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Summary 
In today’s changing society, with increasing globalisation and rapid technological 
development the companies need to hang on to development, otherwise they could be over 
run by competitors. If they are going to succeed they need to have an offensive attitude to 
growth, they need show forward thinking and see what they can do to take the lead and show 
the way into the future. With this in mind Företagarna (FR) in Bollnäs decided to let a student 
carry out an essay about the growth among small firms.  
 
This essay has two purposes. The first purpose is to get an overall picture of how firms in the 
district of Bollnäs view growth in firms generally. The second purpose is to find out what 
these firms think of the growth of their own companies. The major questions asked in the 
essay are: What do the leaders in Bollnäs think of the growth of their firms? What do they 
think of networking and co-operation with others? What do the leaders think of co-operation 
between them and the credit institution? 
 
Since one of the purposes with the essay was to see what leaders in a community think of 
growth, a quantitative study was used through means of a questionnaire. The questionnaire 
was sent out to 46 firms and the response rate was 76 %, i.e. 35 answered. To get further 
opinions from the leaders a qualitative survey was carried out by conducting 5 interviews.  
 
There are almost 2100 firms in the district so the survey was limited to four lines of 
businesses. The selection among the lines of businesses was trade, provision merchants, 
tourism and the engineering industry. One other demarcation was that the firms should 
conduct some kind of corporate form.  
 
Many companies see a bright future ahead and among the interviewed, four out of five are 
positive about growth. According to the respondents firms are growing from the research on 
the market. Some of the respondents don’t want to grow and the reasons for this are several.  
Among many of the leaders, 42%, the main reason why they didn’t want to grow was that 
they were satisfied with how their firms were currently. The second reason, the research on 
the firm’s product or service was close with 37 %. One of the interviewees didn’t want to 
expand, the reason he gave was that he was satisfied with the company.  
 
According to the questionnaire the biggest obstacle for the firm’s growth is all the costs and 
taxes. Among the respondents there were different opinions on what they saw as the most 
negative factors to their firms. The hardest part for the participants was to have an order of 
precedence, meaning that all the factors had a negative influence on the firm, but some more 
and others less.  
 
Many of the respondents use networking.  The reasons however are different among the lines 
of businesses and size of the company. All the interviewees thought that networking is a good 
practice and four out of five use some kind of co-operation. Studies have shown that by using 
networking companies can reach higher goals. With that in mind it seams obvious to use it 
and most of the firms have realised that. 67 % of the respondents can imagine working with 
other firms. Firms that use some kind of co-operation can benefit from the financial advantage 
against their competitors and in that way they get a stronger position on the market. Among 
the interviewed there were some different opinions on networking but three of them have co-
operation today and the reason is to reach more customers.  
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Many from the respondents think that it’s easy to get credit. One interesting theory is that the 
more resources the companies have the more entrepreneurial they can be. This looks good for 
the firms then many of them have an opportunity to get capital and then develop their 
enterprise. If the respondents need external capital they all turn to the bank but only two of 
them look externally when they need capital the other three use only internal capital.  
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Sammanfattning 
I dagens förändringssamhälle, med en ökad globalisering och en snabb teknologisk utveckling 
behöver företagen hänga med i utvecklingen för att de inte ska bli ikapp- och förbisprungna. 
För att de ska lyckas med detta behöver de ha en offensiv inställning till tillväxt, de bör hela 
tiden tänka framåt och se vad de kan göra för att, inte bara hänga med utan, ta ledningen och 
visa vägen in i framtiden. Företagarna (FR) i Bollnäs kom därför på idén att låta en student 
genomföra ett arbete om tillväxten bland små företag. 
 
Det finns två syften med uppsatsen. Det ena är en övergripande bild för att se hur företag 
inom Bollnäs kommun ser på tillväxt på företag. Det andra är att se hur företag inom 
kommunen ser på tillväxten för sitt företag. De stora/övergripande frågorna i arbetet är: Hur 
ser företagarna i Bollnäs på tillväxt för företag? Hur ser företagarna i Bollnäs på 
nätverk/samarbete med andra? Hur anser företagarna i Bollnäs att samverkan fungerar mellan 
dem och kreditinstituten?  
 
Eftersom syftet med uppsatsen var att se hur företagarna i en kommun ser på tillväxt föll valet 
på en kvantitativ undersökning, enkätundersökning. Enkäten skickades ut till 46 företag och 
fick en svarsfrekvens på 76 %, dvs. 35 stycken. För att få ytterligare åsikter från 
respondenterna genomfördes en kvalitativ undersökning, valet föll på intervjuer, närmare 
bestämt 5 stycken.  
 
Då det finns nästan 2100 företag inom kommunen inriktades undersökningen på fyra 
branscher att skicka ut enkäten till. Valet föll på handel, livsmedel, turism och 
verkstadsindustrin. En annan avgränsning var att de deltagande företagen skulle bedrivas i 
någon typ av företagsform.  
 
Många företag anser att de går en ljus framtid till mötes och av de intervjuade är fyra av fem 
positiv till tillväxt. Bland intervjurespondenterna växer företagen utifrån efterfrågan på 
marknaden. En del företag vill inte växa och orsaken till detta är flera. Den övervägande 
orsaken är att företagarna är nöjda med hur företaget ser ut. De allra flesta av 
enkätrespondenterna, 42 %, svarade att anledningen till varför de inte ville växa var att de var 
nöjd med hur deras företag ser ut i dagsläget. Dock var orsak två, efterfrågan på deras 
produkt/tjänst hack i häl med 37 %. En av intervjurespondenterna ville inte växa, orsaken han 
angav är att han känner sig nöjd med företaget.  
 
Från enkätundersökningen kunde ses att det största hindret för företagens tillväxt var alla 
avgifter och skatter. Av intervjuerna var det skilda meningar om vilka de ansåg vara mest 
negativa. Respondenternas svåraste val var att rangordna dem, eftersom de menade att alla 
påverkar företaget negativt, mer eller mindre.  
 
Många av enkätrespondenterna använder sig av nätverk. Däremot är det lite olika beroende på 
bransch och storlek på företaget. Alla intervjuade företagare anser att nätverk är bra, fyra av 
fem använder även sig av någon form av samarbete. Eftersom studier påvisat att med hjälp av 
nätverk kan företagen nå högre mål känns det som en självklarhet att använda sig av det, 
vilket också de flesta av företagen har insett. 67 % av respondenterna av enkäten svarade att 
de kan tänka sig att samarbeta med andra om en större order. De företag vilka använder sig av 
samarbete kan få ekonomiska fördelar gentemot sina konkurrenter och därigenom kan de 
stärka sin position på marknaden. Bland intervjurespondenterna var det lite skilda meningar 
om nätverk men tre av dem samarbetar i dagsläget med andra för att nå ut till fler kunder.  
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Många från enkätundersökningen anser att det är lätt att få kredit. En intressant teori är att ju 
mer resurser företagen har, desto mer entreprenöriell kan de bli. Detta ser därför bra ut för 
företagen, många av dem har möjlighet att få kapital och detta kan göra att de kan utveckla 
sina verksamheter. Samtliga av intervjurespondenterna skulle vända sig till banken om de 
hade behov av externt kapital, dock använder sig tre av dem enbart av sitt interna kapital.  
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1. Inledning 
I detta inledande kapitel kommer jag att ta upp bakgrunden till uppsatsen och lite inledande 
information om området. Därefter behandlar jag mina frågeställningar, syfte samt 
dispositionen av arbetet.  
 

1.1 Bakgrund 
I dagens förändringssamhälle, med en ökad globalisering och en snabb teknologisk utveckling 
behöver företagen hänga med i utvecklingen för att de inte ska bli ikapp- och förbisprungna. 
För att de ska lyckas med detta behöver de ha en offensiv inställning till tillväxt, de bör hela 
tiden tänka framåt och se vad de kan göra för att, inte bara hänga med utan, ta ledningen och 
visa vägen in i framtiden. En annan anledning till att de behöver tänka framåt är att 
konkurrensen på marknaden ökar i snabb fart och företagen behöver därför bli allt bättre på att 
tillfredställa sina kunder. Jag önskar att företagen skulle arbeta på ett mer offensivt sätt men 
det är inte riktigt så enkelt, framförallt inte för de mindre företagen. Många av de mindre 
företagen har fullt upp med den dagliga verksamheten och har inte tid eller tar sig inte den tid 
det behövs för att lyckas med detta. Detta är även en anledning till varför kommunerna 
behöver agera och hjälpa de små företagen med sin utveckling. Tidigare fanns det i Bollnäs 
ett näringslivs center, BNC, vilket tyvärr gick i konkurs 2003. Företagarna1 (FR) i Bollnäs 
kom då på idén att låta en student genomföra ett arbete om tillväxten bland just de små 
företagen. I dagsläget finns det ett näringslivskontor i kommunen igen, dock drivs den inte 
med egna medel utan de är nu under kommunens vingar. Då jag fick reda på att de ville ha en 
student till att genomföra en uppsats nappade jag direkt och på den vägen är det.  
 

1.2 Frågeställningar och syfte 
De stora/övergripande frågorna i arbetet är: 

• Hur ser företagarna i Bollnäs på tillväxt för företag?  
• Hur ser företagarna i Bollnäs på nätverk/samarbete med andra?  
• Hur anser företagarna i Bollnäs att samverkan fungerar mellan dem och 

kreditinstituten?  
 
Det finns två syften med uppsatsen. Det ena är en övergripande bild för att se hur företag 
inom Bollnäs kommun ser på tillväxt på företag. Det andra är att se hur företag inom 
kommunen ser på tillväxten för sitt företag.  
 

1.3 Disposition 
Nästföljande kapitel är ett metodavsnitt. Där redogör jag för hur jag gått tillväga för att 
genomföra detta arbete. I det nästföljande kapitlet, tar jag upp de teorier jag anser relevanta. I 
kapitel fyra finns det empiriska resultatet, från både enkäterna och intervjuerna. Det 
avslutande kapitlet innehåller en analys och en slutsats.  
 

                                                 
1  FR är en organisation för företagare vars uppgift är att driva Sveriges företagares frågor för att försöka underlätta för dem att driva företag.  
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2. Metod 
I detta avsnitt kommer jag att redovisa hur jag gått tillväga för att genomföra arbetet. När ett 
arbete ska genomföras ställs vi hela tiden inför situationer där val måste göras, nedan 
kommer jag att påvisa de val jag gjort för att fullfölja detta arbete. Jag ska också försöka 
förklara mina bakomliggande orsaker till de val jag gjort, detta för att ni ska få en ökad 
förståelse för mina val.   
 

2.1 Metodval 
Enligt Patel och Davidson (1994:14) är syftet med både forsknings- och utrednings- 
verksamhet att de ska producera ny kunskap. Enligt Holme och Solvang (2001:149) har idag 
de kvantitativa metoderna kommit att utgöra en stor och viktig del i det samhällsvetenskapliga 
arbetet. Allt kan dock inte undersökas med hjälp av dem. En anledning menar de är att allt 
inte blir mer sant bara för att vi sätter siffror på det. Eftersom syftet med uppsatsen var att se 
hur företagarna i en kommun ser på tillväxt valde jag att genomföra en kvantitativ 
undersökning.  
 
Holme och Solvang (2001:92) skriver att en kvalitativ metod kännetecknas av närhet mellan 
forskare och den ”undersökta”. Forskaren vill med denna metod försöka sätta sig in i den 
undersöktes värld. Anledningen till detta är att forskaren försöker skapa en så total 
uppfattning som möjligt av det denne studerar. För att få ytterligare åsikter från 
respondenterna har jag valt att även genomföra en kvalitativ undersökning. En anledning till 
detta är att jag ville veta de olika respondenternas bakomliggande orsaker till deras svar på 
enkätfrågorna. Ett annat skäl till min valda kvalitativa metod är att jag ville se mer 
övergripande hur de ser på tillväxt.  
 
Enligt Thurén (2004:19-21) är ett induktivt arbetssätt att använda sig av empiriska fakta och 
utifrån dem dra generella slutsatser. En induktiv undersökning kan inte vara hundraprocentigt 
säker, utan en mer eller mindre sannolikhet, vilket han menar är viktigt att ha i åtanke. Då 
detta är en induktiv uppsats kommer företagarnas åsikter hamna i första hand och teorierna i 
andra hand.  
 
Thomasson (2002:31) menar att kunskap vilken är hållbar, giltig och välgrundad är valid. När 
det talas om säkerhet i studier nämns ofta validitet och reliabilitet. Ejlertsson skriver att 
validitet i en enkätundersökning är ”frågans förmåga att mäta det den avser att mäta”. Detta 
gör att en undersökning strävar efter en sån hög validitet som möjligt. Forskare önskar även 
ha reliabilitet på sin undersökning. Med reliabilitet menas att ifall någon annan genomför 
undersökningen igen, på samma variabler, ska de komma fram till samma resultat (Ejlertsson, 
2005:99, Trost, 2001:59-61). 
 

2.2 Datainsamling 
Den kvantitativa metoden jag valde var att skicka ut en enkät. Jag hade även kunnat arbeta 
med en annan typ av kvantitativ metod men kände att detta skulle vara ett bra sätt att få in 
önskad information av ett större antal respondenter.  
 
Vid funderingarna kring valet av kvalitativ metod föll valet ganska tidigt på intervjuer. En 
anledning är att jag ville se min respondent i sitt territorium för att lättare kunna få fram 
önskad information. En annan orsak är att jag inte bara ville höra vad han/hon tycker utan 
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även se honom/henne och hur han/hon agerade. En anledning till detta är att jag tror att 
respondenterna skulle ha agerat och svarat annorlunda vid t.ex. en telefonintervju. Jag ville på 
detta sätt få respondenterna att öppna sig i den största möjligaste mån.  
 

2.2.1 Enkäten  
I denna del kommer jag steg för steg att berätta hur jag gått tillväga för att genomföra 
enkätundersökningen.  
 
Urvalet 
Redan innan jag började arbeta med uppsatsen hade FR en bild om hur de ville att urvalet 
skulle se ut (se bilaga 1). Önskemålen de hade var att företagen skulle ha 1 till 49 anställda 
och de skulle vara aktiva inom Bollnäs kommun. Då det finns nästan 2100 företag inom 
kommunen kom jag och min uppdragsgivare överens om att jag skulle rikta in mig på fyra 
branscher. Valet föll på handel, livsmedel, turism och verkstadsindustrin. Anledningen var att 
i dessa branscher hade Bollnäs Näringslivskontor och FR sett en positiv trend. Att dela in 
populationen i delar kallas för klusterurval (Trost, 2005:35, Ejlertsson, 2005:21). Vi kom även 
överens om att de deltagande företagen skulle bedrivas i någon typ av företagsform. I samråd 
med min handledare kom vi fram till att 50 företag var ett lämpligt antal att undersöka.   
 
Jag fick hjälp med att få fram vilka företag som passade in på de satta kriterierna, detta av 
Peter Eriksson och Susanne Radgren på Bollnäs Näringslivskontor. För att sedan välja ut ett 
lämpligt antal i varje grupp använde vi oss av ytterligare två kriterier. Den första var att se hur 
företagen mår, vilket Peter och Susanne hjälpte mig att se över, detta för att inte störa de 
företag vilka gick sämst, de ansåg vi istället hade behov av en träff med Peter eller Susanne 
för rådgivning. Det har hänt mycket spännande i Bollnäs kommun de senaste åren inom 
näringslivet, antalet nystartade företag går rakt uppåt. Vi valde dock att inte heller ta med 
dessa i urvalet då det inte kändes aktuellt att redan fråga hur de såg på tillväxten för sitt 
företag, de behöver istället rikta sin energi på att etablera sig. Den andra delen var att vi tittade 
på antalet anställda företagen hade, för att försöka få ett så jämnt antal som möjlighet i de fyra 
grupperna föll valet på 1-4, 5-9, 10-29 och 20-49, detta sätt att ta fram de deltagande 
företagen är något Trost (2001:29) kallar för kvoturval.  
 
