 

och tjänster har ett värde (Churchill & Lewis, 1983). I denna fas ökar vikten med ett 

starkt kapital för att kunna möta de högre kostnaderna. Vanligt förekommande i 
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mindre företag är att dess ägare behöver finansiera detta från deras privata konton 

och därför kan ägarens privata ekonomi vara en faktor till tillväxt (Scott & Bruce, 

1987). Enligt Carter och Jones-Evans (2006) kan nya möjligheter på marknaden 

uppkomma under fasen och vanligt är att företagen inte har tillräckliga medel till 

finansiering. Andra utmaningar under fasen för tillväxten är företagets förmåga att 

fylla på med kompetens inom dess område (Carter & Jones-Evans, 2006). Från ett 

organisationsperspektiv är det viktigt att lägga resurs vid dess kompetens och 

fokusera på dess bransch. Det ska helst inte gå in i marknadsområden som de inte 

har kompetens i eller inte känner till (Alvesson & Sveningsson, 2012). Företaget 

affärsnätverk har en viktig roll i att utbilda och se till att en kompetensutveckling 

sker. Vilket i sin tur leder till att de blir mer konkurrenskraftiga (O’Donnell, 2002). 

Davidsson, Delmar & Viklund (2001) är inne på samma spår då de menar att 

skillnaderna på kompetensen inom personalen kan var en utmaning för att företaget 

ska växa. Carter och Jones-Evans (2006) menar att ett av de viktigaste områden att 

satsa på är marknadsföringen om företaget är inom en mättad marknad. Företaget 

har dock valmöjligheten att stanna i den överlevande fasen för att spara ihop sig ett 

kapital av sin avkastning. Därmed bli nöjda med sin tillvaro (Scott och Bruce, 

1987). Samma spår är Storey (1994) och Carter, Jones-Evans (2006) då de beskriver 

att tillväxten i de mindre företagen avtar om entreprenören är nöjd med vart de är 

och inte vill fortsätta att växa. Om de mindre företagen däremot skulle möta högre 

efterfråga eller högre interna ambitioner kan det leda till att entreprenören väljer att 

växa. Vid valet att växa igen kommer entreprenören att möta nya utmaningar som 

till exempel utveckling av affärssystem (Scott & Bruce, 1987). 

2.3.1.3 Stadie 3: Tillväxt  

Tredje steget är tillväxt och då har företaget löst en stabil kundbas samt att 

entreprenören givit ut tydliga direktiv och arbetsuppgifter till de anställda i företaget 

(Churchill & Lewis, 1983). Företaget är troligen i lönsam period däremot behöver 

det inte betyda att ägaren kan ta ut vinst. Verksamheten har i denna fas fått en mer 

formell struktur med ett fungerande affärssystem däremot betyder det inte att 

lönsamheten ökar då det är en utmaning för entreprenören att införskaffa resurser 

för att växa (Scott & Bruce, 1987). Beroende på vilken verksamhetsområde 

företaget är verksamt i, har en stor betydelse på storleken av finansieringen då det 

skiljer sig markant (Scott & Bruce, 1987).  Det kan vara att företaget behöver utöka 

sitt nya affärssystem för bland annat dess lager samt utveckla rutiner och ledningens 

kunskaper (Davidsson, Delmar & Viklund, 2006).  En annat problem kan vara att de 

mindre företagen tappar kunnig personal till större företag då de kan erbjuda en 

högre lön och bättre möjligheter att klättra karriärmässigt. Det i sin tur kan ha en 

stor påverkan på det mindre företagets produkter och service (Carter & Jones-Evans, 

2006). Företaget kan då välja att gå vidare till en ny marknad eller produkt. Det är 

möjligt att företaget måste inskaffa nya resurser och delegera ut nya arbetsuppgifter 

(Scott & Bruce, 1987). Jacobsen (2013) beskriver att entreprenörens optimala väg 

att gå är att ge över visa delar av sitt ansvar till annan lämpad person och istället 

lägga fokus på de strategiska delarna. Hur de mindre företaget ska finansiera detta är 

den stora utmaningen (Jacobsen, 2013). 



 

7(30) 

 

2.3.1.4 Stadie 4: Expansion  

Steg fyra i modellen är expansion. Det är en av de avgörande stegen där företaget 

väljer att expandera verksamheten. Den betydelsefullaste delen i detta steg för en 

entreprenör är att bevara tillväxten parallellt med att tillväxten måste finansieras 

(Churchill & Lewis, 1983). Det påpekas att en av anledningar för att kunna 

expandera är att företaget besitter med ett välfungerande affärssystem samt resurser. 

För om företaget inte drivs korrekt kan det leda till att företaget behöver återgå till 

tillväxt steget igen. Om entreprenören besitter med ambition att växa samt att det 

finns möjligheter för tillväxt kan företaget besluta att expandera verksamheten 

(Scott & Bruce, 1987). Dock finns det i detta steg möjligheter att entreprenören 

avlägsnar ifrån verksamheten då entreprenören inte anpassar sig, vilket kan leda till 

att företaget blir förlustbringande samt ineffektivt (Jacobsen, 2013). Det krävs även 

ett fokus på att förbättra de externa förhållandena. När den externa efterfrågan växer 

måste företaget anpassa sig till att förbättra processerna produktutveckling, samt 

marknadserbjudande för att kunna växa, dvs. när marknaden mognar desto 

betydelsefullare blir det att erbjuda produkter med lägre priser. Därav måste 

företaget kontrollera kundbehovet, vilket har ett starkt inflyttande på tillväxten och 

marknaden (Scott & Bruce, 1987). 

2.3.1.5 Stadie 5: Mognad  

Mognad är det sista steget av fem och tar upp vikten av att ledningen sköts 

professionellt och att avkastning på investeringar görs. Andra delar som rör detta 

steg är stabilisering och förvaltning (Churchill & Lewis, 1983). Jacobsen (2013) 

anser att bygga ett samarbetssystem över de olika enheter i företaget är den 

viktigaste delen. Det femte steget har olika svårigheter vilka är produktiviteten, 

kontrollen och att komma fram med nya möjligheter till tillväxt. I takt med att 

konkurrensen genererar till lägre priser, är det extra viktigt att kontinuerligt komma 

med nya idéer för att möta efterfrågan och dess utmaningar (Scott & Bruce, 1987). 

Att vara innovativ beskriver Bjerke (2005) är det mest väsentliga gällande tjänster 

och produkter. Han menar också att de ska göras stora investeringar och 

ansträngningar inom marknadsföring och underhåll.    

2.4 Kritik av tillväxtmodellen  
Scott och Bruce, (1987) anmärker att modellen utelämnar den samhälleliga 

utvecklingen i förhållande till tillväxt, samt att modellen inte tar hänsyn till 

personalens kompetens. Vidare menar Scott och Bruce, (1987) att modellen inte 

heller tar hänsyn till att det finns mängder av olika typer av företag och marknader.  

2.5 Analysmodellen 
Den här studien syftar till att fördjupa förståelsen om entreprenörens utmaningar i 

takt med att ett entreprenörsföretag växer. Baserat på litteraturgenomgången av 

Scott och Bruce (1987) som utgår ifrån fem olika steg inom tillväxt: Inträde, 

överlevnad, tillväxt, expansion och mognad samt ett tillagt steg: uppstarten. 

2.6 Att tänka på vid försäljning till återförsäljare  
Att en av respondenterna är uppbyggt av försäljningskanalen, återförsäljning 

kommer forskaren att förklara vissa punkter vad man ska tänka på som entreprenör. 
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Det är viktigt att tänka på att det är återförsäljarna som har kontakten med 

konsumenten (Glynn, Motion & Brodie, 2007). Därav är det av stor vikt att ha en 

nära relation med återförsäljare (Ford, 1998). Förmånerna med att ha en nära 

relation med företag, är att det genererar möjligheter att utnyttja andra företags 

kompetens och resurser, vilket reducerar tiden samt kostnader. 