Det totala antalet för de fyra branscherna, handel, livsmedel, turism och verkstadsindustrin, 
blev 225 stycken. I gruppen handel fanns det totalt 113 företag, efter samtliga avgränsningar 
var gjorda blev det 18 företag kvar. Det fanns 64 stycken företag inom turism, där blev det 9 
stycken. En bransch på uppgång men som inte har så många företag, än, inom kommunen är 
livsmedel, de är 12 företag, därför valde jag att ta med samtliga av dem. 36 var det totala 
antalet företag inom verkstadsindustrin och efter det slutliga urvalet blev det 11 kvar.  
 
Enkätfrågorna 
En enkät består av ett antal frågor, ofta nedskrivna på ett papper, vilka till mestadels har 
slutna svarsalternativ. I mitt fall hade jag mestadels fasta svarsalternativ, 14 stycken, medan 
de 3 resterade frågorna var delvis slutna men respondenterna fick möjlighet att komma med 
ett eget svarsalternativ. Även när det gällde frågorna (se bilaga 2) hade Företagarna tidigt en 
riktning då deras önskemål var att få reda på hur företagen i Bollnäs kommun ser på tillväxt 
för sitt företag (se bilaga 1).  
 
Enligt Ejlertsson (2005:46) är det första steget, vid genomförandet av en enkätundersökning, 
att ta reda på vad som ska mätas och hur, något Trost (2001:63) instämmer om. Detta för att 

 9



få en så givande enkät som möjligt. Målet med undersökningen är att få ett ”svar”, vilket är 
svårt eftersom undersökningen är ett resultat av respondenternas egen uppfattning, deras 
tolkning (Trost, 2001:63). Företagarna ville ha en undersökning riktad mot tillväxten för 
Bollnäs kommuns företag, vilket gjorde att tillväxt var min utgångspunkt. Efter samtal med 
min uppdragsgivare och efter mina åsikter kom vi gemensamt fram till att enkäten skulle ha 
ett huvudmål, tillväxt. För att få en helhetsbild av företagets åsikter om tillväxt föll 
huvuddelen av frågorna på tillväxt men även på nätverk och kapital, delar vilka har ett 
samband med tillväxt. Det fanns även en avslutande fråga om företagen var intresserad av att 
ställa upp på en intervju av mig.  
 
Ejlertsson (2005) har ett antal förslag vilka han menar är bra att tänka på vid utförandet av en 
enkät. Nedan tar jag upp några av dem. Det finns två typer av frågor, öppna eller slutna 
(Ejlertsson, 2005:51-56, Trost, 2001:70-73). De slutna frågorna har ett visst antal förbestämda 
svarsalternativ. Fördelen med de slutna frågarna är att de är lättare att sammanställa eftersom 
det finns ett begränsat antal alternativ. Av den anledningen valde jag att ha endast sluta frågor 
i enkäten, jag hade dock ett svarsalternativ på en del av frågorna vilket jag döpte till Annat, 
där kunde respondenterna själv möjlighet att skriva i ett eget svarsalternativ. Anledningen till 
valmöjligheten var att jag anser det är svårt att få med alla troliga svarsalternativ, då speciellt i 
vissa frågor. En annan sak jag försökte tänka på var att försöka forma frågorna så att jag 
skulle försöka att inte lägga respondentens åsikter i någon riktning, något Ejlertsson (2005) 
anser är viktigt. Enligt Ejlertsson (2005:85) kan det vara svårt att ha frågor med 
rangordningsalternativ, vilket alltså är något att tänka på. Anledningen är att en del människor 
tycker det är svårt att rangordna. Jag hade i enkäten två frågor med rangordningsalternativ, 
något jag var emot men det var ett starkt önskemål från min uppdragsgivare.  
 
För att se att frågorna var enkla att förstå gjorde jag en pilotstudie med tre deltagare, då inte 
med någon av respondenterna i denna undersökning, utan med tre utomstående företagare. 
Resultatet från dem var mycket positivt. De ansåg att enkäten var lättförståelig och inte tog 
för lång tid att genomföra.  
 
Följebrevet 
När en enkätundersökning ska genomföras ska ett brev medfölja (Ejlertsson, 2005:39, Trost, 
2001:93). Detta tog jag fasta på och skickade med ett följebrev. Anledningen till varför ett 
följebrev bör medfölja är att det ska förklara syftet med undersökningen, berätta vilka som 
valts ut att medverka i undersökningen, etc. (Ejlertsson, 2005:39). Jag visste inte att det var av 
vikt att berätta vilka deltagarna var, detta gjorde att jag inte skrev så tydligt som jag kanske 
borde ha gjort. Trost (2001:93) påpekar att det första respondenterna ser när de får enkäten är 
följebrevet, det är därför viktigt att brevet inte är för långt samtidigt som det ska vara 
inbjudande. Ejlertsson (2005:39-43) anser att det finns formkrav på hur ett följebrev bör se ut, 
dessa och flera råd har jag försökt tagit till mig vid utformandet av följebrevet (se bilaga 3 och 
4). En viktig sak att tänka på är att alla förstår språket i brevet. I det första stycket, 
inledningen, menar han att forskaren bör skriva vad syftet med undersökningen är, detta för 
att försöka fånga respondentens intresse, vilket jag gjorde. Vidare bör det, enligt Ejlertsson, 
stå vad respondenterna har att vinna på att fylla i enkäten, detta för att försöka uppmuntra dem 
att svara. Vilket jag också tog upp, då syftet med detta är att Företagarna ska kunna stödja och 
hjälpa företagen på ett bättre sätt. Ejlertsson menar att det också bör stå att svaren önskas 
tillbaka snarast, gärna med en efterföljande tidsbegränsning på t.ex. en vecka. I mitt följebrev 
fanns det ett senaste svarsdatum, vilket var cirka två veckor efter det att jag skickade ut 
enkäten. Anledningen till varför jag valde två veckor var att jag skickade ut enkäten tätt inpå 
jul och många av företagen hade mycket att göra. Jag skrev även att respondenternas svar 
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kommer att förbli konfidentiella, något Ejlertsson tar upp som en viktig del i följebrevet. För 
att kunna hålla reda på vilka av företagen som svarat bestämde jag för att använda mig av den 
konfidentiella metoden, dvs. att deltagande företag skriver sitt namn på enkäten men deras 
svar förblir konfidentiella (Trost, 2001:95). Ejlertsson anser också att brevet bör innehålla 
telefonnummer ifall respondenterna har eventuella frågor, detta hade jag med samt min 
mailadress.  
 
Telesamtal 
Jag hade en hel del funderingar hur jag skulle genomföra enkätundersökningen. Det första 
alternativet jag funderade på var att skicka ut enkäten, per post, till de utvalda företagen. Efter 
att ha läst en del i böcker såg jag att nackdelen med att skicka enkäter brukar vara den låga 
svarsfrekvensen, vilket jag ville försöka undvika. Med den bakgrunden bestämde jag mig för 
att ringa samtliga företag för att fråga dem ifall de var intresserad av att vara med (se bilaga 
5). Detta började jag med under några dagar i mitten av december men en del var svåra att få 
tag på, vilket gjorde att de sista lyckades jag nå i slutet av december. Direkt efter att jag fått 
klartecken från respondenten skickade jag ut enkäten, detta för att de då fortfarande hade vårt 
samtal färskt i minnet vilket jag hoppades skulle leda till en högre svarsfrekvens. De fick välja 
mellan tre alternativ hur de ville mottaga enkäten, e-mail, fax eller post. Över hälften av 
deltagarna, 24 stycken, valde e-mail. Via fax var det 13 som önskade och 9 ville ha den med 
post. Detta blir totalt 46 stycken, anledningen är att fyra av företagen avstod från att deltaga, 
något Ejlertsson (2005:25) kallar för externt bortfall.  
 
Påminnelse 
Efter att ha väntat på svaren kunde jag konstatera efter nästan en månad efter att jag ringt till 
företagen hade 24 av de 46 företagen svarat. Jag bestämde mig då för att ringa och påminna 
de resterande 22 (se bilaga 6). Detta ledde till att inom de närmaste dagarna hade 10 stycken 
till svarat, vilket ledde till att totalresultat ökade till 31 svarande av de 46 deltagande 
företagen. En vecka senare påminde jag de resterande en sista gång, detta resulterade i att 4 
till svarade. Slutresultatet blev då 35 svar från respondenterna, vilket ger en svarsfrekvens på 
76 %. Detta är jag nöjd med då Trost (2005:118) menar att en svarsfrekvens på mellan 50 - 75 
% är en bra procentsats.   
 
Bearbetning av enkätsvaren  
Vid bearbetningen av enkätundersökningarna har jag försökt leta efter något konkret att ”ta 
på”. Jag arbetade utefter de tre teman jag valt, tillväxt, nätverk och kapital. Målet var sedan att 
försöka leta efter grupperingar i materialet, detta för att försöka få en bra överblick. 
 
För att sammanställa enkätstudien har jag haft två variabler att använda mig av, antal anställa 
företagen har och i vilken bransch de är verksam i. Utifrån de satta variablerna har jag gjort 
två tabeller i Excel (se bilaga 7). Från frekvenstabellen gjorde jag därefter cirkeldiagram av de 
flesta frågorna. Fråga sex och åtta har jag inte redovisat enligt plan, dvs. med numrering från 
ett till sex respektive ett till fem. Istället har jag i empirin och frekvenstabellen endast visat 
numreringen från ett till tre. Fråga 13, 15, 16 och 17 har jag valt att inte redovisa i 
diagramform utan endast i tabellerna. Anledningen är att jag inte anser att dessa frågor har ett 
så pass stort värde för arbetet utan att det räcker att visa resultatet i korthet. I ett tidigare 
stadium funderade jag på att använda mig av ett statistikprogram på datorn för att på den 
vägen få fram tabeller. Efter en del misslyckade försök att lära mig hur programmet fungerade 
bestämde jag mig att använda Excel istället, då jag ansåg att detta skulle vara smidigare.   
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Jag har valt att ange svaren i procent, relativt sett till det totala antalet svarande, dvs. med 
hjälp av relativ frekvens (Ejlertsson, 2005:115-117). Ejlertsson (2005) anser också att det ofta 
är lättare att få en bra översikt med relativa tal, speciellt vid en jämförelse mellan två eller 
flera grupper. Eftersom jag har fyra grupper vilka ska jämföras ansåg jag att detta var ett 
passande val. Det totala antalet svarande av enkäten var 35, dock har några av dem inte svarat 
på samtliga frågor, dvs. det finns ett internt bortfall (Ejlertsson, 2005:25, 121-122). För att 
påvisa detta i empirin valde jag att i cirkeldiagrammet ha en ruta med, vilken jag döpte till, Ej 
svarat. I redovisningen av enkäten har jag valt att endast ta med en del av frågorna, dock finns 
svaren på samtliga frågor i en frekvenstabell (se bilaga 7).  
 
Avslutningsvis arbetade jag fram en analys och en slutsats, vilket gjordes tillsammans med 
teorimaterialet. Där hade både teorisyntesen och empirireflektionen en relevant plats, dock 
med ansatsen att inte förminska övrigt material. I analysen diskuterade jag samtliga svar i den 
ordning jag tyckte det passade. Vid en del tillfällen drog jag även paralleller mellan svaren på 
olika frågor. I slutsatsen valde jag att arbeta ihop enkäterna med intervjuerna, detta för att få 
en avslutade och sammanbindande helhet.  
 

2.2.2 Intervjuer 
För att komplettera den kvantitativa metoden jag valde, enkäten, har jag valt att även arbeta 
med en kvalitativ metod, i form av intervjuer. Nedan redovisar jag mitt tillvägagångssätt hur 
jag genomförde intervjuerna.  
 
Urvalet 
Den sista frågan i enkäten löd: ”Då jag även kommer att genomföra intervjuer undrar jag ifall 
Ni har möjlighet att ställa upp för cirka en timmes intervju.” Från de 35 svarande var det totalt 
11 stycken vilka svarade Ja, 22 svarade Nej och det fanns ett internt bortfall på 2. Jag har valt 
att genomföra 5 intervjuer, anledningen är att jag ville få med både en kvantitativ metod och 
en kvalitativ metod. För att få intervjuerna så givande som möjligt valde jag att intervjua 
respondenterna utefter tre satta kriterier. Den första var att det skulle finnas svarande ur 
samtliga av de fyra branscherna. Nummer två var att både ha med respondenter vilka var 
positiva till tillväxt och andra vilka inte var lika positiv. Den tredje var att försöka intervjua 
företagare utifrån antalet anställda där jag skulle försöka ha med respondenter ur samtliga av 
de fyra branscherna. Anledningen till detta var att jag ville försöka få bredd på svaren och för 
att jag trodde detta skulle utveckla arbetet i positiv riktning eftersom jag, förhoppningsvis, 
skulle få svar utifrån olika synvinklar.  
 
Intervjufrågorna 
Innan jag började konstruera frågorna läste jag en hel del litteratur och skrev stora delar av 
teoriavsnittet. Anledningen till detta var att jag skulle vara väl inläst på teorin, för att kunna 
göra bättre intervjuer, något även Trost (1997:48) anser är viktigt. Tanken med intervjuerna är 
att de ska vara en fördjupning av enkäten. Det gör att jag valt att utgå ifrån enkätfrågorna och 
enkätsvaren vid utförandet av intervjufrågorna. Detta leder till att tillväxt även är 
grundstommen för intervjuerna, med nätverk och kapital som tillhörande delar (se bilaga 8).  
Intervjufrågorna bestod av tre huvudfrågor, fråga ett till tre, vilka var av öppen form (Trost, 
1997:7-8).  
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Intervjuerna 
När det var dags för intervjuerna tog jag kontakt med företagen utifrån det tidigare satta 
urvalet, då för att boka tid och plats när vi kunde träffas. De flesta av företagen var 
tillmötesgående och fortfarande villiga att ställa upp för en intervju. Av de respondenter jag 
intervjuade var samtliga hjälpsamma och jag kunde boka tid för intervju med alla inom en 
vecka efter vårt samtal. Dock genomfördes inte intervjuerna inom denna vecka för ett par av 
respondenterna hörde av sig och ville boka om tiden, vilket är förståeligt eftersom de har ett 
företag att driva. Samtliga intervjuer genomfördes på respondenternas företag, enligt deras 
önskemål. Tiden på intervjuerna varierade mellan 45 - 75 minuter.  
 
För att se hur mina frågor och mitt sätt att föra intervjun fungerade valde jag att genomföra en 
pilotstudie. Efter pilotstudien gick jag och min handledare igenom resultatet och vi 
diskuterade vad jag skulle kunna bättra till de återstående intervjuerna.  
 
Förutom de satta intervjufrågorna kom det under intervjuernas gång upp nya frågor, från min 
sida, beroende på de svar jag fick. Den bakomliggande orsaken var att på detta sätt få 
respondenten att utveckla sitt uttalande. Under samtliga av de fem intervjuerna använde jag 
bandspelare. Jag anser att det finns både för och nackdelar med detta men att fördelarna 
överväger. Den största fördelen, anser jag, är att under bearbetningsarbetet är risken för egna 
tolkningar mindre. Hade jag istället använt mig av enbart skriftliga anteckningar hade det 
funnits en tolkningsrisk eftersom det är lätt att glömma hur respondenten verkligen svarade, 
även fast efterarbetet görs inom en snar framtid. Jag ser två nackdelar med att använda 
bandspelare. En av dem är att respondenten kan bli spänd och ha svårt att slappna av med en 
bandspelare i närheten. Den andra nackdelen är att det tar tid att skriva ut intervjun från en 
bandspelare, detta anser jag dock är en liten nackdel i jämförelse med fördelarna.  
 
Bearbetning av intervjufrågorna 
Vid bearbetningen av intervjuerna har jag, likt enkätundersökningen, försökt leta efter något 
konkret att ”ta på”. Jag arbetade även här efter samma teman, nämligen tillväxt, nätverk och 
kapital.  
 