2.7 Att tänka på vid försäljning genom fysiska butiker  
Den andra respondenten säljer sina kläder bland annat genom fysiska butiker. Här 

kommer några punkter att tänka på som entreprenör när man säljer produkter genom 

fysiska butiker. Det är viktigt att tänka på att det existerar flera kostnader att driva 

en affär. Enligt Hernant och Boström (2010) existerar det fem faktorer som är 

väsentlig för en butik, vilket är ”läge, sortiment, priser, service och 

kommunikation”. Genom att lyckas med dessa faktorer genererar en tillfredsställelse 

till kunderna samt konkurrensfördelar för företaget. Butikens lokalisering genererar 

tillgänglighet för kunderna som leder till ett konkurrensmedel, gentemot 

konkurrensen. Affärens sortiment och priser är bland det viktigaste faktorn då de 

avgör försäljningen. Kundbemötandet och kommunikationen med konsumenter är 

av stor betydelse eftersom de är hur företaget presenterar till konsumenterna 

(Hernant & Boström, 2010).  
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3 Metod 

I följande kapitel kommer de tillvägagångssätt som har används för att uppfylla 

studiens syfte. Kapitlets delar består av forskningsmetod, tillvägagångsätt, 

urvalsprocess, datainsamling, utformning av analysmodell, operationalisering, 

litteratur, källkritik och etiskt. Varje delkapitel har beskrivningar av teori samt 

motivering. 

3.1 Val av forskningsmetod 
Författaren kommer att använda sig av en kvalitativ forskning för att identifiera 

studiens syfte. Forskningen har utgått ifrån intervjuer med respondenter som kan 

hänvisas inom ämnet entreprenörskap. Utifrån intervjuerna har data tolkats och det 

är ord som forskaren har arbetat med (Bryman & Bell, 2013), då studiens syfte 

bygger på respondenternas erfarenheter. Att forskaren valde kvalitativ forskning var 

av anledning till lämpligheten med att bearbeta data med möjlighet till analys av 

personers perspektiv och att få en djupare förståelse ifrån respondenternas 

erfarenheter (Bryman & Bell, 2013). 

3.2 Tillvägagångssätt 
Forskaren har utgått ifrån modellen av Bryman och Bell (2013) som visar 

tillvägagångsätten i en kvalitativ undersökning: 

 

 

Hämtad från Bryman och Bell (2013), Figur 1. 

 

Forskaren började undersökningen med frågeställningen som Bryman och Bell 

(2013) framhäver. Frågeställningen styr forskningens grund för vilken 

betydelsefulla data som skall insamlas och vilka respondenter är relevanta för 

studiens forskning. Nästa steg är val av plats samt undersökningspersoner (Bryman 

& Bell, 2013). Då syftet i denna studie utgår ifrån respondenternas erfarenheter, 

samt har studien utvalda avgränsningar kommer inte studien att fokusera på val av 
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relevant plats, dock har forskaren varit tydlig med valet av relevant person. 

Forskaren gjorde ett bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurval är ett slags målstyrt 

urval, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver är när man väljer ut respondenter 

med tanke på studiens syfte. Forskaren beskriver urvalet av respondenterna vid 

urvalsprocessen. Nästa steg är att samla in data ifrån intervjuerna, och forskaren 

transkriberade intervjuerna direkt efter intervjuerna för att ha ett färskt minne av 

diskussionerna. Forskaren underlättade transkriberingen genom att spela in 

intervjuerna. Utifrån den insamlade data, strukturerade forskaren empirin utifrån 

analysmodellen som forskaren har utgått ifrån. Därefter tolkade och analyserade 

forskaren empirin, genom teorier och värdeord skapades för att kunna resultera till 

nästa steg. Det sista steget forskaren har utgått ifrån var att formulera 

forskningsundersökningen för att övertyga läsarnas om att forskningens resultat är 

sanningsenlig. 

3.3 Datainsamling  

3.3.1 Semistrukturerad Intervju  

Primärdata kommer att hämtas från semistrukturerade intervjuer. Enligt Bryman och 

Bell (2013) är det en intervjustruktur med ett syfte som ligger i fokus under 

intervjun. Intervjun kommer att bevara en flexibilitet till respondenten att driva 

intervjun. Samt att intervjumetoden är välanpassad vid undersökningar med ett klart 

fokus på ett område. Forskaren utgår ifrån semistrukturerade intervjuer med två 

entreprenörer. Att studiens syfte ligger på att identifiera de två respondenters 

erfarenheter passar den semistrukturerade intervjuerna in till studien, då 

flexibiliteten och att följdfrågor ställs samt studiens syfte. Att intervjuerna kommer 

att hållas på spanska kommer forskaren att översätta intervjuerna. Intervjuerna 

kommer att genomföras via fysiska möten. Respondenterna valde att inte vara 

anonyma, vilket gjorde det lättare att jämföra data. Det genererar även ett mer 

realistiskt resultat, då det framgår att det är verkliga entreprenörer (Bryman & Bell, 

2013). 

3.3.2 Sekundärdata 

Inför intervjuerna studerades företagen genom företagens hemsidor för att skapa en 

uppfattning kring företagen. Denna information användes även som sekundärdata 

för att undersöka om det stämmer överens med vad entreprenörerna redogjorde.  

3.3.3 Bearbetning av reflektion över inhämtade data 

Respondenterna godkände inspelningen av intervjuerna innan intervjuerna spelades 

in. Primärdata behandlades genom att transkribera intervjun, och det gjordes genom 

oTranscribe programmet. Transkriberingen genererade ett hjälpmedel i textformat 

vilket underlättade skrivandet av empiri- och analysdelen, då primärdata kommer 

ifrån de genomförda intervjuerna av de två respondenterna.  

3.4 Urvalsprocess  
För insamling av empiriskt material till denna studie gjordes ett bekvämlighetsurval. 

Bekvämlighetsurval är ett slags målstyrt urval, vilket Bryman och Bell (2013) 

beskriver är när man väljer ut respondenter med tanke på studiens syfte. Forskaren 
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valde ut två colombianska entreprenörer som inriktar sig på modebranschen. 

Forskaren har en tidigare relation till de valda entreprenörer vilket underlättade att 

kontakta och boka in intervjuer med dem. Urvalsstorleken av respondenter 

bestämdes med handledaren, då två ansågs vara ett relevant val för 

kandidatexamensstorlek, samt att insamlingen kommer att vara djupgående. De 

valdes ut ifrån dessa kriterier;  

• Entreprenören skall vara aktiv i företaget  

• Mer än 5år av erfarenhet  

• Tydlig företagstillväxt.  

Utifrån dessa kriterier valdes två entreprenörer ut: Luis Rivera, Colors S.A.S. och 

Daniela Valencia Londoño, True.  

3.5 Utformning av analysmodell 
Den förberedda insamlade texterna syftade till att frambringa en förståelse om 

ämnet tillväxt samt om entreprenörens utmaningar i företaget. Syftet var att hitta en 

modell som observerar utmaningarna under tillväxtperioderna för företaget. Det 

teoretiska ramverket innehåller en tillväxtmodell baserat på Scott och Bruce (1987) 

fem steg för att lyfta fram de steg och utmaningar som entreprenören enligt 

modellen går igenom tillsammans med företaget under tillväxten.  

3.6 Operationalisering 
För att undersöka entreprenörens utmaningar från uppstarten till ett etablerat företag 

har studien utgått ifrån denna analysmodell. Intervjufrågorna är indelade efter de 

steg som analysmodellen består av samt att frågorna var öppna, då det öppnar upp 

för följdfrågor (Bryman & Bell, 2013). Vid frågornas utformning låg fokuset på 

utmaningarna.  

Tabell 1 visar operationalisering av analysmodellen och dess intervjufrågor. 

Tabell 1 Operationalisering 

av analysmodell 

 

 

Teoretiska begrepp 
 

Intervjufrågor 

Uppstarten 1. Varför startades företaget och hur utvecklades 

affärsidén? 