Mitt tillvägagångssätt för att få ner intervjun i skrift var att jag lyssnade på banden, skrev ut 
texten ord för ord varpå jag lyssnade på banden igen, detta för att minska risken för eventuella 
feltolkningar av respondenterna. Andra gången jag lyssnade av banden fick jag ändra mer än 
jag trodde från början, därför är jag nöjd med valet att lyssna på dem igen, även fast det var 
tidskrävande. Efter utskriften var genomförd skickade jag intervjuerna till respektive 
respondent för godkännande av texten. Av de fem intervjuerna var det en som hade åsikter om 
innehållet i texten. Han ville ta bort en del text samt ändra texten för att få skriftspråk istället 
för talspråk. Tillsammans kom vi fram till att respondenterna skulle förbli anonyma, detta för 
att kunna behålla alla delar av intervjun. Däremot beslutade vi att behålla formen på texten, 
dvs. talspråket. För att lättare kunna överblicka respondenternas svar beslutade jag att sätta 
fiktiva namn på de jag hade intervjuat.  
 
I analysdelen arbetade jag med intervjuerna en och en, detta tillsammans med teorimaterialet. 
Utifrån dessa delar analyserade jag intervjumaterialet, varpå jag avslutade med en slutsats. 
Dock har jag valt att inte ta med fråga fyra i analysen, anledningen är att jag anser att den inte 
hade tillräckligt stort intresse i detta arbete. I slutsatsen gjorde jag även kopplingar till 
enkätresultatet. Både i analysen och slutsatsen använde jag mig av teorisyntesen och 
empirireflektionen men även övriga delar jag anser är relevant och intressant.  
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2.3 Metodkritik 
Jag valde att ha rangordning på två av enkätfrågorna, fråga sex och åtta, nu efteråt förstår jag 
vad Ejlertsson menar. Han anser att rangordning ofta är ett svårt alternativ att arbeta med 
eftersom respondenterna ofta inte fyller i frågan på det sätt det är tänkt. Av de 35 
respondenterna var det fyra respektive tre vilka inte alls svarade på frågorna och av de övriga 
var det endast 15 respektive 18 stycken vilka svarade enligt min önskan, dvs. med utsatt 
rangordning, detta minskar naturligtvis validiteten på dessa frågor.  
 
I följebrevet ska det, enligt Ejlertsson (2005:39), skrivas ut namn på de utvalda till enkäten, 
vilket jag, pga. orutin, inte gjorde. Jag tror däremot inte att det var avgörande för att 
respondenterna skulle svara på enkäten. Detta kan istället vara negativt eftersom de flesta av 
respondenterna ville vara anonyma, vilket de inte hade blivit i samma utsträckning om jag 
hade tagit upp alla i följebrevet.  
 
Eftersom jag kom igång sent med uppsatsen krockade nästan mitt enkätutskick med Julen. Jag 
tror att ifall jag skickat ut den under en annan tidsperiod under året hade antalet svarande 
kanske blivit högre.  
 
Utifrån det material jag hade vid framtagandet av respondenter var det endast tre företag där 
kontaktpersonen var en kvinna. Tyvärr var ingen av dem intresserad av att ställa upp på en 
intervju. Det är ju naturligtvis svårt att säga om resultatet blivit annorlunda men det hade varit 
intressant med kvinnliga åsikter.  
 
Nu i efterhand har jag märkt vad erfarenheten att intervjua är viktig. Även fast jag bara gjort 
ett fåtal intervjuer så har jag lärt mig en hel del av varje. Hade jag gjort om dem nu så tror jag 
att kvalitén på dem skulle ha ökat. Anledningen är att jag tyckte jag var tillräckligt förberedd 
men det har jag insett nu att så var icke fallet. 
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3. Teori 
I texten nedan kommer jag att ta upp teorier som jag anser vara viktiga för arbetet.  

3.1 Tillväxt i småföretag 
Småföretag, vad innebär det egentligen? Berggren (2003:47-48) menar att det inte finns någon 
klar definition utan att forskare använder olika definitioner, där två grupperingar är kvalitativ 
och kvantitativ. Med kvalitativ menas de egenskaper företaget har t.ex. marknadsandelar, en 
personlig ledarstil, etc. medan kvantitativ har fokus på omsättning, antal anställda och 
ägarskap.  
 
Bunse och Naessén (2002:36) anser att företag måste vara lönsamt på lång sikt för att 
överleva. De menar också att lönsamhet är en förutsättning för att företaget ska kunna 
utvecklas. För att öka lönsamheten tar de upp två alternativ, öka inkomsterna eller minska 
kostnaderna. För att lyckas med att öka lönsamheten är det viktigt för alla småföretag att 
ständigt hålla blicken riktad framåt (Bunse och Naessén, 2002:224). En annan del Bunse och 
Naessén trycker på är att hela tiden tänka på framtida scenarion, detta för att kunna ligga 
steget före. De vill att företag har ett scenario hur företaget ser ut om 10 år, detta för att ha ett 
mål att sträva mot. Bunse och Naessén (2002:229) påpekar att förändringar kan vara små och 
successiva, de behöver inte alltid vara stora och omvälvande, ”förändra lagom” skriver 
författarna.  
 
Henrekson (2001:38-39) anser att det är viktigt med ett produktivt entreprenörskap, detta för 
att affärsidéerna ska kunna ge snabbt växande företag. Han menar att det inte går att sätta ett 
likhetstecken mellan egenföretagare och entreprenören, alla egenföretagare vill inte att deras 
företag ska växa eller förnyas. Henrekson (2001:49) påpekar på en studie där det visat sig att 
det troligen finns en tröskel för företag vilka vill växa och bli större. Det har nämligen visat 
sig svårt för mindre företag vilka vill växa, fast många av dem har inte heller haft en vilja att 
växa. Det är dock viktigt att företag växer, framför allt för sysselsättningen (Henrekson, 
2001:51). Undersökningar har även visat ett positivt samband mellan tillväxt och överlevnad. 
Trots detta har det visats i studier att små företag i Sverige har haft en svag tillväxt och 
expansion.  
 
Bunse och Naessén (2002:88-89) anser att personalen är ett företags viktigaste resurs, vilket 
de menar att medarbetarna behöver få höra. Företag bör arbeta för att personalen ska vilja 
lägga ner en stor del av sin energi och engagemang i företaget, för att lyckas med detta 
behöver chefen i företaget skapa rätt stämning i företaget. För att företaget ska vara lönsamt 
påpekar de också att det är viktigt att ta tillvara på personalens idéer och förslag (Bunse och 
Naessén, 2002:92).  
 
Andersson et al (2002:22) ställer frågan hur vi ser att tillväxten är lönsam. Alla är nog inte 
medvetna om att tillväxt inte alltid är lönsam. Andersson et al anser att en resultaträkning är 
ett bra sett att se hur företagets lönsamhet ser ut. De menar att det är främst tre steg att titta på, 
bruttovinsten, rörelseresultatet och nettovinsten. De (2002:13) anser också att företag är 
tvungen att göra förändringar i organisationen, detta för att kunna fortsätta växa. Ett tillfälle 
de menar detta är viktigt är när företagen växer, det är då lätt att de blir ineffektiv, de har även 
sett ett samband att när företag växer kommer de med jämna mellanrum in i faser av 
ineffektivitet. De anser också att tillväxt kräver finansiering och resurser, vilket gör att 
företaget behöver en stark balansräkning (2002:51). Tillväxt kräver resurser, detta gör att ett 
företag inte kan växa okontrollerat, då de behöver kunna finansiera den ökade tillväxten 
(2002:66).   
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Forsman (1999) delar in tillväxtteorierna i två delar, traditionell och radikal. Den traditionella 
tillväxtteorin menar han har sin grund i kapitalinvesteringar, vilket då utgör stommen för 
ekonomisk tillväxt och för att lyckas med detta måste företagen nyinvestera (Forsman, 
1999:76). Vidare skriver han att Schumpeter hävdade att utan teknisk förändring får inte 
företagen varken vinst eller tillväxt. Slutet av 80-talet kom det Forsman menar är den radikala 
tillväxtteorin (1999:90). Denna nya tillvästteori betraktar tillväxten som en kunskapsprocess, 
en lärande process, där det inte finns något samband mellan tekniska förändringar och tillväxt. 
Avgörande faktorer är nu istället kunskap och erfarenheter, förmågan att lära av andra samt att 
använda sin förmåga. Forsman (1999:116-117) anser att samhället är underförsörjt på 
kunskap, detta menar han gäller både på makro- och mikro nivå. Världen är mer komplex nu 
än någonsin och detta menar han ställer stora krav på politikerna. De har ett ansvar att se till 
så detta fungerar. Budskapet med Forsmans bok (1999:129-131) menar han är att tillväxt på 
lång sikt är möjlig, däremot anser han att tillväxttakten ofta är överdrivet hög. Han menar att 
kunskap och inte kapital är tillväxtens motor. Vidare skriver han att politikerna gör 
Bruttonationalberäkningar och konjunkturanalyser, vilket han menar är helt ur linje med vad 
som är kunskap, han anser att politik och näringspolitik handlar i blindo.  
 
Landström (1999:84) skriver att många har visat ett intresse för tillväxten inom småföretagen. 
Han anser dock att ett problem är att endast en liten andel av de små företagen arbetar för 
tillväxt. De flesta företagen startar smått och förblir småa. Anledningen är att hos många av 
entreprenörerna saknas ambitionen att växa. Det finns studier gjorda på vilka av de små 
företagen som växer. Landström (1999:85) menar att utifrån studier har de sett att den främsta 
sysselsättningsökningen syns hos företag som gjort uppköp och företag som har en stabil 
generell tillväxt. En annan intressant del de sett i undersökningen är att de inte såg några 
större regionala skillnader.  
 
En intressant fråga är varför vissa företag växer och inte andra. Landström (1999:86) anser 
dock att svaret på frågan inte är helt enkelt då undersökningar har pekat på olika resultat. Det 
har dock kommit fram tre komponenter vilka de anser viktiga. Dessa är entreprenören i 
företaget, karaktären på företaget och företagets strategi. När de har tittat på entreprenören 
visar det sig att dennes motivation gentemot tillväxt är viktig, något även Barth (2001:243) 
påpekar. Andra viktiga delar var hög utbildning och tidigare ledaregenskaper. Vid en titt på 
företagets karaktär tenderar de unga och små växa snabbast, detta gäller även företag med 
begränsat ägarförtroende. När det gäller företagets strategi har en stor del av de växande 
företagen externa ägare. De snabbt växande är enligt undersökning också fokuserade på 
marknadspositionering, nisch, segment, etc. dvs. delar inom marknadsföring.  
 
I en annan studie har de haft fokus på vilka drivkrafter entreprenören har för att växa 
(Landström, 1999:87-88). Utifrån studierna kunde de se tre faktorer, företagarens förmåga, 
behovet av förändring och de yttre förutsättningarna. Dessa tre är dock inte de enda delarna 
som påverkar. En annan viktig del är företagets upplevda bedömning av behovet, förmågan 
och möjligheten, där behovet är den viktigaste. Den upplevda bedömningen är även relaterad 
till företagets verkliga tillväxt. En huvudtes i denna undersökning är att valda åtgärder till 
företagen är effektivare än mer generella åtgärder (Landström, 1999:89). Med det menar de 
att det är bättre att ge stöd till företag med en vilja att växa. De trycker också på vikten av att 
försöka ändra företagens inställning till tillväxt så de blir mer positiv till tillväxt. Det är då 
störst förutsättning att ändra inställningen hos unga företagare, vilka är mer mottaglig att 
ändra sina attityder.  
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Föreningssparbanken har gjort en rikstäckande undersökning om småföretagarnas 
uppfattningar och förväntningar om konjunkturen. Den gjordes senast i november 2005 och 
det var då 4 381 deltagande företag. Barometern har tagit ett rejält kliv upp sedan våren 2005, 
de tror även på en stadig ökning det närmaste året. Beställningar, omsättning, sysselsättning 
och lönsamheten påvisar alla resultat i positiv riktning, vissa lite och andra lite mer. Andelen 
företag som tror på expansion ligger fortfarande stabilt på cirka 60 %, dock var de företag 
med svenska hushåll och offentlig sektor som slutkund mindre optimistiska. I undersökningen 
var det regelverket, 25 %, och viljan att inte växa, 19%, som sågs som de två största 
tillväxthindren. På tredje plats kom brist lämplig arbetskraft med 17 % och på fjärde plats 
hamnade svag efterfrågan med 14 %. Endast 7 % såg finansiering som ett problem.   
 
Mattsson (2001:23-25) har inte sett något samband mellan finansiella stöd till företag och 
tillväxt, däremot menar hon att individen spelar en viktig roll. Sambandet har hon sett utifrån 
individen som en entreprenör, vilken är en imperiebyggare. Även Mattsson pekar på 
individens motivation som en betydande faktor, dock går hon steget vidare och menar att 
individens motivation kan bero på många orsaker. Hon tar upp studier gjorda utifrån individen 
och dess önskan att expandera. De har i studierna tittat på attityd, intention, längtan, 
motivation, mål, vilja och vision. Samtliga delar de tittat på är olika psykologiska faktorer 
som påverkar individen. Mattsson (2001:34) skriver att en undersökning gjord på företagare 
visade att frihet att agera hur de vill och att kunna utveckla sina idéer var starka motiv för 
tillväxt, de hamnade bl.a. högre upp i prioritet än att tjäna pengar. Studier har även visat att 
visioner spelar en stor roll för att nå framgång.   
 
Mattsson (2001:75-89) har gjort en undersökning hos företag som anställt personal under de 
senaste åren och hos andra företag som inte anställt, någon har till och med dragit ner på 
personal. Det syns tydlig i texten att de mest expansiva företagen har generellt haft en positiv 
inställning till tillväxt, de har velat växa och har anställt personal och/eller tänker anställa. 
Medan de som inte har anställt har alla en negativ inställning till tillväxt, de flesta var nöjd 
med hur företaget ser ut i dagsläget. Tillväxt i form av omsättning hade inte samma relation. 
De flesta var dock intresserad av att öka omsättningen, endast ett företag sade direkt att de 
inte ville öka omsättningen, vilket var ett av de företag som inte vill anställa.  
 
Barth (2001:234-235) menar att den viktigaste källan till arbetstillfällen är företagstillväxt. 
Det är dock fler och fler företag som inte vill expandera och därför anser han att det är viktigt 
att titta på de hinder som finns för tillväxt. Detta är inte helt enkelt då det varierar från företag 
till företag. Företagets storlek, bransch och ålder är tre faktorer som spelar in. Några hinder 
Barth har sett är lagstiftning, skatter och tillgången till riskkapital. Ström och Tillberg 
(2003:23) menar att det är en risk att växa enbart för växandets skull, de menar att det även är 
viktigt att parallellt ha ett fokus på kundnyttan.  
 
Wiklund (2001:277) skriver att det gjorts empiriska studier på ovan nämnda delar, dvs. 
strategi, tillväxt och indirekta variabler. Resultatet av studien visar att företagarnas attityder, 
detta i form av förväntad tillväxt, vilja att växa och målet i form av företagare har en relation 
till hur entreprenöriell företagets arbetssätt är. En annan sak de såg var att ju mer resurser 
företagen hade desto mer entreprenöriell kunde de vara. Studien påvisade även att företag 
med en entreprenöriell inriktning hade en starkare tillväxttakt. De företag som ökade sin 
försäljning visade även en tendens att anställa mer personal. I Wiklunds (2001:285) 
sluttolkning anser han att helhetsbedömningen av studierna visar på att innovativa, flexibla, 
proaktiva företag i en förändringsmiljö och som har kreativa och framåtsträvande ledare växer 
mest.  

 17



 
Småföretag har stor inverkan på att skapa nya arbetstillfällen, ändå är det endast en liten del 
av dem som växer (Wiklund et al, 2001:146-147). Av de små företagen är det väldigt få som 
blir riktigt stora och ett stort antal småföretagare är inte alls intresserade av att växa. En 
anle,dning till att företagen inte växer är att ägarna inte vill att deras företag ska växa. Efter 
studier har de kunnat se att beroende på hur småföretagarna förväntar sig att framtiden 
kommer bli, därefter agerar de. Har de förväntade positiva konsekvenser, är de mer positiv till 
tillväxt. Är däremot deras förväntningar negativa, ser de mer negativt på tillväxt.  
 
Wiklund (2001:285-286) har utifrån studier tagit fram en del råd för att företag ska överväga 
tillväxt, han tar även upp vad de små företagen kan göra för att försöka växa. Han anser att det 
viktigaste att ha i åtanke är att ledarna själva och deras val är av stor betydelse för hur 
tillväxten ska utvecklas, krafterna utanför har däremot en obetydande roll. Detta är något han 
menar borde vara uppmuntrande för företagen. Motivationen är viktig, den har större 
betydelse än både utbildning och erfarenhet. En annan intressant del han kommit fram till är 
att växande företag lättare överlever kriser, anledningarna är flera men en av dem är att de 
ofta har större resurser och de blir därmed mer flexibel och klarar kriserna bättre. Forskning 
visar även att de växande företagen har en bättre lönsamhet, vilket är något att tänka på för de 
företag som vill öka sin lönsamhet.  
 
Vad bör då företagen göra, lite mer konkret, för att öka sin tillväxt (Wiklund, 2001:286). De 
bör först se över nya kundbehov och växande marknadsnischer. En strategi som tar tillvara på 
nya affärsmöjligheter och flexibilitet är andra viktiga delar. För att kunna ta tag i nya 
affärsmöjligheter är det viktigt att de ligger i linje med företagets kärnkompetens. En viktig 
del för att kunna växa är att positionera sig mot kunderna och konkurrenterna. Det är här 
viktigt att välja en nisch där kunderna har en ökad efterfrågan och där förnyelsetakten är hög. 
Wiklund (2001:289) skriver ”den typiske tillväxtföretagaren kan kanske ses som en 
kombination av en strateg och en uppfinnare”.  
 
Företagens växande avkastning, innovationer och anpassningsförmåga är nyckelfaktorer för 
regional tillväxt visar modern forskning (Åhlström, 2004:55). ”Tag en del löntagarägda 
företag, en näve kreditgarantiföreningar och krydda med sparbanksidén. Låt dem puttra i 
sociala nätverk. Resultatet: Regional tillväxt av häpnadsväckande kraft!” För att regionen ska 
lyckas med detta visar ny forskning att entreprenörer spelar en stor roll. Vidare menar 
Åhlström att skillnader i lokal kultur och stödjande sociala nätverk är två delar vilka leder till 
stora skillnader i regioners utveckling. Han påpekar att båda dessa delar är påverkbara.  
 

3.2 Nätverk 
Dalsgaard och Bendix (1998:16-17) skriver att nätverk är en ”vitt förenad grupp som håller 
ihop och hjälper varandra”. De anser att styrkan ligger i mångfalden och flexibiliteten. En 
annan fördel menar de är att vi människor uppnår bättre resultat tillsammans än om alla sitter 
ensam och funderar. Gustavsen och Hofmaier (1997:21) menar att anledningen till varför små 
företag väljer att gå samman i nätverk är varierande. De anser att genom nätverk kan företag 
uppnå mål vilka inte kan uppnås på egen hand. Näsman (2004:77) menar att hemligheten med 
nätverk är kunskapen, inspirationen och samhörigheten i gruppen, vilka hjälps åt för att nå 
mål. Hon anser att det finns en stor potential för tillväxt med hjälp av nätverk.  
 
Lork (1999:18-19) anser att nätverk är en samverkan, ett samarbete, mellan företag. Hon 
menar att företag inom ett nätverk kan både ha likartade och kompletterande verksamheter. 
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Fördelarna med nätverk kan variera från företag till företag. Kontentan av nätverket anser 
Lork är att alla företag har lika hög/låg bestämmanderätt, det finns ingen chef, alla har lika 
mycket att säga till om. Hon anser att nätverk är en plats för företagarna att träffas och 
utveckla idéer. Lork (1999:20) anser att nätverk gör företagen till en helhet, vilken är större än 
dess delar. Vissa företag tror att ett nätverk kan leda till en minskad konkurrenssituation 
(Lork, 1999:21). Lork anser att nätverket inte gör att företagen behöver se mindre 
affärsmässigt på sina konkurrenter. Hon menar att företagen istället kan välja att fortsätta 
konkurrera och samtidigt få nya idéer genom nätverket. Det finns företag, i samma nätverk, 
vilka arbetar tillsammans för att kunna ta emot ett större uppdrag. Detta gör att båda företagen 
kan få ekonomiska fördelar. Vilket i sin tur kan leda till att öka företagets 
konkurrensmöjlighet.  
 
Ståhl (1993:53) menar att ett nätverk är, lite förenklat, ”en mötesplats för människor, som vill 
arbeta mot ett mål, bredda sina kunskaper och kontaktytor eller förverkliga en idé”. Hon anser 
också att medlemmar i yrkesnätverk oftast träffas för att lyssna på föreläsningar eller för att få 
stöd från andra. Syftet med nätverk är ofta att inspirera, engagera och att dela sin kunskap 
med varandra. Hon skriver i sin bok om flera människor som bildat nätverk, varav en av dem 
anser att hennes nätverk är en ö där deltagarna kan stranda och få inspiration (1993:44). En 
annan menar att nya nätverk kan vara en lösning att försöka gå vidare med en stagnerad 
organisation (Ståhl, 1993:47). Ståhl anser att nätverk spelar en betydande roll i samhället. 
Samtidigt som hon påpekar att det finns en del fantasier om nätverk, många tror att nätverk är 
detsamma som att vara i en saga och så enkelt är det inte (1993:44). Ståhl (1993:7) anser att 
nätverk inte kan fångas in, det går inte heller att sätta etikett på det. Anledningen menar hon 
kan vara att den bygger på informella kontakter och följer inte några regler eller lagar. Ståhl 
(1993:13) anser att de informella kontakterna alltid har varit ett måste, hon menar att vi 
behöver varandra för att överleva. Gruppens mål och motiv kan också växla. När sedan målet 
är nått går alla åt var sitt håll, stärkta av ny kunskap och nya kontakter. Hon menar att de som 
deltagit i nätverk har sett fördelarna med det och det gör att de söker nya kontakter nästa gång 
de känner ett behov. Vidare skriver hon ett citat (1993:17) från Marit Paulsen ”det 
betydelsefulla med nätverken är att människor tror sig kapabla att påverka olika skeenden”.  
 
För att nå framgång med företaget menar Winborg (2004:89-90) att allt inte handlar om 
pengar, vilket tidigare var det traditionella sättet. Han skriver att företag istället använder sitt 
sociala nätverk för att lyckas. Detta menar han handlar om metoder för att låna och dela 
resurser med andra företag, det kallas ibland även för bootstrapping. Winborg anser att 
bootstrapping kan delas in i sex typer: ägarfinansiering, minimering av kundfodringar, 
gemensam användning, fördröjning av utbetalningar, minimeringar av lager och 
bidragsfinansiering. Inom dessa olika former går det att se ett mönster vilka företag som väljer 
respektive bootstrapping. Relationsorienterade företag använder sig t.ex. ofta av gemensam 
användning, denna typ av bootstrapping visar också en generell hög vinstmarginal.  
 
Varför ska företag använda sig av nätverk? Melin (2002:90-91) anser att det finns sex 
anledningar. Först menar han att det är en nödvändighet, detta pga. krav av legal eller 
regelmässig karaktär. Den andra anledningen är asymmetri, där han anser att ett företag har 
resursbrist och att andra utövar sin makt. Nummer tre, en ömsesidighet mellan företagen för 
att nå målen, han menar här att resursbrist kan öka samarbetet istället för konkurrensen. Den 
fjärde orsaken är effektivitet, då menar han den interna effektiviteten. Den femte och näst 
sista är stabilitet och förutsägbarhet. Här menar han att ovisshet kan uppstå bl.a. av resurs- 
och kunskapsbrist. Den sista anledningen är legitimitet, här anser han att genom att använda 
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sig av nätverk kan företagen stärka sitt rykte, image, etc. Melin anser att företag kan välja att 
ingå i ett nätverk för en eller flera av dessa anledningar.  
 

3.3 Småföretaget och kapitalet 
Det finns många anledningar till varför människor startar företag (Stenson och Wiraeus, 
2001:143). Fast ett grundläggande motiv måste ändå vara att tjäna pengar. Utan pengar går 
inte företaget runt, det finns inte många företag som överlever på välgörenhet.   
 
Berggren (2003:52) har delat in finansiärerna i fyra delar, bank, företagsängel, industriell 
partner och riskkapitalbolag. Bankerna brukar kunna ge företagen en förbättrad ekonomi och 
öka lönsamheten. Däremot brukar de inte kunna finansiera större behov, t.ex. en 
produktutveckling. Företagsänglarna och riskkapitalbolagen är intresserad av framtida 
tillväxt, medan bankerna tittar på hur ekonomin ser ut i dagsläget.  
 
Berggren (2003:59-60) har efter sina undersökningar kommit fram till att småföretagare kan 
ha stora fördelar av en nära relation med en extern finansiär, både i form av bank eller ny 
delägare. En anledning är att förutom finansiellt kan även finansiären bidraga med kunskap 
och kompetens. Undersökningen har påvisat att företag som har en relation med en extern 
finansiär visar en benägenhet att växa snabbare och ha en högre lönsamhet. Ett företag som 
växer blir i större omfattning beroende av medarbetarna, Berggren (2003:56) menar därför att 
det är viktigt att ge medarbetarna fortgående utbildning. Även här kan finansiärerna bidraga, 
fast med kunskap och kompetens.  
 
Av de externa kapitalisterna som finns på marknaden menar Willquist (2003:190) att 
riskkapitalisterna är de mest intressanta. Definitionen på riskkapitalister varierar men brukar 
betecknas som ”tidsbegränsade investeringar i onoterade företag”. Willquist (2003:192) 
menar att riskkapitalister har främst fyra delar de kan vara delaktiga i, att skaffa kapital och 
investera i portföljföretag, hitta och utvärdera tänkbara investeringar, stötta portföljföretag 
med kontakter samt att få in nyckelpersoner i företaget. Denna idé anser han är intressant 
eftersom det påvisar att riskkapitalisterna påverkas av sina nätverk och genom detta kan de 
genomföra sin värdeskapande funktion. Utifrån empiriska studier Willquist (2003:205) gjort 
har han kommit fram till slutsatsen att riskkapitalister kan utöva inflytande även indirekt, 
främst då genom strategisk väg med till exempel marknad och kundnyttan men även genom 
att bidraga med kontakter. Willquist menar dock att det är viktigt att ha i åtanke att 
riskkapitalisten förutsätter att bolaget börsnoteras eller säljs vidare till ett annat företag, vilket 
betyder att genom att ta in riskkapitalister tar entreprenören första steget att släppa kontrollen 
över sitt företag.  
 
Berggren et al (2001:251) menar att det är viktigt att tillväxtmålen ligger i linje med företagets 
övriga mål, vilket även ha visats vara viktigt utifrån empiriska studier. Entreprenören har 
starka drivkrafter, en av de starkaste är dennes vilja att vara oberoende och att vara sin egen 
chef (Berggren et al, 2001:252). Företag vilar ofta på sina interna medel före extern 
finansiering. Berggren et al menar dock att de företag vilka litar främst på de interna medlen 
kan få problem med tillväxten på sikt. Berggren et al ställer sig frågan om tillväxtföretag har 
svårare att få kredit än andra. De menar att tillväxtföretag oftast är unga företag och drivs ofta 
av orutinerade entreprenörer, vilket han anser är en anledning till varför tillväxtföretagen ofta 
har svårare att erhålla finansiering från bankerna eftersom de tittar mycket på tidigare resultat 
och säkerheter.  
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Berggren et al (2001:254-255) tar upp en studie, vilken han kallar för finansieringsstudien. 
Respondenterna blev i undersökningen uppdelad i tillväxt- och icke tillväxt företag, detta 
utifrån svar på en fråga om stark omsättningsutveckling vilket var ett viktigt mål för företaget. 
Anledningen till detta är att flera studier har sett ett samband mellan tillväxtambitioner och 
den faktiska tillväxten. Utifrån studien kunde de se att de företag som växte mest var företag 
inom de största storleksklasserna (Berggren et al, 2001:257). De menar därför att det finns 
skäl att anta att tillväxt föder tillväxt. De såg också att de yngre företagen hade en högre 
tillväxttakt än övriga. Studien visade även ett linjärt samband mellan en ökad tillväxt ju fler 
ägarkategorier företagen hade (Berggren et al, 2001:259). Ett hinder företagen i studien såg 
var en alltför låg vinst, dock främst hos tillväxtföretagen, vilket känns naturligt eftersom 
tillväxtföretagen behöver medel för att utvidga. Båda grupperna ansåg att låg soliditet var ett 
hinder för utvecklingen. En intressant del i studien är att tillväxtföretagen visade högre 
tillväxt, både i form av omsättning och antal anställda. Tillväxtföretagen menade att 
bankfinansiering inte var ett bra finansieringsalternativ. Berggren et al (2001:268) menar att 
eftersom tillväxtföretagen har det svårare att finansiera sin utveckling borde det sättas in 
resurser för att lösa detta.   
 
Kunder, då framförallt företagskunder, betonar vikten av en personlig relation mellan dem 
och banken (Silver, 2004:120). Kunderna anser dock att bankerna inte lyckas med detta, de 
anser att titeln ”personliga banktjänstemän” är en titel utan innehåll. Bankkunderna vill ha en 
långsiktig relation till banken, medan bankerna ofta tänker kortsiktigt på relationen mellan 
dem och kunden. I stort har bankerna en benägenhet att sälja sina produkter istället för att 
diskutera vad kunden vill ha, vilket kan ge en obalans i relationen mellan parterna. Både 
banken och kunden, företaget, vill ha en lönsamhet av deras gemensamma relation. För att 
lyckas med detta behöver bankerna vara mer lyhörda av vad företagen behöver. I dagsläget 
har oftast inte bankerna inte hand om företagets alla affärer, vilket Silver menar är negativt för 
både bankerna och företagen. En tightare relation mellan dem skulle gynna dem båda, 
bankerna skulle troligen kunna upptäcka svagheter och kunna, med rådgivning, hjälpa 
företaget att arbeta med svagheterna. Det finns dock några hinder, från bankens sida, vilka 
Silver (2004:122) menar är negativt i relationen gentemot kunderna. Det största hindret anser 
han är bankpersonalens bristande kompetens.  
 
Enligt Landstöm (2003:11-12) har utbudet av kapital till småföretag varit varierande i olika 
tidsperioder. Det kunde redan på 1930-talet konstateras att det var svårt för små företag att få 
externt kapital. Sedan dess har det gjorts omfattande undersökningar inom detta område. 
Resultatet från dessa studier har dock inte visat på något entydigt svar, de har både visat på att 
det har varit svårt för små företagen men också att det inte varit svårare för de små än för de 
stora. Han menar också att det finns ett finansiellt gap mellan företagen och finansiärerna 
(Landström, 2003:14). Anledning till detta ser han är att det finns en informationsasymmetri 
mellan dem. För finansiärerna är risken för hög, de har en brist på kompetens och de har höga 
relativa transaktions- och kontrollkostnader, detta i jämförelse med stora företag. För 
företagens del menar han att bristerna ligger i att de har för låg kunskap ang. finansiella frågor 
och att de har en negativ attityd till extern kapital.  
 

3.4 Teorisyntes 
Grunden i detta arbete bygger på tillväxt och tillväxt kan nås på flera olika sätt. Jag har valt att 
lägga fokus på tillväxt och två av dennes byggstenar, nätverk och kapital. En anledning är att 
jag anser att det går att få bättre tillväxt med dessa två redskap. Det går också att vända på det 
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och säga att utan tillväxt skulle inte nätverk och kapital behövas i den omfattning vi använder 
oss av idag.  
 