Inträde 2. Vilka var de största utmaningarna och hur 

behandlades de?  

 

Överlevnad 3. När blev företaget vinstdrivande?  

4. Beskriver vägen dit och dess utmaningar?  
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Tillväxt  5. Vilka var de största utmaningarna i detta steg 

och hur behandlades de?  

6. Hur såg nästa steg av tillväxt ut för dig?  

7. Hur förändrades din roll under den här 

perioden?  

 

Expansion  8. Vilka var de största utmaningarna i det här 

steget och hur behandlades de? 

9. Hur bearbetade ni tillväxten? 

 
Mognad 10. Vilka var de största utmaningarna i det här 

skedet och hur behandlades de? 

11. Vilka utmaningar har du idag? 

 

Avslutande fråga 12. Vilken var enlig dig de största utmaningarna 

under företagets tillväxt?  

 

3.7 Litteratur 
Författaren började att läsa om ämnet entreprenörskap och dess tillväxt inom 

företaget för att skapa en förståelse. Vilket Bryman och Bell (2013) förklarar är en 

betydande del för att göra en framgångsrik undersökning, samt för att få veta vad 

som redan har forskats om, och att få idéer om undersökningen. Litteratur söktes 

fram genom Linnéuniversitetets bibliotek OneSearch, där ord som entreprenörskap, 

utmaningar och tillväxt var i fokus. Resultaten blev böcker och artiklar som ansågs 

vara relevanta för studien. Vid sökningen hade författaren i åtanke att hitta aktuella 

artiklar, både gällande årtal och signifikans för studien. 

3.8 Källkritik 
Litteraturdelen bör grundas på vetenskaplig forskning, vilket Bryman och Bell 

(2013) menar att dessa även kan kompletteras med information från exempelvis 

dagstidningar. Författaren har under undersökningen använt sig av vetenskapliga 

artiklar, samt kompletterat med andra källor. Då materialet var av stor relevans för 

studien, samt att de ansågs trovärdiga. Vid källor från internet har författaren varit 

uppmärksam på källornas pålitlighet (Bryman & Bell, 2013).  

3.9 Etiskt 
Det finns etiska principer för forskare att tänka på vid undersökningen. Bryman och 

Bell (2013) berättar om sex etiska principer: ”samtyckeskravet, nyttjandekravet, 

informationskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, falskaförespeglingar 

samt att deltagarna inte ska ta skada av undersökningen.” Samtyckeskravet 

beskriver Bryman och Bell (2013) att det handlar om den frivilliga deltagande för 

respondenterna och att respondenterna kan avbryta när de känner för det. 

Nyttjandekravet är ett krav på att forskaren endast ska nyttja den inhämtade data för 

forskningsändamålet. Informationskravet behandlar att respondenterna ska bli 

informerade om studiens syfte. Konfidentialitets- och anonymitetskravet behandlar 

rättigheten om anonymiteten för respondenterna samt forskarens behandling av den 
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inhämta informationen ska behandlas med konfidentiellt. Avslutningsvis Falska 

förespeglingar betyder vikten med att forskaren inte ska generera en vilseledande 

information till respondenterna angående studien (Bryman & Bell, 2013). Vidare 

förklarar Bryman och Bell (2013) att forskare ska vara medveten om de etiska 

principerna vid undersökningens olika beslutfattande som måste göras. Författaren 

har varit noga med de etiska principerna gällande studien och respondenterna samt 

frågorna som frågades betraktades inte vara känsliga rent etiskt av respondenterna. 

Författaren har hela tiden tänkt på respondenternas frivilliga deltagande. 

3.10 Studiens tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och bekräftelse 
Bryman och Bell (2013) förklarar att vid kvantitativ forskning har begreppen 

validitet och reliabilitet en viktig betydelse vid att garantera hur pålitlig och 

trovärdig en studie är. Det är svårt att tänka på dessa begrepp vid kvalitativa studier, 

då begreppens betydelse inte är det samma. Vid kvantitativa studier behandlar mer 

att identifiera och observera den insamlade data. Inom kvalitativ undersökning är 

det vanligt att använda trovärdighetskriterierna ”tillförlitlighet, överförbarhet, 

pålitlighet och bekräftelse” för att bedöma och säkerställa en studies kvalitet 

(Bryman & Bell, 2013).  

3.10.1 Tillförlitlighet 

Tillförlitligheten handlar om hur auktoriserad ett undersökningsresultat blir 

(Bryman & Bell, 2013). För att det ska godkännas resultat och klassas som 

tillförlitlighet i resultaten behövs det att forskaren utför undersökningen genom dess 

regler samt respondentvalidering. Respondentvalidering handlar om att forskaren 

delar med sig av resultatet till respondenterna, för att framlägga bevis för att 

undersökningen är korrekt utförd (Bryman & Bell, 2013). Forskaren har läst igenom 

undersökningsresultatet med respondenterna genom ett telefonsamtal och blivit 

godkänd ifrån respondenterna. 

3.10.2 Överförbarhet 

Enligt Bryman och Bell (2013) beskriver de att överförbarheten handlar om 

resultatet kan överföras till en annan tidpunkt eller kontext. Denna undersökning är 

en kvalitativ undersökning och analyseras utifrån respondenternas erfarenheter. Det 

är svårt att förutse hur denna undersökning kan överföras till andra sammanhang då 

den är uppbyggd ifrån tolkningar ifrån respondenternas utmaningar.  

3.10.3 Pålitlighet 

Pålitligheten handlar om hur pass man kan granska undersökningens kvalitet och 

tillämpningen (Bryman & Bell, 2013). Forskaren har beskrivit de olika 

forskningsprocesserna genom Bryman och Bell (2013) kvalitativ modell för att 

uppnå transparens och pålitlighet samt lyssnat på handläggarens kommentarer. 

3.10.4 Bekräftelse 

Enligt Bryman och Bell (2013) handlar detta krav på att säkerställa att forskaren 

agerat i god tro, genom att bevisa att forskaren inte har medvetet låtit den teoretiska 

inriktningen påverkat sina egna personliga värderingar. Forskaren har tänkt på 

vikten med att inte påverka respondenterna eller dra felaktiga slutsatser.  
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4 Empiri 

I följande kapitel presenteras det insamlade empiriska materialet. Inledningsvis 

börjar den empiriska datainsamlingen med en beskrivning av företaget, och därefter 

presenteras de genomförda intervjuerna utifrån analysmodellen, för att kunna 

behandla problemformuleringen och uppnå syftet för uppsatsen.   

4.1 Colors S.A.S. 
Colors S.A.S. grundades 1992 av Luis Rivera och Marisol Quintero. Colors S.A.S. 

är ett modeföretag som presenterar sig som "creando moda" dvs att de skapar mode. 

Colors strävar efter att designa sina kollektioner av kläder utifrån de senaste 

trenderna, stilar och mönster, vilket ger kunderna en anledning att välja deras 

produkter (Colors, 2018). De har omkring 100 fastanställda, 30 försäljare, och runt 

80 olika klädverkstäder som endast arbetar med Colors samt 50 leverantörer de 

arbetar med (Colors, 2018). Colors producerar omkring 170,000 plagg månadsvis 

och omsätter cirka 20 miljoner svenska kronor per månad (Colors, 2018). 

Verksamheten är indelad i fyra affärsområden: produktion, handel, logistik och 

administration. Huvudkontoret ligger i Medellin, där de har hand om logistiken och 

administrationsdelen. Colors huvudförsäljning är genom försäljare som säljer till 

återförsäljare.  

4.2 Intervju - Colors 

4.2.1 Uppstarten 

Colors inledde sin resa i början av 90-talet som en återförsäljare av andras kläder. 

Nationalencyklopedin definierar återförsäljare: ”företag som säljer produkter som 

tillverkats av andra till senare led i tillverknings-, distributions- och 

konsumtionskedjan”. Luis berättar att allt började med att han ärvde en större 

summa pengar av en familjemedlem som gick bort. Luis och sin nuvarande fru 

Marisol diskuterade vad de ville göra med pengarna. Luis hade alltid fantiserat som 

ungdom över att bli egenföretagare och arbeta för sig själv. De delade ett 

gemensamt intresse och beslutade sig för att fokusera på en affärsidé inom mode. 

Under 6 månader undersökte de olika slags försäljningskanaler och att öppna upp ett 

eget klädmärke. En dag hittade de en perfekt positionerad lokal i centrum i sin 

hemort, Aguadas. Aguadas är en mindre colombiansk stad som ligger norr om 

Caldas. De beslutade att börja sin resa med att köpa andras kläder och sälja i deras 

lokal. Han kontaktade de klädesmärken som fanns i staden Aguadas. Luis förklarade 

dessvärre att det var svårt att hitta fina kläder då utbudet av kläder ifrån Aguadas var 

ytterst litet. Till slut fick Luis kontakt med olika modeföretag utanför staden 

Aguadas. Dessa företag hade försäljare som åkte runt i Colombia och sålde kläder 

genom beställningar, vilket Luis utnyttjade. 

4.2.2 Inträde  

Luis kommer ihåg att det var svårt inledningsvis att veta vilka av dessa försäljare 

som sålde kvalité på kläderna samt att förhandla ner priserna då Luis var en ny 

klient för dessa företag. Dessutom var Luis tvungen att betala omedelbart utan 

någon delbetalning på beställningar, vilket var en stor utmaning för Luis då han 
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behövde betala en större del av arvet för att kunna betala. Luis beskriver att 

anledningen till att det gick resultatrikt var att Marisol valde rätt produktsortimentet, 

och att personalen som hjälpte till att sälja kläderna i butiken var ifrån Luis´s familj. 

Därav skapades ett förtroende att inget skulle bli stulet samt att de arbetade med en 

annan slags motivation gentemot en vanlig försäljare, beskriver Luis. 

4.2.3 Överlevnad 

Att denna affär skilde sig markant från de andra affärerna i området, ökade 

försäljningen samt popularitet i affären och genererade affären nästan direkt i vinst. 

Luis berättade att det ibland var kö innan han öppnade butiken. Luis och Marisol 

såg en stor möjlighet med affären, därav började de leta efter andra mindre städer 

för att öppna upp en till affär. De fick en rekommendation av en nära vän till 

Marisol att det fanns en fin lokal centralt i Manizales. Manizales är en större stad 

som ligger 3–4 timmar bilfärd ifrån Aguadas. Luis förklarade att största utmaningen 

i Manizales var att rekrytera professionella och pålitliga försäljare. De öppnade upp 

sin andra butik i Manizales ett år efter första butiken i Aguadas. Då de inte hade 

kännedom av befolkningsefterfråga samt ingen välplanerad marknadsföringsstrategi 

för att lansera affären, tog det 3–6 månader innan affären började bli populär samt 

vinstdrivande. 

4.2.4 Tillväxt  

Luis talar om att det var samma anledning i Manizales att det gick verksamt, det var 

att de hade ett sortiment som ingen av konkurrenterna hade, vilket gav dem en 

konkurrensfördel. Under den första tillväxtfasen berättar Luis att han gick ifrån att 

göra näst intill allt till att fokusera på affärernas inventering, försäljning, rekrytering 

och betalningarna då delegeringen av de olika arbetsuppgifter som fanns aldrig var 

ett problem för honom. Efter uppstarten av andra affären, var Luis och Marisol 

nöjda under 3 år. De tog endast in fler försäljare under högsäsongerna. Luis menar 

på att utmaningen låg i att ha nära relation med producenterna av kläderna och att 

förbättra försäljningen. Efter 3 år expanderade de Colors med 3 extra affärer. En i 

Medellin, Periera och La Pintada. Luis hade runt 15 till 20 arbetare som arbetade 

hel- eller deltid hos Colors. Luis största utmaning under denna period var att få in 

beställningarna i tid, då producenterna började leverera sina produkter sent, vilket 

gjorde det svårt att kontrollera inventeringen. De installerade ett affärssystem med 

fokus på inventering för att förbättra kontrollen. Företaget fortsatte att växa inom 

detta steg till 10 olika affärer runt om i Colombia samt ett varulager i Medellin för 

att centralisera logistiken.  

4.2.5 Expansion  

De fortsatte i samma affärsidé med återförsäljning tills början av år 2000, då Luis 

insåg problematiken med att vara beroende av producenterna och deras ouppfyllda 

beställningar av mängd, kvalité, pris, tid etc. Luis och Marisol tog ett beslut att börja 

producera egna kläder som de distribuerar ut till sina butiker. Med den lyckade 

implementering av produktionen i företaget märkte de snabbt att de kunde reducera 

försäljningspriserna på kläderna. De fick många förfrågningar av att sälja deras 

kläder till återförsäljare då priset var lågt och de kläder som de producerade var 

inom modetrenden med en hög efterfråga till konsumenterna. Efter att ha analyserat 



 

16(30) 

 

möjligheterna till att öppna upp den nya försäljningskanalen till återförsäljare. 

Beslöt de sig för att chansa att börja sälja samma kläder de hade i butikerna till 

andra återförsäljare. De växte i beställningar dock uppfattade de snabbt att andra 

återförsäljare började vinna marknadsdelar på deras fysiska affärer, då konkurrensen 

började ha ett liknande produktsortiment. Utöver det tyckte Luis att det var en 

utmaning att kontrollera försäljarna i butiken om de skötte sig, då han hade ett mer 

fokus på produktionen än handeln. Efter två år av försämrad försäljning ifrån 

butikerna beslöt de sig att stänga ner ett flertal affärer och satsa mer på försäljning 

till återförsäljare istället för konsumenten direkt. De märkte snabbt att efterfrågan 

ökade och de kunde fokusera mer på produktionen vilket gjorde att de fattade 

beslutet att enbart fokusera på produktionsverksamheten och försäljning till 

återförsäljare. Med den anmärkningsvärt höga tillväxten och lönsamhet började det 

komma nya utmaningar i form av fler konflikter med återförsäljare som hade svårt 

att betala tillbaka pengar. Dessutom att leverantörer som inte levererade rätt kvalité 

som till exempel att de kunde komma flera 100m textil som var trasiga vilket ledde 

till att de levererade ut beställningen sent. Luis bedömde utifrån de nya 

utmaningarna att det behövdes göra något för att kunna kontrollera klienterna. 

Därav installerade Luis in ett nytt affärssystem som underlättade att kontrollera 

företagets utmaningar. En annan stor utmaning i samband med tillväxten var att få 

personalen att acceptera företagskulturen att generera en maximal tillfredställelse 

hos kunderna. Därav investerade de många timmar på att få sitt arbetsteam att förstå 

kulturen i företaget. 

4.2.6 Mognad 

I intervjun påpekar Luis att det är en stor utmaning än idag att ha en nära 

kommunikation med alla arbetare, då de har vuxit till ett stort arbetslag, vilket 

underlättade förr när de var färre. De utvecklar än idag affärssystemet för att 

förbättra deras interna utmaningar. Trots utvecklingen ser han däremot fortfarande 

en utmaning att kontrollera alla leverantörer. Luis förklarar att han i största grad 

ansvarar för de förvaltningsuppgifterna i företaget idag samt är Luis glad då 

avkastningen är stigande och stabil på företaget.  

4.2.7 Avslutande fråga 

De största utmaningarna för Luis har varit och är att kontrollera sina leverantörer 

och klienter. Utöver kontrollen anser Luis att anpassning i uppstarten av de nya 

ansvaren samt arbetsuppgifterna som uppstod var utmanande.  

4.3 True. S.A.S. 
True. S.A.S. grundades av Daniela Valencia Londoño och hon öppnade sin första 

butik år 2007 och har idag åtta fastanställda (True, 2018). Märket True. presenteras 

som en referenspunkt för ungdomar, som har ett intresse av streetfashion och musik 

(True, 2018). True. grundades i Medellin där huvudkontoret också är placerat idag. 