Nätverk 

 
Figur: 1, Tillväxt och två av dess förutsättningar. (Källa: egen modell)  
 
De tre delarna i figur 1 är utgångspunkten för detta arbete. Teorin bygger på de tre delarna i 
figur 1, tillväxt, nätverk och kapital. De är också i just den ordningen jag har lagt fokus på 
dem, dvs. med tillväxt främst sedan nätverk och kapital är den del jag lagt minst vikt på.   
 
Undersökningar var påvisat ett samband mellan företags tillväxt och överlevnad (Henrekson, 
2001). Ändå visar undersökningar på att företagare är försiktiga med att expandera, många av 
dem vill inte växa (Barth, 2001). Istället startar många företag i liten skala och de förblir 
oftast små (Landström, 1999). De företag som har haft störst expansion har ofta haft en 
positiv inställning till tillväxt (Mattsson, 2001). Studier har även visat att de växande 
företagen har en bättre lönsamhet (Wiklund, 2001).  
 
Själva entreprenören är en del av tillväxten i företag, därför är hon/han en viktig del i 
tillväxten för företaget (Mattsson, 2001). Många av dem vill uppfylla sina önskningar, detta är 
oftare viktigare än att tjäna pengar. Det är ofta psykologiska faktorer som t.ex. längtan, 
attityd, mål, motivation, etc., vilka är viktiga för att företag ska växa. Det finns dock även 
många företagare utan tillväxtambitioner (Berggren et al, 2001).  
 
Hinder för tillväxt kan vara företagets ledning, ifall de inte vill att företaget ska växa (Barth, 
2001). Andra orsaker som har en viktig roll är företagets storlek, bransch och ålder. Hinder 
här är bland annat lagstiftning, skatter och tillgången till riskkapital. Studier har påvisat att 
företagare har agerat efter hur de ser på framtiden. Anser de att framtiden ser negativ ut, 
bromsar de företagets tillväxt.  
 
Vi behöver varandra, de informella kontakterna har alltid varit viktiga (Ståhl, 1993:13). Att 
utbyta idéer med andra företagare kan resultera i högre tillväxt. Med nätverk kan företag nå 
mål vilka de inte kunnat utan ett samarbete (Gustavsen och Hofmaier, 1997:21).  
 
Det finns företag som samarbetar för att kunna ta emot en större order, detta gör att företagen 
kan få ekonomiska fördelar, vilka kan resultera i en ökad konkurrenskraft (Lork, 1999).  
 
Hur är det då för företagen att få kredit? Det är inte helt enkelt för de små men inte heller för 
de stora (Landstöm, 2003:11-12). Det har visat sig att ju mer resurser företagen hade desto 
mer entreprenöriell kan de bli (Wiklund, 2001:277). Studier har även visat att entreprenörer 
litar på sitt interna kapital istället för att vända sig externt (Landström, 2003:14). Det har 
också visats att de större företagen växer mest, vilket kan tyda på att tillväxt föder tillväxt 
(Berggren et al, 2001:257).  
 

Tillväxt 

Kapital 
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4. Empiri 
I detta kapitel kommer jag att redovisa resultatet från de två undersökningar jag genomfört, 
utskick av enkäter och genomförande av intervjuer. 

4.1 Resultat från enkätundersökningen 
Det totala antalet respondenter vilka har svarat på enkäten är 35 stycken. Jag har valt att 
endast visa resultatet från ett urval av de enkätfrågor jag ställt, anledningen är att frågorna inte 
är relevanta i till detta arbete utan är till för min uppdragsgivare FR. Av de frågor jag tagit 
med har jag skrivit en kort information av resultatet, detta under respektive fråga.  
 
I bilaga 7 finns en frekvenstabell, vilket påvisar svaren på samtliga frågor från enkäten. En del 
av frågorna hade svarsalternativet ”annat”. Jag har valt att i detta kapitel endast redovisa de 
svar som sticker ut åt något håll, inget mitt emellan. För att se hela resultatet av samtliga 
frågor finns de i bilaga 9.  
 
Fråga: 3, Hur ser Ni på utvecklingsmöjligheterna för Ert företag de närmaste åren? 

Samtliga företag

9%

51%

31%

9% 0%

Mkt ljusa
Ljusa
Oförändrade
Mörka
Mkt mörka

 
Sett utifrån samtliga företag så ser det ljust ut då mer än hälften anser att deras 
utvecklingsmöjligheter är ljusa. Ingen av respondenterna tror att de går en mycket mörk 
framtid till mötes. Samtliga av företagen inom turism anser att deras framtid ser ljus ut. Även 
i gruppen med 10 - 20 anställda menar att deras framtid är ljus.  
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Fråga: 4, Känner Ni ett behov att expandera? Dvs. utöka verksamheten. 

Samtliga företag

37%

54%

9%

Ja
Nej
Vet inte

 
Drygt en tredjedel känner ett expansionsbehov, medan över hälften anser att de inte kommer 
att behöva expandera. Fyra femtedelar av företagen inom turism känner av ett 
expansionsbehov. Medan inom livsmedel är det tvärtom, där ser drygt två tredjedelar inget 
expansionsbehov. Bland antalet anställda ser de två minsta grupperna inget behov medan 
antalet företag utan expansionsbehov sedan minskar i takt med att företagen får mer anställda. 
Den grupp med flest antal anställda, 21 - 49, såg överlägset mest positiv till tillväxt för sitt 
företag.  
 
Fråga: 5, Varför känner Ni inget behov? Dvs. vilka faktorer avgör om Ni ska välja att 
expandera.  

Samtliga företag

37%

0%

0%42%

16%

5%

Efterfr. på produkt/tjänst
Personal med rätt kunskaper
Lediga lokaler
Nöjd hur företaget ser ut
Annat
Ej svarat

 
Den största anledningen till varför företagen inte vill expandera är att de är nöjda med hur 
företaget ser ut. Den näst största delen är efterfrågan på deras produkt och/eller tjänst. Den 
största delen inom livsmedel är efterfrågan på produkt/tjänst. Samtliga inom turism hade 
annat som svarsalternativ. Tittar vi på antalet anställda så ses ett skifte. I företag med några 
anställda är efterfrågan på deras produkt/tjänst den största orsaken. Bland de större företagen 
är istället anledningen att de är nöjd med hur företaget ser ut, vilket samtliga i gruppen med 
21 - 49 anställda var.  
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Fråga: 6, Vad anser Ni är störst hinder för tillväxt? Det finns sju alternativ men rangordna 
dem från 1 till 6, där 1 är det största hindret.  
 
Här har jag valt att väga samman alla företags svar för att därefter utvärdera vilka branschen 
ansåg vara de tre viktigaste hindren för tillväxt. 

Samtliga företag

33%

50%

0%

0%

0%
17%

0%

Alla regler

Olika avgifter och skatter

Lediga lokaler

Likvida medel

Nöjd med hur företaget ser ut

De stora kostnader för
sjukförsäkringen
Annat 

 
De avgifter och skatter det medför att ha företag anser respondenterna är det största hindret. 
På andra plats kom alla regler det medför att inneha företag. Inom turism hamnar likvida 
medel på andra plats, för övrigt är det ingen annan bransch som har upp likvida medel som 
något centralt.  
 
Fråga: 7, Planerar Ni att anställa personal under det närmaste året? 

Samtliga företag

26%

54%

20%

Ja
Nej
Vet inte

 
De allra flesta tror inte de kommer att anställa personal det närmaste året, fast en femtedel är 
osäker. Inom samtliga branscher så tror de att de kommer att behöva anställa, dock är inte 
många företag optimistisk i frågan. Tittar vi istället på antal anställda så är det de med minst 
antal anställa som inte anser att de kommer att behöva anställa, medan av de med 21 - 49 
anställda är två tredjedelar positiv till att anställa.  
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Fråga: 8, Vad anser Ni är viktigast när Ni ska rekrytera?  
Likt fråga 6 så har jag även här har jag valt att väga samman alla företags svar för att därefter 
göra en utvärdering, i detta fall gällde det vilka branschen ansåg vara de tre viktigaste 
egenskaperna en person behöver vid nyrekrytering. 

Samtliga företag
0%

0%

17%

33%

50%

0%

Gymnasium
Högskola
Relevant yrkesutbildning
Arbetslivserfarenhet
Passar in på arbetsplatsen
Annat

 
Att medarbetarna passar in på arbetsplatsen menar de flesta av respondenterna är den 
viktigaste biten. Endast inom handel och 21 - 49 anställa ser det annorlunda ut där är 
arbetslivserfarenhet viktigast. På andra plats bland samtliga respondenter hamnade 
arbetslivserfarenhet.  
 
Fråga: 9, Anser Ni att det finns tillräcklig kompetens inom regionen för Ert framtida 
rekryteringsbehov? 

Samtliga företag

45%

29%

26%

Ja
Nej
Vet inte

 
Knappt hälften av företagen anser att kompetensen i regionen är tillräcklig när de ska 
rekrytera. En tredjedel av respondenterna anser att kompetensen i regionen inte räcker till. 
Verkstadsindustrin är den bransch som främst inte anser att deras kompetensbehov vid 
rekrytering är tillfredställande,. Sett utifrån antal anställda är det över hälften av företagen 
med 5 - 9 anställda som anser att inte kompetensen i regionen är tillräcklig för dem.  
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Fråga: 10, Hur upplever Ni samverkan mellan företagen och banker samt andra 
finansieringsinstitut?  

Samtliga företag

41%

31%

14%

14%

Lätt 
Varken lätt eller svårt
Svårt
Ej svarat 

 
Den största gruppen, två femtedelar, anser att det är lätt att få kredit hos banken. En knapp 
sjättedel anser att de har svårt att få kredit. Sett utifrån bransch anser de flesta att de är ganska 
lätt, dock anser ingen inom turism att det är lätt att få kredit. Sett utifrån anställda är de endast 
de med 1 -4 anställda som anser att det kan vara svårt, närmare bestämt en femtedel.  
 
Fråga: 11, Använder Ni er av nätverk? Dvs. kontaktnät mellan andra företag i regionen.  

Samtliga företag

71%

23%

6%

Ja
Nej
Nej, men annat samarbete

 
De allra flesta, över två tredjedelar, använder sig av nätverk. Alla inom turismen använder sig 
av nätverk. Sett utifrån antal anställda så är det de med 21-49 som använder det minst.  
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Fråga: 12, Finns önskemål om detta? 

Samtliga företag

18%

64%

18%

Ja
Nej
Vet inte

 
Av de företag, vilka inte använder sig av nätverk, var det nästan två tredjedelar som inte ville 
arbeta med nätverk, dock ville hälften av företagen inom verkstadsindustrin arbeta med 
nätverk.   
 
Fråga: 14, Om företaget får en order som Ni av någon orsak inte har tid med, kan Ni då 
tänka Er att samarbeta med andra företag i närområdet för att kunna ta emot 
beställningen?  

Samtliga företag

67%3%

8%

19%

3%

Ja
Nej
Vet inte
Går inte, enda företaget
Ej svarat

 
Över två tredjedelar känner att de vid behov kan samarbeta med andra. Nästan en femtedel 
menar att de inte har några företag att samarbeta med eftersom de är det enda företaget som 
arbetar med sin produkt och/eller tjänst. Handeln och de största företagen, 21 - 49 anställda, 
var minst positiv till samarbete av samtliga grupper.  
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4.2 Resultat från intervjuerna 
För en lätt översikt av frågorna finns de samlade i bilaga 8.  
 
1. Hur ser Du på tillväxt? 
Bengt - Vi ingår ju i en börsnoterad koncern där tillväxt är en huvudfråga, tillväxt med 
bibehållen lönsamhet. Om man inte utvecklas så avvecklas man. Så någonstans så tror jag att 
man måste ha ett sådant perspektiv. Sedan kan det vara fråga om tempo och tekniken 
naturligtvis men det är en viktig fråga. Vi behöver växa och hitta nya kunder och bli större. 
Det är inte som ett självändamål utan för att skapa en marknad och att vara lönsamma. 
Tillväxt för mig är fler kunder, då även i fler kundsegment, det ligger väl där men det finns 
även områden vi känner att vi skulle kunna expandera, utan att det blir ett tvärt kast från vår 
verksamhet. Det finns delar vi inte exploaterar på det sätt vi skulle kunna göra.  
 
Vi har ju ett gemensamt både lönsamhets- och tillväxtmål som vi strävar efter. Men i den 
dagliga verksamheten och hur vi så att säga utvecklas och vad vi vill göra är vi väldigt 
autonoma. Det har ju att göra med strukturen på koncernen att göra. Den består av 15 bolag 
som i sig kan ha väldigt olika typer av verksamheter även om vi alla är inom IT.  
 
Första kriteriet för tillväxt är ju att det finns en marknad. Om vi har ett kort perspektiv men 
även antagligen ett längre så har ju handeln haft flera bra år och det är ju en förutsättning 
eftersom det är våra kunder. Sedan har vi en bra produkt. Vi har även flera bra referenskunder 
som har starka varumärken, vilka vi kan använda för att få nya kunder. Det är ju alltid roligare 
om våra kunder är framgångsrika, det har ju lite att göra med identifikation att göra. Dessutom 
att vi känner att de har nytta av dom och kan tjäna och spara pengar genom att använda vårat 
system. Så det är väl en kombination av att det finns en marknad där ute och att vi har 
någonting att erbjuda marknaden.  
 
Vi känner ett behov av expansion och det är då två delar. Den ena är att expandera här och det 
vi gör är ju att vi är systemutvecklare och levererar support, det kan man säga är 
huvuddelarna. Får vi fler kunder så behöver vi säkert fler av den typen av resurser. Sedan tror 
jag att vi behöver hitta ett sätt att komma närmare marknaden, dvs. att ha någon typ av 
representation i Stockholm eller södra Sverige.  
 
Vi är glada över att t.ex. flygpriser har gått ner så vi faktiskt kan, utan att man får ångest, åka 
iväg men det är klart att det är ett projekt att ta sig från Bollnäs till Göteborg eller var vi nu 
har kunderna någonstans. Så att vi är i Bollnäs har väl sina för- och nackdelar kan man säga. 
Framförallt skulle vi kanske behöva ha några kundansvariga eller när det gäller 
marknadsfrågor så det tittar vi på lite grann. Vi har ju även kunder i Norge och det går ju inte 
att säga att jag kommer klockan nio utan då blir det ett eller så får man åka kvällen före och 
det drar med sig kostnader både för oss och för kunderna.  
 
Lasse - Tillväxt för vår del det är ju att öka försäljningen och få mer kunder och sånt. Det är 
ju eventuellt om man skulle kunna anställa någon i framtiden men just nu finns det inge 
utrymme. Det är tillväxt tycker jag, att öka konsumtionen och öka försäljningen. Annars ska 
man gå ut på Internet och sälja grejor och så, och vända oss till en större kundkrets över hela 
Sverige och det har vi inte möjlighet till för det är företaget för litet för.  
 