True. säljer genom egna butiker i Medellin, Pereira samt i sociala media, utöver det 

har True. även flera återförsäljare i Colombia som säljer företagets kläder. True. 

producerar runt 7000 plagg i månaden, med en omsättning runt 150,000 till 200,000 

svenska kroner per månad (True, 2018). 
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4.4 Intervju - True.  

4.4.1 Uppstarten 

Daniela började sin resa år 2007 genom att måla olika mönster på studenters kläder, 

som gav till resultatet en slags trend på universitet i Medellin. Hon studerade då till 

att bli ingenjör, trots att hennes intresse var grafisk design. Hon uppfattade en 

efterfråga efter hennes grafiska design på kläderna, samt att folket pratade positivt 

om det. Det var många som ville att hon skulle börja designa och sälja kläder. Hon 

berättar under intervjun att det tog henne hela terminen att fundera över vad hon 

ville göra, då hon själv inte hade några pengar eller erfarenhet om att driva något 

eget. Daniela bestämde sig för att försöka. 

4.4.2 Inträde  

Den första utmaningen var att skaffa sig kapital för att kunna börja. Det fick hon 

ifrån sina föräldrar, en mindre summa för att köpa material. Hon använde pengarna 

för att köpa färdiga enkla överdelsplagg som till exempel t-shirts, som endast var 

helt vita eller svarta då hon inte visste något om produktion av kläder dvs brist på 

kunskap. Hennes andra utmaning var att hitta vem som skulle hjälpa henne att 

trycka hennes grafiska design på plaggen. Hon frågade runt och hon fick reda på att 

hennes väns familj hade ett tryckeri som kunde hjälpa henne. Hon var tacksam, då 

många andra tryckerier som hon frågade inte ville ta emot hennes beställningar då 

antalet var lågt och att hon inte kunde betala mycket. Daniela skapade två olika 

prototyper. Anledningen till att Daniela skapade dessa prototyper var att hon hade 

fått rekommendation att undersöka produkterna på marknaden först för att få 

respons av konsumenterna åsikter, dvs en slags marknadsundersökning av hennes 

produkter. Hon fick positiv respons, till och med att studenterna på universiteten 

började beställa kläderna innan hon hade dem klara. Hon fortsatte att sälja kläderna 

på olika universitet under två terminer, där hon hade hand om alla arbetsuppgifter i 

företaget. 

4.4.3 Överlevnad 

Under dessa två år av positiv försäljning skaffade sig hon ett kapital att gå till nästa 

steg i tillväxten. Hon hyrde en lokal i Medellin där hon sålde sina kläder. Hon var då 

19 år gammal och kände en stor utmaning att dirigera ut arbete och rekrytera 

personal till affären. Hon förklarar att beslutet med affären resulterade även att hon 

fick nya arbetsuppgifter och ansvar. Att marknadsföra affären var bland det 

svåraste. Efter några månader började hon känna en slags bekvämlighet att dirigera 

ut hennes arbetsuppgifter samt den ökade kunskapen att marknadsföra. Hon växte 

med försäljning och efter ett års tid med affären tog hon beslutet att hoppa av 

universitet och satsa 100% på verksamheten. Hon berättade att det inte var det 

enklaste beslutet att hoppa av. Att hon fick ett positivt stöd av sina föräldrar, gav till 

resultat att hon hoppade av studierna. Nu när hon hade mer tid att fokusera på 

företaget började hon att studera andra klädesmärken och hur de drev dem. Hon 

beslutade från granskningen av andra företagen att börja producera sina egna kläder 

från noll, därav skulle hon kunna reducera kostnaderna på plaggen samt kunna 

designa sina egna plagg. De pengar hon sparade ihop köpte hon 5 olika symaskiner 

för att kunna producera de produkter hon ville. En utmaning var att hitta en billig 
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och säker lokal, för att ställa in maskinerna samt att hitta en skräddare som kunde ha 

hand om produktionen. Daniela började hyra en lokal, dock under de första sex 

månaderna bytte hon ut skräddaren fyra gånger, tills hon hittade en skräddare som 

hade den erfarenhet för att kunna producera de kläder hon ville. Hon observerade att 

lönen spelade stor roll då hon erbjud lite bättre lön än vad hon hade gjort innan. 

Skräddaren arbetar fortfarande kvar och Daniela är lika nöjd med henne nu som då. 

Hon menar på att hantering av personal genom tillväxtperioden har varit en av 

hennes viktigaste och mest utmanande uppgifter då det är svårt att hitta rätt 

professionell personal. Daniela förklarar vikten när du finner den rätta personen är 

det viktigt att göra allt för att ha dem kvar. 

4.4.4 Tillväxt  

Nästa utmaning var att öka försäljning. Då hon viste att hennes produkter hade en 

hög efterfråga med ett lågt pris, uppmärksammade hon tidigt ett intresse på sociala 

medier, som hon ville satsa på. Eftersom hon inte hade någon erfarenhet om digital 

marknadsföring, betalade hon en extern tjänst. Hon påpekar att det var en utmaning 

att hitta rätt reklambyrå då varje byrå hade sina fördelar. I slutändan valde hon en 

byrå som hon hade blivit rekommenderad av. När hon öppnade den nya digitala 

försäljningskanalen, började hon observera att hennes arbetsuppgifter ändrades och 

blev fler. Daniela dirigerade ut arbetsuppgifter på de två heltidsanställda hon hade i 

affären att även ansvara på de arbetsuppgifter som behövdes ifrån sociala media. 

Konsekvenserna av att de i affären hade flera arbetsuppgifter gjorde att 

försäljningen försämrades i affären. Då försäljarna i affären emellanåt var upptagna 

med andra arbetsuppgifter. Daniela uppfattade detta och tog beslutet att 

reklambyrån skulle ansvara för alla arbetsuppgifter som uppstod med den digitala 

delen.  

4.4.5 Expansion  

Daniela observerade även att det fattades något i företaget, och det var just när en 

annan entreprenör förklarade hur viktigt det var med att införskaffa en 

företagskultur samt ett affärssystem. Företagskulturen blev en utmaning då hon 

behövde utveckla och förklara hur hon ville att de anställda skulle hantera de 

utmaningar som uppstod internt eller externt och att deras beteende av sina 

arbetsuppgifter skulle anpassas. Efter två månaders utveckling av företagskulturen 

samt installationen av systemet kände hon att det hade blivit lyckat. Det märkte hon 

genom att nyanställda enkelt kunde anpassa sig till sina arbetsuppgifter och att de 

interna problem som uppstod löstes som hon ville samt att den grafiska designen av 

publiceringar blev bättre. Under Danielas tillväxtperiod betonar hon vikten med att 

hela tiden se dess utmaningar i förtid och snabbt som möjligt lära sig att kunna lösa 

dessa utmaningar. Hon påpekar även hur viktigt det är att alltid utveckla sina 

arbetsuppgifter samt att dirigera ut till rätt arbetsuppgifter till rätt personal.  

4.4.6 Mognad 

Idag har Daniela en mer chefsroll i företaget, samt ansvarar hon för designdelen och 

förvaltning. Daniela söker hela tiden efter innovationsidéer för att hitta nya 

tillväxtmöjligheter. Hon påpekar att installationen av företagskulturen genererade att 

de flesta processerna i företaget fungerar lättarbetat och att relationerna med de 
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olika leverantörer, återförsäljare etc. förbättrades marginellt. Dock är det fortfarande 

en utmaning att kontrollera alla leverantörer och kunder. 

4.4.7 Avslutande fråga 

De största utmaningarna för Daniela var att införskaffa resurser, stabilisera 

omsättningen och delegeringen. Utöver det var det en stor utmaning att lära sig de 

nya arbetsuppgifterna och anpassa sig under tillväxtperioden, trots att hon påpekar 

att det finns professionell extern hjälp samt vikten med att alltid observera andras 

rekommendationer och aldrig sluta motiveras att driva företaget framåt. 
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5 Analys och Diskussion 

Analys- och diskussionskapitlet kommer struktureras efter analysmodellen.  