För oss är det viktigt att föreningarna, fiskeföreningarna, sköter sina sjöar och utplaceringar 
av fisk. Detta skapar ett intresse. Finns det mycket fisk i vattnet så fiskar folk mer, det säger 
sig självt det. Så det är viktigt att de sköter sin del också. Det är mycket inplanterad regnbåge, 
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öring, öring och sånt där och det måste skötas. Sköts det bra och det är bra ordning runt sjöar 
och alltihopa och dom bygger vindskydd och allting då skapar det ett intresse helt enkelt. Så 
det är ju för vår del är det ju viktigt att just det här närområdet har ordning och reda. Så det är 
viktigt att fiskeföreningarna gör detta. Det finns ju flera föreningar, vi har ju Regnsjö, Bollnäs 
och Arbrå och så. Dom sköter sig förhållandevis bra, dom sätter dit så mycket dom kan. Dom 
sätter ju i fisk efter hur folk köper fiskekort helt enkelt. Det jag tycker är lite dåligt är att just 
Bollnäs föreningen här den sköts sämre än typ Regnsjö. Dom har bättre ordning runt sina 
sjöar och så, dom sätter i mer fisk också tror jag. Det har ju funnits en människa i Bollnäs 
förut som har gått i pension nu så dom har ju ingen drivande där nu då så det klart det gör ju 
sitt till också tänker jag. Men sen en sak som jag själv tycker är fruktansvärt viktigt är det här 
med friskvård som dom har nu företagen och allting. Det är ju hemskt intressant, företag 
satsar stora pengar på friskvård och dom är ute och motionerar och grejar. Bättre friskvård än 
fiske finns inte. Det är rogivande och plus att man får röra på sig, man kan få gå en bit och 
sedan sätta sig ner och dricka en kopp kaffe vid en sjö och lämna mobiltelefonen hemma för 
det är ju ett stressmoment. Jag tycker just inom friskvården också att inte företagen satsar mer 
på fiske och att de tar en helg med sina anställda och att dom får komma och fiska på 
sommaren och pimpla på vintern. Det är en billig investering för jag tror det gör folk friskare. 
Men det är ju en sak vi kan vara med och påverka om man själv går ut till företagen och 
erbjuder dom att fiska en helg vid en speciell sjö och man kan servera lite mat och så. Men det 
har tyvärr inte funnits tid för vi är ju bara två som jobbar här. Utan det är ju framtidsplaner i 
så fall.  
 
Skolorna är ju ute ibland med sina elever och det är ju positivt i varje fall. Det märks direkt 
när skolorna slutar för då kommer föräldrarna hit och köper pimpelspö och sådana grejor för 
det har ungarna. Det är ju märkligt att inte barnen har ett pimpelspö eller kastspö tycker jag 
för det är man ju uppväxt med själv. Det är många aspekter på tillväxt, det är ju så mycket 
runt omkring när det gäller fiske. Dom här etablerade sportfiskarna dom har man ju som 
kunder, dom fiskar ju så fort dom kan. Det är ju dom här nya som vi ska försöka nå ut till. 
Istället för att sätta sig vid datorn när de kommer hem från skolan så kan de gå ut och fiska, 
det tror jag ger mycket mer. Dom behöver ju komma ut och röra på sig. Det är ju farligt som 
det är nu med så mycket tv spel och data och alltihopa och det är lätt att ungarna direkt efter 
skolan går och sätter sig framför datorn och tjattar och allt dom håller på med. Det är nog det 
farligaste som finns. Det är bara vi i gamla stammen som inte håller på och som inte ens kan 
det. Att nu försöka nå ut till de yngre bygger ju på föräldrarnas intresse också. Vi försöker 
anordna kurser, vi har flugbindningskurser och kastkurser med flugspön och så för att komma 
ut och lära folk hur de ska göra. Men som sagt det är tiden det sitter i, man har inte tid med 
allting.  
 
Annonsering är ju ett sätt att öka tillväxten på men det ger ju inte så mycket. Visst man kan ju 
få någon som köper ett spö och börjar kasta men man ska ju lära upp dom från grunden för det 
är ju inte alla som kan fiska. Sälja ett flugspö till någon som inte har kastat med flugspö 
tidigare, de kommer ju aldrig att lära sig om de inte får en undervisning hur man ska göra och 
det är ju därför vi försöker ordna kurser. Vi har ju inte möjlighet att gå ut och ha egna kurser 
utan det är ju våra nära och kära vi hjälper. Det är ju därför vi skulle vilja koppla detta till 
företag och vi åker dit fiskar, sover över en natt och fiskar. Då kunde man vara med och ha 
undervisning och visa dem hur det går till. Men det kräver ju trots allt att man får ställa upp på 
helgerna också och då blir det ännu mer jobb, men det är ju så, det är bara att jobba och slita.  
 
En annan del är ju att det finns kraftverk i Ljusnan och dom har fått vattendomar. För de har 
ju krav på sig att sätta ut lax och havsöring men det har blivit sjukdomar så det sätts inte upp 
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någon lax längre i Ljusnan och vi har ju kanonfint område i mellan Ljusnan där fisken skulle 
kunna leka och t.o.m. kunna föröka sig. Jag vet inte hur de kan klara sig ifrån detta men det är 
ju kraftbolagen som har kommit runt detta på något vis. Det finns ju en sjukdom som heter 
M74 så för det har dom sluppit satt i fisk i älven. Dom är ju skyldig egentligen att sätta i fisk 
för de har inga laxtrappor så fisken kan inte vandra så då stannar den där nere och så finns det 
fällor där nere och då kramar dom ut fisken och sätter i ynglen nere vid kraftverken men vi får 
ju ingen nytta av det här uppåt. Ljusnan var en av Europas bästa laxälvar förut, innan 
kraftverken kom så det är ju synd att det har blivit så. Jag tycker staten skulle gå in och sätta 
hårdare krav på att det måste skötas. Det är ju mycket på gång, de försöker ju förhandla att det 
ska byggas nya laxtrappor och att de inte släpper igenom så mycket vatten. För de har ju även 
en förlust av vatten om det går vatten till trapporna men det finns ju trappor nu som inte 
kräver nå vatten, det är spiraltrappor där det krävs extremt lite vatten så fisken kan vandra upp 
ändå i kraftverken. Det verkar vara en sak för kraftbolagen och dom som sköter det här att 
slippa sätta upp fisk pga. sjukdomarna osv. I Norge är det helt andra restriktioner, där måste 
det finnas laxtrappor men det är ju också därför svenskarna åker till Norge för att fiska. Vi 
skulle ha kunna ha lika bra fiske här om det sköttes. Vi har ju tappat allt lax och 
havsöringsfiske i Ljusnan vi måste åka ända till Ljusne för att fiska. Så vi måste helt enkelt stå 
i havet och fiska och det är ju inte nå känsla tycker jag mot för att gå i en älv. Det finns någon 
älv norröver som inte är utbyggd men det är ju bra långt att åka det är ju inte bara att åka en 
eftermiddag utan det blir ju i så fall att man åker iväg flera dagar. Det här är ju något man 
skulle kunna trycka på mer men det är ju en stor grej.  
 
Det är ju mycket som har börjat sålts via Internet och bolagen som säljer dom kan ju pressa 
priserna eftersom de köper upp sådana kopiösa mängder och det har ju vi svårt att konkurrera 
med för den omsättningen har vi ju inte. Men vi har ju en skaplig kundkrets ändå, vi blir ju 
större och större för mer folk vet att vi finns. Det blir mer och mer Söderhamnare, folk från 
Edsbyn, Ovanåker, Ljusdal och runt omkring som kommer hit. Det tar ett tag innan dom lär 
sig att vi finns i Bollnäs, det kommer ju fortfarande in kunder som inte visste att vi fanns. Vi 
har ju haft öppet i fyra år till sommaren och de säger ju att det tar fem år innan man har 
etablerat sig riktigt och det stämmer nog. Vi finns ju överallt i alla kataloger så det är ju lätt 
att leta upp oss.  
 
Det är ju lite roligt för det förnyas ju ändå grejor, det är inte bara ett metspö, flöte och mask 
utan det är så pass mycket nya grejor som kommer och det kommer ju mycket från USA. Det 
finns ju fiskesätt nu som inte fanns för 10 år sedan, de fiskar på ett helt annat sätt nu. Det är ju 
en helt annan utrustning och det gynnar ju affärerna. Storfräsarna vill ju prova dom nya 
grejorna så det är ju roligt. Fast vi får vi betala att överpris i jämförelse med i USA, det är ju 
halva priset där. Det blir ju så eftersom det är så många i kedjan som ska ha betalt innan vi får 
grejorna och alla ska ha sitt påslag. Det finns ju möjlighet att beställa från tidigare led men då 
blir grossisterna jättesura, alla vill ju ha sin del av kakan.  
 
Jag tror att om vi skulle växa mer och ha ännu mer grejor det vet jag inte om det finns 
marknad för i Bollnäs. Bollnäs är ett för litet samhälle, skulle vi ha dubbelt så stor lokal så 
krävs det så pass mycket mer. Då skulle vi behöva anställa fler och då skulle vi kanske 
behöva öka omsättningen med 100 % för att täcka upp allting och det finns det inte utrymme 
för i Bollnäs. I så fall skulle man presentera grejorna på Internet och på så sätt öka 
försäljningen men det tror jag inte på här i Bollnäs, då måste man ner till större städer. Sedan 
tycker vi att vi nu är stor som vi är.  
 

 31



Thomas - Tillväxt måste vi ju ha, det gäller hela landet och inte bara oss, så jag är för. Annars 
får vi inte in några skatter och sedan är det för många arbetslösa nu. Det är ju färre och färre 
som ska försörja fler och fler. Så tillväxt måste vi ha, annars går det inte. Vi har precis 
expanderat lite nu. Vi gjorde det under 2005 och utökade med större lokaler och plus att vi 
ökade med fyra anställda. Så nu är vi nog inne i en fas där vi måste försöka få kontinuitet i det 
vi har också får vi se sen. Nu ska vi försöka bli bra på där vi är, dit vi nu har kommit. Vid 
nästa år vid den här tiden så vet vi om vi ska fortsätta växa eller om vi ska stanna kvar i den 
kostymen vi har. För jag är rätt ny som VD också så jag måste också smälta och komma in i 
firman ordentligt. Men kontinuerligt ser vi till att se över vår produktion för att kunna 
producera mer och mer med dom lokaler vi har så det är inte bara en fråga om att växa i 
lokaler och anställda utan även att kunna producera mer med det vi har. Om inte det räcker till 
så får vi försöka ta något mer steg. Alla jobbar hela tiden för att försöka enklare vägar för att 
förbättra och förenkla.  
 
Om några år tror jag att vi gör bra mycket fler produkter än vad vi gör nu. Sen om vi har fler 
anställda eller om vi har större lokaler det törs jag inte säga men vi kommer att göra dem 
effektivare både vad gäller konstruktion, utveckling och produktion. Det man ser idag och 
tittar framåt så tror jag säkert att vi har ett antal anställda till. I dagsläget är vi 35 och vi är 
säkert fler då.  
 
Det finns mycket att göra för branschen, det har kommit mycket nya lagar och regler där man 
har förändrat fordonslängder osv. Det här har börjat i Sverige och Finland men kommer öka i 
Norden först en gång och sedan ute i Europa. Traditionellt så har längder och vikter inte 
förändrats mycket på de sista 25 - 30 åren. Men tittar man den trafikinfarkt de har i Europa så 
måste dom göra någonting. Det här har börjar grott på några ställen, i Holland kör de tester 
med våra fordonslängder på huvudvägar men vi kör ju med samma på småvägarna och det 
kommer nog där också. Vi har ju 50 % större lastyta än vad de har i Europa. Och kan man ta 
bort var tredje lastbil i Europa så har vi kommit långt. Eller så kan man ju transportera mycket 
mer med det antal man har. Så istället för att öka antalet fordon så kan man öka 
lastkapaciteten. Transporterna ökar ju hela tiden, än så länge, vi får ju se vad som händer med 
oljan.  
 
Våra stora konkurrenter bygger stereotyp, våran nisch det är att kundanpassat och göra precis 
det kunden vill ha och inte serietillverkning det kan inte vi konkurrera med. Men däremot kan 
vi nischa in oss då. Innan de nya längderna blir vanliga kan vi säkert hänga med i matchen för 
då blir det för dyrt för de stora att sätta upp en monteringsline för en sådan liten volym, så då 
är vi med.  
 
Tillväxt är mycket upp till oss själva. Vad Företagarna kan göra är att skapa opinion mot 
Regering och Riskdag och det tycker jag att dom kan bli mycket mycket bättre på. Jag 
skickade ett argt mail till Urban Bäckström, efter att han utskickat ut från svenskt näringsliv. 
Jag tycker att han stod och slog sig för bröstet och talade om hur bra dom var, vad han gjorde 
och vad LO inte gjorde, osv. Men så länge han skickar ut det här till företagen så skapar man 
ingen opinion. Han måste ut så att alla väljare ser vad som måste göras för att vi ska kunna 
överleva. Nu har ju Regeringen lagt in förslag på att inte företagare får ha säsongsanställda. 
Jag menar, dom skjuter sig i foten. En golfbaneägare skrev i tidningen häromdagen att han 
kommer ta in Polacker och så kommer det att bli. Det går ju inte, vad ska han med 10 
personer till på vintern? Sådana här grejor kan Företagarna vara med och lobba för, vara med i 
tidningar, att föra upp debatten bland människorna så alla förstår vad det handlar om, för jag 
tror inte att alla förstår vad det innebär. Ta Skistar som exempel, vad ska de göra på 
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sommaren? Dom kan ju inte jaga mygg. Politikerna är långt ifrån verkligheten och någon 
måste se till att dom får höra. Vi som företagare orkar inte, vi har fullt upp å driva företaget. 
Så här skulle Företagarna behövas, för att föra debatten. Det har man branschorganisationer 
till och där tycker jag att man har en viktig roll att spela. Idag tycker jag att Företagarna inte 
syns någonting, öppna vilken dagstidning som helst, det finns inte en annons det finns ingen 
debatt. Man för ju den här debatten i vissa mail som man skickar ut till Företagarna men det 
hjälper ju inte, vi vet ju det redan, det är fel nisch. Dom ska vända sig utåt så att allmänheten 
kan se det, dom måste lyfta upp debatten och visa hur vardagen ser ut för oss. Jag menar 
arbetarrörelsen var jättebra när den kom på 30-talet men nu har det nog deras arbetsfält svängt 
om. När jag pratade med fackkillarna i Söderhamn menar de att deras arbete är att motarbeta 
”mot” myndigheterna. De slåss ju för sina anställda mot försäkringskassan, osv. De anser inte 
att de behöver arbeta bråka med oss företag längre utan deras fokus nu är att hjälpa sina 
medlemmar mot bl.a. försäkringskassan, att kämpa mot byråkratin där. Det låter sjukt men det 
har kommit åt det hållet. Så vi och facket står ju enade mot försäkringskassan oftast och då 
har fokus kommit väldigt snett, när tom med dom känner att dom måste motarbeta ”mot” 
staten. Här behövs debatten lyftas upp så att allmänheten vet vad det handlar om.  
 
Man får inte dra åt snöret runt arbetsgivaren för tillslut så orkar man inte stå emot längre och 
då ger ju alla upp. Det är ju många nu som inte vill anställa folk p.g.a. rehabreglerna och för 
sjukpenningen på 14 dagar. Det har väl ju slagit hårdast mot ”staten” själv enligt statistiken 
för titta på vilka som har högra sjukskrivningar, så är det är landsting och kommun som har 
högst kostnad. Det finns många regler som är stelbenta och behövs jobbas bort. När det gäller 
LAS vet jag inte riktigt vad jag tycker. Tittar man på överlevnad, för det är ju det vi måste 
utgå ifrån, att skapa jobb och sedan behålla dem.  
 
Mattias - Det är ingenting som jag funderar på, ärligt talat. Vi är ju liksom en udda bransch vi 
va. Och jag menar som vi kör det funkar väldigt bra och då behöver man inte bry sig om så 
mycket. Många säger att dom vill sälja mer men det vill vi inte. Man är då betraktad som att 
man i princip är dum i huvudet. Men det är ju så att jobbar man 12 - 13 timmar varje dag så 
räcker det, då vill man inte ha något mer. Utan det är full huggning, så är det va. Sen kan det 
ju bli så att man tappar marknadsandelar på ett område och då kan man kanske få söka sig 
andra vägar och så men det har inte varit aktuellt. Det passar bra som det är nu, vi vill 
definitivt inte bli större. För ju mer man utökar, så måste ju någon ha kontrollen, och skulle vi 
bli större så tappar man nog lite kontrollen. Då får man släppa på några saker och satsar man 
på kvalité och service då kanske det blir lidande. Då är vi inte det företag vi är idag så att 
säga, om man går den vägen va, lite så ser jag på det.  
 
Jag bekymrar mig inte så mycket mer än om det egna, det gör jag faktiskt inte. Jag har liksom 
fullt upp med det jag har, då räcker inte tiden till för att ha bekymmer över andra. Det är ju 
alltid positivt med tillväxt om man ser för landet så att säga men vi är ju så pass lokal och 
relativt liten så det är ju inget jag kan greppa över. Men visst är det positivt för landet om det 
går bra med tillväxt på det viset, det är det ju. Så jag är inte negativ till tillväxt men jag själv 
vill inte ha mer.  
 
Skulle vi vilja växa så är inte det några problem, det finns en marknad. Vi har fått 
förfrågningar från Stockholm och omnejd och så men det är inget jag är intresserad av. Men 
skulle vi tappa marknadsandelar då får vi kanske utöka vårat område lite grann. Vi ser det 
som så att gör man tillräckligt bra varor då behöver man inte gå nå längre, det är ju lite så.  
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När jag hör ordet tillväxt så tänker jag positivt istället för negativt. Tillväxt är något som är 
positivt, det går bra. Men sedan finns det ju en gräns för våran del, vi ligger ju redan där uppe, 
vi behöver inte mer. Sedan finns det ju många branscher som är säsongsbetonade och så, där 
man kanske skulle vilja ha en jämnare fördelning över hela året och så. Då kanske det krävs 
någonting för att det ska bli på det viset men vi har ju jämnt året runt så att säga. Så det är 
inget speciellt som kan ändra på saker och ting eller, det är det inte.  
 
Om fem år så tror jag att företaget ser exakt likadant ut. Har du frågat för fem år sedan så har 
jag svarat likadant då också. Så ser det ut, i stort sett. Visst sker det alltid förändringar som 
man inte kan råda över, det kan bli nya lagar och så. Sådana förändringar blir det naturligtvis 
men hur själva företaget drivs och i vilken omfattning och så, då ser jag inga förändringar. 
Många lägger ju upp budgetar framåt och så, har jag aldrig gjort. Utan vi tittar hur mycket vi 
har och sedan hur mycket vi behöver göra också gör vi det. Vi har ju aldrig haft budget och 
det är ju en situation som är väldigt bra för våran del. För jag menar man lägger ju upp en 
budget och ska t.ex. sälja för en miljon också säljer man bara för en halv, då har det ju 
spruckit. Vi har inte dom kraven på oss va. Och ofta blir det ju så att har man sålt för en 
miljon då blir det en och en halv nästa gång och nästa för två. Visst vi ökar gärna 
försäljningen på vårat område men jag kan ju inte tvinga folk att handla dubbelt så mycket, 
det funkar ju inte så. Det fungerar väldigt bra nu, så är det bara. Och då gäller det att hålla i 
det. Så kan vi ha det vi har då är det bra.  
 
Jag tror inte det finns något som Företagarna kan göra för att öka mina tillväxtmöjligheter. 
Det är ju flera såna organisationer som jag stöttar och håller fullt och fast med var dom gör 
och det är bra det dom gör men det är inget jag har behov av idag. Utan vi står på egna ben 
om man säger så. Sedan kan tiderna förändras så att man kanske kan behöva hjälp med 
någonting men det är ingenting idag och det har i princip aldrig varit det heller, det har funkat 
bra i varje fall.  
 
Jag har inte en aning om hur branschen kommer se ut om fem år. Man får ju förfrågningar om 
att köpa resultat hur det går för andra företag men det är inte jag ett dugg intresserad av. Jag 
sköter mitt så får de sköta sitt va. Men jag kan ju höra på resande att många klagar och så va. 
Man jag menar vi är lite unik vi, vi gör inte det va. Det har gått rätt bra och då behöver man 
inte klaga heller. Men jag vet ju inte hur det ser ut om fem år egentligen men vad jag kan 
förutse så tror jag att nästa år blir lika som det här och så har det även sett ut bakåt i tiden va, 
så varför ska man tro att det ska bli annorlunda. Branschen i stort är nog inte så lukrativ, det 
tror jag inte, det är min uppfattning i varje fall, så är det nog. Vi ligger ju bra till här och så är 
vi ganska lokal här, våran styrka tror jag är att vi inte har något krav på oss att vi måste göra si 
och så mycket i veckan för att överleva. Kommer det en sämre vecka så tar vi den och sen 
kommer det en bättre om det är på det viset va. Men vissa har ju det kravet på sig att dom 
måste göra en viss mängd för att det ska snurra runt, det kravet har liksom inte vi och det är 
väl för att vi är etablerad. Men slår en butik igen så måste ju det dom sålde flyttas över på en 
annan men det är ju samma befolkning och då är det ju också inom vårat område, så det 
förflyttas ju lite grann. Vi tappar ju inget på det utan det blir ju bara en förflyttning så att säga.  
 
Johan - Det är positivt med tillväxt. Det är ganska väsentligt om man ska kunna fortsätta. Jag 
tycker att det är självklart att tillväxt är bra. När jag tänker på tillväxt så är det i omsättning 
och verksamheten totalt. Genom tillväxt så får man ju en starkare ekonomi, totalt sätt och det 
kan ju inte vara negativt. Jag tror inte det finns några nackdelar med tillväxt. När jag däremot 
ser till mitt eget företag så kan jag se nackdelar med tillväxt. Beroende på hur stor jag vill bli, 
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de år jag har kvar så kan man ju väga det fram och tillbaka. Jag ser ju möjligheterna att växa 
och vi behöver ju bli större och starkare för att kunna göra vissa saker.  
 
För att kunna bli starkare så måste det nog till vissa saker så att man kan komma framåt. Det 
behövs även att inte bara vi tänker framåt utan även att andra arbetar åt samma håll. Det är i 
och för sig på väg nu med camping och utvecklingsmöjligheter i övrigt. Det är ju några år 
framåt det också men det är ju ändå åt rätt håll. Jag tror vi alla har nytta av campingen eller 
det vet jag. Tillväxten för mitt företag så tror jag på en breddning av verksamheten men att det 
fortfarande är inom samma bransch. Det bästa vore ju om det spänner över hela året, helst 
helårs verksamhet. Just nu går inte det men med camping så skulle den möjligheten kunna 
förbättras i varje fall. Vi kan då förlänga säsongen, definitivt. Skulle jag driva campingen så 
blir det ett helårs projekt. Med camping skulle min övriga verksamhet kunna förlängas varje 
fall från april till september, det är tre till fyra månader ytterligare än nu. Det ser bra ut med 
campingen eller det ser väldigt spännande ut.  
 
För branschen ser det ljusare ut nu än vad den har varit. Tittar vi på våran region, södra 
hälsingland, så har vi ökat kraftigt de sista åren och det ser ut att hålla i sig. Vi är väl ganska 
bra på att ordna saker tydligen. För min egen del så tror jag att tillväxten har ökat en bra bit 
till och då ser jag utifrån att campingen kommer att bli av. Händer det saker så vågar man 
göra mer saker själv också. Så om några år så tror jag att vi är starkare, det tror jag. I min 
bransch kan man inte förvänta sig ett påslag på 30 % eller att man ska ha si och så i förtjänst. 
Allt är Bingo lotto, varje gång är Bingo lotto för mig. Jag vet ingenting om jag får en lön eller 
inte. Men jag älskar mitt arbete och det är ju så kul men jag vet ju inte om jag har lön så att vi 
klarar oss. Men jag är gudabenådat lycklig som får hålla på med det jag tycker är roligt.  
 
Jag har ett sådant roligt arbete och det går inte att få folk att förstå. Sedan att man gör folk 
glad, för mitt arbete handlar ju hela tiden om att göra kunden nöjd oavsett vad jag gör. Jag 
tycker att man får så himla mycket tillbaka. Hur mycket har jag inte gjort som har gått i 
förlust, kanske 30 000 eller 100 000 det vet man. Och ändå så är man glad och tänker att fy 
vad roligt jag hade igår för då glömmer man allt om pengarna. Det spelar ingen roll, för 
stunden och det är jättekonstigt.  
 
Jag tror Företagarna skulle kunna hjälpa mig om dom vore mer sammansvetsade. Jag tror man 
gör för lite för att gå ihop och visa tyngden. Företagarna skulle kunna väga mycket tyngre i 
rikspolitiken om det vore mer fart på föreningen. Dom är inte tillräckligt stark nu. Jag tror inte 
småföretagarna är införstådd i hur det fungerar. Man är med i Företagarna bara för att någon 
tjatade, att man bör eller för att det ser bra ut. Jag har varit med i alla år och även suttit med i 
styrelsen tidigare. Men man har ju mycket att göra så det är svårt att engagera sig i allt.  
Grundidéerna i Företagarna är skitbra men dom kommer inte riktigt fram och används inte 
tillräckligt. På riksnivå märks det ju att det jobbas på, det gör det. Sen är jag dålig på att ta 
emot informationen man får, jag tänker då på Företagarnas tidning. Man hinner inte så man 
ögnar igenom den. På lokalnivå tror jag att man kan göra mer. Men det är ju samma där, 
någon ska göra det någon ska ta steget och allt är ju ideellt arbete och då får man ha förståelse 
för att det inte går att kräva så mycket. Eller rättare sagt, att förvänta sig så mycket. Det vet 
man ju eftersom man har suttit där själv. Många gapar men de inser ju inte att se som är där 
arbetar ideellt. Ofta är det ju framgångsrika företagare som sitter i Företagarna och i och med 
det så har dom ju ännu fler järn i elden och ändå är det dom som tar på sig sådana uppgifter. 
Det där går ju igen i allting, idrott eller vad du vill.  
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Inom branschen har det visat sig att några inte sköter sig, ekonomiskt, och det är tråkigt. 
Dessutom får vi andra en stämpel på oss, även fast inte vi har gjort någonting och det känns 
tungt. Det kommer att ta ett tag innan stämpel är bortarbetad. Ändå ligger Bollnäs grymt bra 
till i jämförelse med andra städer runt om i Sverige. När sedan någon sånt här händer så är det 
som att slå undan allt jobbet som har gjorts.  
 
2. Hur ser Du på nätverk? 
Bengt - Nätverk är viktigt. Vårt problem är ju att vi bor ganska långt ifrån vår marknad. Men 
det är klart att vi behöver nätverka i vår nisch. Vi är ju relativt nischade eftersom våra kunder 
är svensk fackhandel och i viss mån även nordisk. Och där behöver vi ju ha ett nätverk, både 
med samarbetspartners och med andra organisationer i den sektorn. Vi samarbetar inte med 
några företag inom kommunen, vi har inte ens en kund här.  
 
Lasse - Vi är ju med i de stora grossisternas annonser och det är ju nätverk. Så läser folk en 
annons och dom ser att det kommer något nytt så ser dom ju även att vi finns i Bollnäs och då 
kan de ju åka ut och köpa den grejen dom ser i annonsen och det är ju bra. Vi utbyter även 
idéer med grossisterna. Vi har ju en grossist som finns i Arbrå som vi har jättebra kontakt med 
så det är ju bästa tänkbara. Beställer vi en grej av dom på dan så får vi den levererad på 
eftermiddagen, snacka om service. Så det är ju dom vi samarbetar mest med, vi arbetar med 
dom på mässor och utställningar och så presenterar vi deras grejor. Det är ju ett samarbete vi 
har. För övrigt så är det ju vi kollegor emellan som diskuterar men vi lyssnar även på kunder 
som har idéer, har någon en bra grej så det klart snappar man ju upp. Vi har ju gjort lite 
förändringar i butiken, vi har möblerat om och så. Vi ska i framtiden gå in med ett annat 
sortiment i butiken och då har vi en kille som är expert på gäddfiske som ska hjälpa oss och 
det kommer att bli roligt, det kommer att bli intressant att se hur det slår. Det har ju på slutet 
blivit ett stort intresse för gäddfiske. Det är ju många som ratar gädda men den är ju jätterolig 
att fiska eftersom den är så huggvillig och så kan den ju bli stor också.  
 
Thomas - Det är jättebra. För det behöver man särskilt vi som har mindre företag. Man kan 
alltid ställa frågor till varandra och diskutera. Hur gjorde du och hur kan vi hjälpas åt? Kan vi 
köpa grejorna av dig så slipper vi stå och göra dem här som vi är dålig på. Det finns många 
sådana informella nätverk häromkring. Det tror jag att alla håller på med. Det blir mer och 
mer viktigt att jobba tillsammans, det tror jag är en fråga om att vinna eller försvinna att ha 
nätverk. Vi samarbetar först och främst med våra underleverantörer. Vi lägger även ut jobb då 
vi inte hinner med själva, det svänger lite i vilka volymer vi lägger ut. Vi samarbetar även 
med andra företag där vi kanske bygger en del och de bygger en annan, där delarna sedan ska 
sättas ihop och sedan säljer vi den tillsammans till kunden. Ibland säljer vi den och ibland 
dom men vi säljer ett koncept till kunden så att han pratar bara med en av oss, antingen dom 
eller oss. Sedan levererar vi produkten som vi gjort tillsammans. Detta samarbete fungerar 
jättebra. Sedan är det ju personligt också, visst man jobbar hellre ihop med vissa med det 
beror mycket på personen. Sedan sitter vi med i förtagarringen, för teknikföretagen, och då 
har vi en företagarring här i södra hälsingland och där är det ju företag från många olika 
branscher. Så där är det mer prat om olika regler och lagar, så där har det inget med produkten 
att göra utan det handlar mer är bara prat om själva företagandet.  
 
Kunderna är också en viktig del, dom pratar man ofta idéer med. Men jag utbyter även idéer 
med andra företag i samma bransch. Vem jag vänder mig till beror lite på vad det gäller. Jag 
vänder mig till den jag tror kommer kunna ha ett bra svar på min fråga men den första jag 
vänder mig till är min pappa, han har varit i denna bransch i 42 år och han har svar på det 
mesta.  
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Mattias - Det är lika där också, att man så att säga eftersom vi är en sådan udda bransch så 
har inte vi en sån stor hjälp av sådana på det viset. Men idéerna är bra hos många och vi kan 
gärna vara medlem men ofta en passiv sådan då va, tills den dagen då det kan vara någonting 
som passar, så jag tycker inte det är fel eller. Men det är högst sällan vi behöver någon hjälp. 
Det är svårt i den här branschen att samarbeta. Det är ju många som skulle vilja köra ut våra 
varor men det finns liksom inga givna tider utan chauffören får åka när det är klart, ena 
veckan kan det vara då och andra veckan kan det vara lite senare. Då är det svårt så vi sköter 
allt sånt själv helt enkelt.  
 
Jag är medlem i Företagarna och satt tidigare i styrelsen och då träffade man företagare 
regelbundet, även från andra branscher men vi har svårt att samarbeta med andra, det gäller 
även för att utbyta idéer. Det behövs inte så mycket idéer, många kommer ju med nya 
produkter men det gör ju inte vi, vi kör med gammalt hederligt. Visst skulle vi kunna göra nya 
produkter men varför skulle vi göra det när vi har fullt upp i varje fall. Det är ju bara att lägga 
på ännu mera men skulle vi tappa så skulle det ju vara intressant med ett sådant samarbete va, 
för att hitta på något nytt. Men som det ser ut idag och har gjort tidigare så finns inte det 
behovet, det gör det inte.  
 
Vi är ju medlem i vår branschorganisation. Där får vi ju reda på det som vi måste få reda på, 
bör ha reda på, osv. Men annars samarbetar vi inte något rakt över på något vis, direkt va, det 
gör vi inte. Jag förstår inte vad vi ska ha för glädje av det. I så fall ska det komma något 
konkret som vi behöver. Men jag ser inte att vi behöver någonting idag. För andra så är säkert 
samarbete jättebra men det fungerar inte hos oss, vi sköter oss själv. Men jag är inte den som 
är vrång utan jag samarbetar gärna om det är bra. Däremot hjälper vi ju varandra om t.ex. en 
bil skulle gå sönder och på det viset är det ju bra med samarbete, men det finns inget 
kontinuerligt samarbete.  
 