5.1 Luis Rivera, Colors S.A.S. och Daniela Valencia Londoño, True 

5.1.1 Uppstarten 

5.1.1.1 Luis Rivera 

Efter att Luis såg möjligheten med affärsidén undersökte de idén och konkurrensen 

på marknaden under en 6 månaders period, vilket Leach & Melicher (2012) 

refererar att en utvärderad och väl planerad affärsidé reducerar risken att misslyckas 

och ökar chanserna till ett framgångsrikt företag. Eftersom Luis Rivera ärvde en 

större summa pengar gjorde det att de hade kapital tillgängligt vilket resumerade till 

att de hade den största utmaningen för entreprenörer tillhands vid uppstarten. När de 

valde att de skulle sälja andras kläder var inte affärsplanering någon större 

utmaningen för dem. Utifrån deras tålmodiga undersökning av marknaden upptäckte 

de den optimala lokalen, vilket var en av nyckeldelarna till en lyckad 

genomförbarhet av affärsidén (Leach & Melicher, 2012). Luis anpassning av 

producenter, försäljningskanal etc. anser Lamine, Mian och Fayolle (2014) är ett 

handlande som förbättrar möjligheten att klara av utmaningar när en person är 

anpassningsbar. Luis hade inte några erfarenheter inom entreprenörskap, vilket 

Johnson & Sohl (2012) konstaterar att inta ha erfarenhet ökar risken för 

misslyckande, dock lyckades Luis.  

5.1.1.2 Daniela Valencia Londoño 

Danielas affärsidé föddes genom positiv respons utifrån hennes färdighet av grafiskt 

ritande. Dock framhäver Daniela att det inte var av avsikt ifrån början att skapa ett 

företag. Beslutet togs utifrån en utvärdering av hennes respons. Att Daniela väntade 

med att öppna upp företaget och gjorde en utvärdering, stöder Leach och Melicher 

(2012) hänvisning till reducerad risk av misslyckande vid uppstarten. Leach och 

Melicher (2012) beskriver att det finns tre punkter som är viktiga vid uppstarten av 

affärsidén: första steget är att utveckla möjligheterna, vilket Daniela gjorde genom 

att undersöka efterfrågan och produkten. Andra steget är att skaffa resurser, vilket 

hennes föräldrar hjälpte till med i uppstarten. Slutligen granska uppbyggnaden av 

verksamheten, vilket Daniela inte hade i åtanke. Anledningen att Daniela inte hade 

ett stort fokus på att granska uppbyggnaden var att hon inte hade erfarenhet inom 

området, vilket Johnson och Sohl (2012) beskriver att det ökar risken till 

misslyckande utan erfarenhet.  

5.1.2 Inträde  

5.1.2.1 Luis Rivera 

Att Luis inte hade någon erfarenhet från innan försvårar utmaningen att växa ifrån 

första stadiet Scott & Bruce (1987). Att Luis hittade den optimala lokalen med ett 

trendigt sortiment av kläder ökade sannolikheten att växa Carter & Jones-Evans 

(2006), samt underlättade utmaningarna för Luis under detta stadie då han har en 

tillgänglighet till en av de viktigaste resurserna; kapital. Luis besatt med en 
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motivation att växa, vilket kan även hänvisas till Davidsson, Delmar och Viklund 

(2001) att det kan ha en effekt till större möjlighet till tillväxt. Luis märkte även 

ifrån tidigt stadium att han måste bygga nära relationer med klädproducenterna för 

att kunna erbjuda ett brett sortiment av kläder. Detta medvetande kan hänvisas av 

Carter & Jones-Evans (2006) att möjligheten att växa är större om du har en 

förmåga att samarbeta med andra företag. Avslutningsvis beslöt Luis och Marisol att 

de ville växa vilket gjorde att Luis fick fler arbetsuppgifter, vilket kan hänvisas att 

detta är en följdriktighet av tillväxten (Scott & Bruce, 1987). 

5.1.2.2 Daniela Valencia Londoño 
Daniela inledde med en kompetens att veta vilka produkter som var efterfrågade, 

vilket hon fick ifrån tidigare arbeten. Detta underlättade utmaningen för företagets 

inträde och fortgång (Carter & Jones-Evans, 2006) samt stöder Scott och Bruce 

(1987) teori att Danielas tidigare erfarenhet kommer att hjälpa henne att växa. Att 

hennes föräldrar hjälpte till med finansiering bidrog till att utmaningen reducerades 

inom detta stadium (Scott & Bruce, 1987). Danielas förmåga att skapa dessa 

grafiska designer, frambringar större möjligheter att lyckas växa på marknaden 

vilket Carter & Jones-Evans (2006) påvisar. Att Daniela fick hjälp av en nära vän 

med att hitta ett företag som kunde hjälpa henne med trycket kan hänvisas ifrån hur 

viktigt det är att ha kontakter, vilket Carter & Jones-Evans (2006) beskriver om. 

Teorin överensstämmer med att Danielas arbetsuppgifter och ansvar i företaget var i 

princip allt. Lönsamhet skulle prioriteras då hon längre fram tar beslutet att hoppa 

av studierna för att ha mer tid att få verksamheten att växa, vilket även följer de 

teoretiska förväntningarna.  

5.1.3 Överlevnad 

5.1.3.1 Luis Rivera 

I detta steg väntas dessa utmaningar för entreprenören att uppstå: att söka efter en 

bredare kundbas, bevisa att produkterna har ett värde, öka sitt kapital, fokusera mer 

på marknadsföring, nya marknadsmöjligheter och bevisa sin kompetens att klara av 

nya arbetsuppgifter samt delegera ut arbetsuppgifter. Dessa utmaningar stämmer 

överens med Luis berättelse då deras försäljning ökade, beslutet att etablera en till 

butik på en helt ny marknad, svårigheter att rekrytera och marknadsföring, samt 

Luis medvetna agerande, vilket kan kopplas till ett avgörande kompentensförmåga.  

5.1.3.2 Daniela Valencia Londoño 
Att analysera Danielas agerande med att spara pengar för att generera ett kapital, 

kan tolkas med att hon hade en kunskap om hur viktigt det är att ha ett kapital till 

hands för att kunna motstå dess utmaningar under tillväxten. Detta kapital 

investerade hon i att öppna en butik för att kunna expandera försäljningen. Detta är 

ett tecken på att Daniela ville växa, vilket kan styrkas att ha en motivation och vilja 

kan förbättra chanserna att växa. Hon förklarar att den första utmaningen under det 

här steget var att rekrytera personal, då hon var obekväm att dirigera ut 

arbetsuppgifter. Det kan även ifrån Danielas berättelse sätta i förbindelse med 

teorin, bland annat att hon hade svårt med marknadsföring som Scott och Bruce 

(1987) påvisar. Danielas utmaning med att lösa det ökade tidskrävande arbetet, 

agerande Daniela genom att hoppa av studierna för att kunna växa. Initiativet att 
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undersöka marknaden stöder teorin att förbereda sig för dess utmaningar att växa 

och inleda nya processer i företaget för att kunna förbättra produkterna i pris och 

kvalité, samt inhandling av maskiner. Dessa initiativ underlättar att bemöta 

företagets utmaningar i framtiden. Avslutningsvis hänvisar Daniela till vikten att ha 

professionell personal samt hur viktigt det är att hantera personalen under detta steg 

i tillväxten.  

5.1.4 Tillväxt 

5.1.4.1 Luis Rivera 

I steg fyra ligger utmaningarna på delegeringen av ansvar och arbetsuppgifter, samt 

utmaningarna med struktur i förteget med bland annat installation av ett 

affärssystem, effektivitet av personal, finansiell stabilitet för tillväxten och kontroll 

Jacobsen (2013). Att analysera Luis redogörelse under tillväxt steget, stämmer 

utmaningar väl överens. Luis expanderade sin verksamhet till andra städer, 

installerade ett affärssystem för att kunna kontrollera företaget, hans arbetsuppgifter 

förändrades, Luis anställde professionell personal och dirigerade ut sina uppgifter 

till andra. Detta kan betyda att Luis ifrån innan hade rätt förutsättningar och 

kompetens för att bemöta dessa utmaningar. Luis anmärker att under detta steg var 

relationen med producenterna den största utmaningen, då beställningarna ofta kom 

sent genererade de till sämre produkt- och servicekvaliteten. 

5.1.4.2 Daniela Valencia Londoño 
Under detta steg kan man observera att Daniela utvidgade sin försäljning genom att 

införa en ny försäljningskanal, vilket är ett tecken på viljan att växa. Daniela 

dirigerade ut alldeles för mycket arbetsuppgifter till sina anställda, vilket resulterade 

till försämring i försäljning. Detta initiativ kan sättas i förbindelse med bristande 

erfarenhet. Dock löste Daniela denna utmaning genom dirigering till extern tjänst.  

5.1.5 Expansion  

5.1.5.1 Luis Rivera 

Detta steg är en avgörande period med många utmaningar att hantera, speciellt när 

du väljer att expandera företag, vilket Luis bestämde sig för. Churchill & Lewis 

(1983) påpekar att det viktigaste momentet för ett företag under tillväxten är att 

bibehålla en tillväxt. Att Luis installerade ett nytt affärssystem och företagskultur är 

ett initiativ för att kunna hantera en tillväxt samt förbättra kontrollen och reducera 

utmaningarna. De observerade en försämring av den externa delen, som påverkade 

deras tillväxt. Detta påvisas ifrån Scott & Bruce (1987) att företagen måste ha en 

bättre extern kontroll. Scott & Bruce (1987) förklarar även att om man inte anpassar 

sig eller leder företaget på ett lönsamt vis kan företaget behöva återgå till 

tillväxtstadiet. Luis beslutade att reducera problemen genom att ansvara för 

produktionen.  

5.1.5.2 Daniela Valencia Londoño 
Daniela nämner de två utmaningarna installationerna av affärssystem och 

företagskultur under expanderingssteget, vilket instämmer på Churchill & Lewis 

(1983) teori angående vikten att ha ett fungerande affärssystem för kontrollen samt 
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vikten att successivt lägga större fokus på företagskultur samt motivation och 

inspiration av anställda. Daniela förklarar vikten med att hela tiden se dess 

utmaningar i förtid och att alltid utveckla sina arbetsuppgifter, samt att kunna 

hantera alla arbetsuppgifter. Hon påpekar även vikten med att dirigera ut till rätt 

arbetsuppgifter till rätt personal vilket stöder teorin för att anställda behöver en 

formell struktur för ökad effektivitet. 

5.1.6 Mognad 

5.1.6.1 Luis Rivera 

Sista steget, mognad uppnås där entreprenören främst arbetar med förvaltning med 

ett stabiliserat företag. Det stämmer in hos Luis, då Luis huvudsakliga arbetsuppgift 

är förvaltning, samt att företaget är i ett stadium som generar en positiv avkastning. 

Han förklarar att det fortfarande finns interna utmaningar däremot är den största 

utmaningen fortfarande kontrollen med leverantörerna och kunderna.  

5.1.6.2 Daniela Valencia Londoño 
Daniela besitter en chefsroll som instämmer på utvecklingen av entreprenörens roll i 

ett växande företaget. Att Daniela strävar efter nya möjligheter betyder att hon 

fortfarande har viljan och motivationen att växa (Scott & Bruce, 1987). Daniela 

hänvisar att tillväxten till mognad underlättades vid den lyckade installationen av 

företagskulturen och affärssystemet. Även Daniela beskriver att dagens största 

utmaning är att kontrollera leverantörerna.   

5.1.7 Avslutande fråga 

5.1.7.1 Luis Rivera 

Att entreprenörer gör i princip allt, eller är involverad i allt, kan refereras till Burns 

(2001) teorier, samt när företaget växer uppstår det flera utmaningar med att 

delegera såväl ansvar som tidigare arbetsuppgifter. 

5.1.7.2 Daniela Valencia Londoño 
En motiverad entreprenör har större möjligheter att ta sitt företag från att vara 

etablerat till att bli lönsamt (Davidsson, Delmar & Viklund, 2001). Beaver och 

Jennings (2005) menar att strävan efter individuell prestation kan hämma företagets 

tillväxt. De förklarar även att entreprenörens bristande förmåga att anpassa sig i takt 

med att företaget utvecklas är en bidragande orsak till att företaget inte överlever. 

Samt att entreprenören bör besitta med förmågan att kunna se möjligheter i 

utmaningar och tillfälle för att agera (Burns, 2001). Begränsade erfarenheter kan 

också vara en orsak till att nyblivna entreprenörer misslyckas med sitt företag 

(Johnson & Sohl, 2012). Enligt Thillairajan och Jain (2013) stöder begränsade 

resurser en utmaning för företaget i tidigt stadium. 

5.2 Diskussion 
Forskaren är medveten om svårigheterna att resultera en övertygande slutsats, då 

avgränsningarna av de begränsade antalet och likartat företag, reducerar 

pålitligheten i undersökningen. Dock bedömer forskaren att det finns en stor chans 

att slutsatsen är sannolik då det stämmer in på teoretiska förväntningar samt att det 
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kan stämma in på andras entreprenörs utmaningar. Enligt analysmodellen skulle de 

varierande stegen inverka på entreprenören med olika utmaningar och förändrande 

roller, samt ett dirigerande av entreprenörens arbetsuppgifter och ansvar. Var och en 

av tillväxtsstegen har ett karakteristiskt drag och leder till utmaningar som stämmer 

överens med teorierna samt entreprenörens förändrande ansvarsuppdelning. 

Forskaren konstaterar att dirigeringens utmaningar av ansvarsfördelning samt 

arbetsuppgifter under företagets tillväxt ändrats liknande ifrån stegen i modellen. 

Att dessa två entreprenörer hade två olika uppstarter av affärsidéen, kan förbindelse 

med att det finns olika förhållanden och omständigheter som formar företagets 

uppstarter. Något som de hade gemensamt var viljan och uppfattningen av 

möjligheterna. Daniela uppfattade redan innan uppstarten en efterfråga av hennes 

produkter gentemot Luis då han såg möjligheten i en butik utan någon erfarenhet av 

efterfrågan. Enligt undersökningen kan det resumeras till att en entreprenör är en 

person med stark vilja att genomföra sin idé, samt dess observanta syn att se 

möjligheter som andra inte gör. Ovan går det att läsa hur viktigt det är för 

entreprenören att arbeta med sig själv för att utvecklas med företaget. Genom dessa 

utmaningar kommer entreprenören även att få lärdom för att kunna utvecklas och att 

skaffa sig erfarenheter från dem. Att undersökningen hade många likheter mellan 

teorin fanns det även en utmaning som teorin inte tar upp lika mycket, är 

behandlingen av tredjeparts. Svårigheten att behandla leverantörer samt kunder, kan 

i och för sig bero på att teorin inte har tänkt på lokaliseringen av 

undersökningsolikheter, dvs om det är ett u- eller i-land samt dess kulturella 

skillnader. Scott & Bruce (1987) instämmer att denna tillväxtmodell kan brista i att 

företag inte följer förväntningarna.  
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6 Slutsats 

I denna avslutande del presenteras kommentarer och synpunkter på det som 

framkommit under studiens gång. Avslutningsvis presenteras vad en entreprenör ska 

tänka samt ges förslag på eventuella framtida forskningsområden. 

Syftet med studien var att fördjupa sig inom ämnet entreprenörskap och studera 

samspelet mellan entreprenörens utmaningar vid tillväxten för att identifiera vilka 

utmaningar dem stöder på under tillväxtperioden. Detta summerades till 

frågeställningarna: Vilka utmaningar uppstår under tillväxten? Går det att påvisa en 

interaktion mellan entreprenörers utmaningar under tillväxtperioden? Det kommer 

under slutsatsen utgå ifrån empirin och analysdelen för att presentera svaren på 

frågeställningarna. Syftet var att utveckla en förståelse om entreprenörernas 

utmaningar ifrån två colombianska företag. Detta blev genomförbart genom en 

teoretisk inhämtning om entreprenörskap, deras rollförändringar, samt en 

hänvisning till Scott och Bruce (1987) presenterade analysmodell om tillväxt stegen 

i företagen. Studien resulterade i att de utmaningarna enligt teorin förväntas gå 

igenom under tillväxtperiod stämmer in på respondenternas redogörelse. Visserligen 

kan inga universella slutsatser definieras då studien endast utgår ifrån två 

entreprenörers erfarenheter av utmaningarna, dock kan resultatet indikera på dess 

utmaningar som framkommer. Entreprenörskap definieras varierande av olika 

forskare. Efter att analyserat Luis och Danielas erfarenheter kan man hänvisa till hur 

viktigt det är för entreprenörer att kunna avläsa och agera på de möjligheter som 

uppstår, dvs agera entreprenörmässigt samt att ha kompentensen för att möta 

utmaningarna som uppstår. Resultatet indikerar och instämmer på teorin att 

entreprenörerna genomgick förändringar från att i uppstarten ha hand om princip allt 

i företaget, tills att företaget passerat överlevnadssteget och succesivt börjat delegera 

ut arbetsuppgifter till anställda och avslutningsvis under mognadssteget ha ett 

reducerat ansvar som indikerar på förvaltningsansvaret i företaget. Dock har Daniela 

ett bredare ansvar, då hennes företag inte är lika stort som Luis´s företag är. 

Delegeringen väntades vara en av de största utmaningarna för entreprenörerna, dock 

i denna studie anmärker entreprenörerna till att rekryteringen var i sig en större 

utmaning då det var svårt att finna professionell personal. Daniela märkte att lönen 

spelade en stor roll, vilken slags kvalité du fick hos anställdas arbete och att det 

underlättade att rekrytera personal. Enligt teorin ökar chansen att lyckas växa under 

uppstarten av affärsidén om företaget undersöker marknaden, vilket Luis och 

Daniela gjorde, som kan hänvisas att det stämmer in på teorin, då de lyckades att 

växa. Ingen av dem hade någon speciell erfarenhet inom entreprenörskap dock såg 

Daniela sin möjlighet genom ett lyckat resultat av grafisk design samt att personer 

rekommenderade henne att starta upp ett klädesmärke samt att hennes föräldrar 

hjälpte henne med finansiering. Gentemot Luis, uppstod affärsidén då han erhöll en 

summa pengar ifrån en familj som hade gått bort samt möjligheten ifrån en ledig 

lokal som presenterades. Därav kan det även hänvisas att teorin att entreprenörer har 

en tendens att se möjligheter stämmer in och att vikten med resurser av finansiering 

har en stor betydelse för att agera på möjligheten som uppstår. Vid tillväxtssteget 

upplevde Luis och Daniela samtliga utmaningar, bland annat att de två genomgick 

rollförändringar dock hade Luis en bättre framgång, vilket kan hänvisa ifrån teorin 

att hans kompententa drag som entreprenör var rätt för att lyckas. Under 
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expanderingssteget genomgick de utformning av verksamheten med att installera ett 

affärssystem och företagskulturen i verksamheten. Daniela påpekar vikten med 

företagskulturen, då den hjälper till att reducera interna utmaningar och att växa. Att 

Luis och Daniela fokuserade på utvecklingen av företagskulturen, skulle kunna vara 

en anledning att olika utmaningar aldrig identifierades. Dock behövdes det vidare 

forskning för att besluta om arbetet med företagskultur under tillväxten hjälper till 

fortsatt tillväxt. I sin helhet resulterar undersökningen att vara medvetna på vilka 

typer av utmaningar som kommer att uppstå. Daniela undersökte andra företag för 

att observera vilka utmaningar hon behövde agera på för att växa och att Luis besatt 

med kompetensen att se vilket handlande krävdes för att lyckas växa. Samtliga Luis 

och Daniela beskriver hur viktigt det är med professionell personal för att kunna 

reducera utmaningarna samt att bli en framgångsrik entreprenör med ett 

vinstdrivande företag. 

6.1 Att tänka på som entreprenör 
Studiens resultat summerar vikten av att besitta med resurser för att de flesta företag 

bemöts med finansieringsutmaningar under uppstarten, samt kompetensen att se 

möjligheterna. Dessutom markeras vikten att vara förberedd på rollförändringar 

samt acceptera nödvändiga dirigeringar av arbetsuppgifter och ansvar för att 

fortsätta en tillväxt i företaget. Studien påvisar även vikten med att observera andra 

liknande företag för att öka medvetenheten om de utmaningar som kan uppstå. 

Entreprenören måste möta många utmaningar under sin resa till att bli en 

framgångsrik entreprenör. Därav är det viktigt med envishet och ta vara på 

lärdomen av sina misstag för att generera en slags erfarenhet vilket ökar chansen att 

lyckas till nästkommande utmaningar. Studien har bidraget med att öka förståelsen 

för förväntade utmaningar under tillväxten och förståelsen för rollförändringarna 

samt kunskapen att förberedda sig till potentiella utmaningar.  

6.2 Vidare studier 
Studiens ändamål var att undersöka entreprenörers utmaningar, genom att utgå ifrån 

Scott och Bruce (1987) fem steg av tillväxt samt insamlad teori och empiri. Utifrån 

studiens utformning är det svårt att garantera resulterat på de förutsedda 

utmaningarna då forskaren har utgått endast ifrån två entreprenörers erfarenheter. 

Dock har studien resulterat i de allmänna utmaningarna som har kunnat hänvisas 

från de teorierna samt av de två intervjuade entreprenörerna. Att tillväxtmodellen är 

gammal, kan modellen således inte ha tagit till hänsyn till hur omvärlden har 

utvecklats samt dess ökade teknologiska inverkan. Forskaren anser att ytterligare 

studier bör granskas om denna modell verkligen är aktuell. Det skulle vara 

intressant att undersöka studiens syfte, med en mer omfattande studie med fler 

respondenter samt från andra länder och olika företag och entreprenörer i olika 

åldrar för att få ytterligare bredare resultat. Utöver finns det behov att utveckla nya 

tillväxtmodeller som fokuserar på nya framtida utmaningar för entreprenörer. 
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7.3 Bilagor 
Figur 1 – Tillvägagång modell för en kvalitativ forskningsmetod 
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Tabell 1 - Operationalisering av analysmodell - visar operationalisering av 

analysmodellen och dess intervjufrågor. 

Tabell 1 Operationalisering 

av analysmodell 

 

 

Teoretiska begrepp 
 

Intervjufrågor 

Uppstarten 1. Varför startades företaget och hur utvecklades 

affärsidén? 

Inträde 2. Vilka var de största utmaningarna och hur 

behandlades de?  

 

Överlevnad 3. När blev företaget vinstdrivande?  

4. Beskriver vägen dit och dess utmaningar?  

Tillväxt  5. Vilka var de största utmaningarna i detta steg 

och hur behandlades de?  

6. Hur såg nästa steg av tillväxt ut för dig?  

7. Hur förändrades din roll under den här 

perioden?  

 

Expansion  8. Vilka var de största utmaningarna i det här 

steget och hur behandlades de? 

9. Hur bearbetade ni tillväxten? 

 
Mognad 10. Vilka var de största utmaningarna i det här 

skedet och hur behandlades de? 

11. Vilka utmaningar har du idag? 

 

Avslutande fråga 12. Vilken var enlig dig de största utmaningarna 

under företagets tillväxt?  

 