Johan - Det är bra, det är alltid bra. Jag har samarbeten hela tiden, mer eller mindre. Det kan 
vara att vi hjälper varandra eller att vi utbyter idéer med varandra. Vi har ju inte satt oss ner 
och bestämt att vi ska arbeta ihop utan nätverk har man ju utan att man tänker på det. Jag 
samarbetar både med människor inom och utom regionen, det kan bli i Umeå t.ex. Fast det är 
kortvariga nätverk, jag har inga långvariga. Inom branschen finns det ju nätverk, det tänkte 
jag inte på men det är ju ett jättebrett nätverk. Där pratar vi marknadsföring av Hälsingland 
osv. Där ser man, det största nätverket höll jag på att missa. Det nätverket är klart viktigt och 
en bra grej. Vi träffas ju kontinuerligt, det blir flera gånger om året. Jag har ju bredd på min 
verksamhet och det gör ju att jag har samarbete med många olika typer av företag.  
 
Ska jag välja någon jag utbyter idéer med så är det kreativa människor i produktionsbolag. 
Någon som kan se möjligheter i samma bransch som jag är i. Sådana har jag och vill gärna ha 
samarbete med. Gärna att dom inte bor lokalt. Bor man här då ser man ju inte möjligheterna 
på samma sätt, inte det vackra eller charmen i det heller. Det är bra att träffa någon med andra 
erfarenheter från en annan ort. Vi är ju inte så olika vare sig vi bor här uppe eller nere i 
Stockholm. Men vi tror i Bollnäs tror ju inte att det går att göra något här, här händer 
ingenting och det säger alla. Kommer det någon utifrån så ser dom med andra ögon, så brukar 
det ju funka.  
 
Min fru byter jag ju hela tiden idéer med. Det kan ju vara att man gör det med någon annan 
också men oftast är det alltid henne jag pratar med först. Jag drar på och hon bromsar och ser 
verkligheten i det fortare än mig. För jag är och har varit full av aktiviteter och tycker att det 
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är så kul men sedan är det ju inte allt som ger pengar men för mig har inte det varit viktigt. 
Det tror inte folk på när man säger det men det kan min fru och familjen intyga. För jag 
jobbar alldeles för mycket med sådant som inte ger pengar. Det är inget jag måste men jag 
tycker att det ska vara med.  
 
3. Hur ser Du på kapital till företag? 
Bengt - Dels är det väl så att den här verksamheten har mått förhållandevis bra och har haft 
och har en sund balansräkning, samtidigt som vi ingår i en koncern. Men det är ju klart att i 
vårt fall är det ju en förutsättning för att kunna utvecklas och att kunna utveckla eftersom vi 
har en egen programprodukt och den behöver vi ju ständigt utveckla. Ibland behöver vi även 
ta större grepp på det och då kanske behöver vi kanske investera i mycket tid och resurser 
själva innan vi får ut den på marknaden. Så självklart är kapital viktigt och därför gäller det ju 
att vi har det eftersom vi inte kan dränera lönsamheten helt det året eller dom åren vi behöver 
göra det utan vi måste ju fortfarande balansera det men kanske lite mer kalkylerat så att vi då 
kan, under nått eller ett par år, kan ha ett lägre lönsamhetskrav eftersom man då förväntar sig 
att man får igen pengarna på längre sikt. Så det är ju klart att kapital i sig är ju ett grundvillkor 
för oss.  
 
Vi har i dagsläget inget behov av kapital eftersom vi inte har några förvärvsplaner eller 
liknande. Utan primärt, just nu i varje fall, så handlar det om vanlig tillväxt och det innebär ju 
att det är en mer balanserad ökning av verksamheten. Är det så att det kommer upp en fråga 
där vi behöver ett större kapital då får vi gå till koncernekonomidirektören och ta en sådan 
diskussion. Men visst, generellt sett är det viktigt att det finns folk som är villiga att investera.  
 
Lasse - Vår finansiering gör vi via banken med banklån och checkkredit. Vi har ingen annan 
finansiering utan det är banken vi använder oss av. Det finns annars hur många 
finansieringsinstitut, det kryllar av dem, vi får varje dag erbjudanden om att få låna pengar 
men det gör vi inte utan vi håller oss till den bank vi har. Det fungerar bra med banken, det är 
inga problem.  
 
Mattias - Vi har klarat oss själv bra vi. Vi har skött det mesta själv. Skulle vi behöva låna 
pengar så är det ju inget problem eller så att säga. Vi vänder oss i så fall till banken och har 
man funnits så länge som vi så har man ju byggt upp ett förtroende så det funkar bra.  
 
Finns det investeringsbehov så gör vi ju det efter hand. Sen blev det ju det i och med att vi 
skulle bli EU godkända så ställdes det ju ganska höga krav och då fick vi göra om en hel del. 
Mycket gjordes om och mycket förbättrades, det blev en totalrenovering. Det lät hopplöst från 
begynnelsen men då det väl var klart och på det viset så är jag ganska nöjd faktiskt. Det är ju 
sånt som behövs med tiden va. Sen kan det väl vara att man inte tänkt göra allt på en gång, på 
en gång och på en gång, vi hade ett par år på oss så att säga. Men när det väl var klart så är jag 
nöjd med resultatet, det är jag. Trots att inte vi tänker leverera utomlands så kräver våra stora 
kunder att man ska vara EU godkänd och då hade liksom vi ju inget val, då lär vi ju se till att 
vara det.  
 
Jag tycker aldrig det har varit några problem att få låna av banken, dom jag har haft att göra 
med i varje fall. Jag har inte stött på några problem, det har jag inte gjort utan dom har alltid 
varit tillmötesgående. Jag tycker dessutom att det är rätt som det är nu, att inte bankerna får 
pengar först när företag går i konkurs. Leverantörerna borde få före bankerna för jag menar 
många leverantörer kan en konkurs slå väldigt hårt på företaget så att säga. Bankerna 
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överlever väl alltid, det kan ju vara sämre med ett företag. För bankerna är en miljon inte så 
mycket pengar medan för ett företag kan det handla om att finnas kvar eller inte finnas kvar.  
 
Johan - Det måste till, annars blir det ju inget företag. När det gäller kapital så behövs ju 
kontanter. Behöver jag kapital så vänder jag mig till banken. Jag bytte bank för 5 - 6 år sedan 
och den bank jag har nu är välvilligt inställd. Banken jag hade tidigare hade ett misstroende 
och ifrågasatte. Men det funkar väldigt bra med den bank jag har nu, det är ju inte bara att gå 
in och låna men det är öppet och bra. Sen har jag fått ett förtroende där även fast de stora 
vinsterna uteblivit, fast de senaste två åren har jag kunnat visa vinst, så hade de även 
förtroende innan och det är ju jätteviktigt.  
 
4. Har Du någon gång varit i kontakt med någon av de stödåtgärder 
samhället tillgodoser företagare med? 
Bengt - Vi har ytterst sparsamt varit i kontakt med dem. Vi har fått påhälsning från 
näringslivskontoret och kommunalrådet, vilket var trevligt. Vi har ju även vid något tillfälle 
rekryterat och har då annonserat även via arbetsförmedlingen men det har då varit lite kontakt. 
Det var en rak annonsering som jag gjorde på webben, med hjälp av en rekryterare. Sedan har 
jag haft en boll ute och det var att vi har en typ av arbetsuppgifter som jag först tänkte att 
perfekt vore en glad pensionär som vill jobba tre timmar om dagen, för det är ungefär det som 
krävs. Den frågan slängde jag in till arbetsförmedlingen och dom kom upp med några namn. 
Men det landade väl inte riktigt. Jag ringde några och det var ju då människor som bl.a. hade 
varit utbrända som skulle tillbaks i lite omfattning. Men de människorna har ju även sina 
drömmar och så. Det blev så att vi löste det på ett annat sätt. Ska man söka folk så är ju 
arbetsförmedlingen naturlig väg men samtidigt så kan man använda sig av webben och så. Så 
det är ju inte så mycket personlig kontakt. Sedan är det ju ingen som har ringt och frågat om 
vi t.ex. kan ta emot någon, det har i så fall kommit ifrån något företag som haft utbränd 
personal som ska tillbaka. Det finns ju även väldigt allmänna göromål som ska skötas och ju 
enklare detta kunde skötas desto bättre tycker jag att det skulle vara. Det kanske finns 
människor med olika typer av handikapp som skulle kunna utföra dem, detta tycker jag 
arbetsförmedlingen borde vara intresserad av.  
 
Vi har annars inte känt något behov av det. Det andra är att om jag har ett behov så kräver det 
väldigt mycket fokus och väldigt mycket engagemang och det känns som att det tar fokus från 
andra arbetsuppgifter vilka man skulle behöva göra. Men jag har ju förstått att det har funnits 
möjlighet att få hjälp med marknadsföring och utvecklingsfrågor och så. Så det är väl delvis 
en läggning, men jag vet inte riktigt vad det beror på men att jag har inte haft fokus där helt 
enkelt.  
 
Lasse - Dom ringer ju från Arbetsförmedlingen och undrar om vi kan ta emot folk eller så 
kommer personen hit själv och frågar. Så det är ju svårt att säga hur samarbetet fungerar 
eftersom vi inte har haft en relation till dem men det samarbete vi har fungerar bra. Men vi har 
ju haft folk från arbetsförmedlingen vilka har varit i arbetsstöd. Då har dom praktiserat i ett 
par veckor eller två månader, vi har en här nu. Det fungerar, det kommer folk lite då och då. 
Det kommer även folk från skolorna, skolungdomar som går i sjuan, åttan och nian och då är 
dom här i en vecka. Men det är ju lite tråkigt om dom kommer nu för nu har vi ju lågsäsong. 
Det är ju bättre om dom kommer på sommaren när vi har som mest att göra men då är det 
svårare att få folk för skolungdomarna har ju sommarlov och allt. Hos oss är det ju en skillnad 
på natt och dag på sommar och vinter den saken är klar. Vid jul är det ju en vecka före, mer är 
det inte. Vi har även varit i kontakt med Almi men jag kommer inte ihåg i vilket 
sammanhang. När vi skulle starta upp var det Susanne Radgren på BNC, Bollnäs 
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Näringslivscenter, som hjälpte oss. Så innan vi startade hade vi bra hjälp och det fungerade 
bra.  
 
Thomas - Almi använde vi första gången ifjol. Det var första gången, vi har inte tagit något 
stöd tidigare. Men då tänkte vi att när vi investerar i nya lokaler och köper nya mätsystem, 
och vi gjorde en kvalitetshandbok, då sökte vi om stöd och vi fick stöd. Samarbetet med dom 
fungerade väldigt bra. Det man kan tycka är lite läskigt är att det finns så in i ängen många 
sätt att få bidrag, jag var på Vinova imorse, måste beskriva vad vinova är. Jag tycker det 
norska systemet är mycket mycket bättre, där är forskning och utveckling avdragsgillt. Då är 
det lika för alla och man behöver inte sitta och skriva papper för att få en viss person nöjd på 
ett visst statligt institut, sänk skatten för alla istället och ta bort bidragspengarna. Använd 
personerna som sitter på Vinova till något vettigare istället. Det tycker jag skulle vara mycket 
bättre. Det finns ju personer som föder sig själv på att söka bidrag och då är det sjukt.  
 
Sedan har vi lite dialoger med Peter Eriksson på näringslivskontoret, han är bra. Han har så 
våldsamt med energi. Han behövs där nere på kommun. Det var via Peter vi kom i kontakt 
med Almi.  
 
Mattias - Arbetsförmedlingen har vi varit i kontakt med någon gång, inte ofta men det har väl 
hänt. För min del tycker jag att det har fungerat bra måste jag säga men det har ju inte varit 
några större frågor heller. Det har varit vid någon anställning och när det skulle ha varit någon 
praktik och vid projektanställning. Det har funkat bra, det har aldrig varit några problem. Det 
måste ju gå via dom när vi anställer men ofta så får man ju lösa det själv, fast det är ju tack 
vare dom vi har kommit i kontakt med dom vi sedan anställt va. Jag har ett par stycken här 
som har gått den vägen, från att de skulle ha varit här en viss tid och sedan har dom blivit 
kvar. Som arbetsgivare är det ju väldigt bra att få se vad det är för person och så. För på ett 
halvt år så lär man känna personerna ganska bra. Det är bra så man ser att dom passar in, det 
tycker jag nästan är det viktigaste va. Mig behöver dom aldrig visa vad dom har för betyg och 
så för det tycker jag saknar betydelse utan frågan är hur dom är som person. Jag värderar 
väldigt mycket att folk kommer varje dag. Att man inte är hemma ena veckan och jobbar en 
vecka och hemma en vecka, det är inge roligt. Sen behöver man inte vara den duktigaste och 
flinkaste så att säga utan att man gör det man kan, mer kan man inte göra och så bedömer jag 
personer va. Det kan vara en som är duktigare än en annan men jag kanske tycker bättre om 
den andra för att han kommer varje dag. Gör man det man kan då kan man inte göra mer så att 
säga. Sedan ska de naturligtvis smälta in med dom övriga anställda, det tycker jag också är 
ganska viktigt. Eftersom vi jobbar så tätt inpå varandra allihopa så kan man ju inte ha sådana 
som springer och tittar snett på varandra eller, det håller inte det. Men det har ju aldrig varit 
något problem på det viset utan det funkar bra. Men för övrigt, förutom arbetsförmedlingen, 
är det inte någon vi varit i kontakt med.  
 
Johan - Näringslivskontoret har jag varit i kontakt med. Almi har jag också varit i kontakt 
med. Almi ordnade kurser för några år sedan och jag var med ett par gånger och kurserna 
handlade om ekonomi och marknadsföring. Det var bra grejor, jättebra grejor. De var bra ledd 
och bra upplägg på dem, det var även uppföljning också. Det är jag jättenöjd med. 
Näringslivskontoret har jag varit i kontakt med många gånger. Nu senast så har jag varit där 
angående campingfrågan. De är bra att fråga och bolla idéer med, de är bra. Jag tycker att de 
jobbar bra där uppe. Samarbetet med dem fungerar bra, det tycker jag.  
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5. Hur ser Du på utvecklingsmöjligheterna för Bollnäs kommun de 
närmaste åren? 

Bengt - Jag bor inte i Bollnäs vilket gör att jag är för dåligt insatt för att svara. Jag har sett att 
handeln har fått ett uppsving och där tycker jag att näringslivskontoret har gjort ett bra arbete. 
Hur kommunen i övrigt ser ut kan jag inte uttala mig om.  
 
Lasse - Bollnäs är ju en kommun som ökar i antalet innevånare istället för som i Söderhamn 
där bara sjunker och sjunker det. Det är svårt att säga något speciellt men nog tror jag det kan 
gå allt. Det vore ju skillnad om vi skulle förlora invånare men det är ju alltid svårt att säga hur 
framtiden kommer bli.  
 
Kommunen har byggt lite laxtrappor och dom har renoverat lite åar och bäckar. Sedan finns 
det säkert EU pengar att söka till sånt men det gäller att veta vad som finns att söka för det 
finns så mycket pengar som folk inte vet att det finns möjlighet att söka. Så det är ju kanske 
kommunens uppgift eller kanske skyldighet att förbättra och ta reda på. Det är förmodligen 
mycket man skulle kunna förbättra på det viset.  
 
Thomas - Jag tycker att det ser ganska ljust ut faktiskt. För har inte jag tolkat alla siffror fel så 
har det varit en positiv inflyttning de sista två åren. Dom på kommunen är mer jordnära än 
vad dom är högre upp på politikerstegen. Här förstår dom vad det handlar om. Dom ser ju 
direkt att om dom kan få in mer personer som betalar kommunskatt så gynnar det alla.  
 
Mattias - Det är jag väldigt lite insatt i faktiskt, det är jag. Det är väl ungefär som Sverige i 
stort det. Jag kan inte peka på något specifik att det ena är bättre än det andra direkt, det kan 
jag inte göra. Jag är för dåligt insatt i det. Jag har ingen aning om hur det kommer se ut för 
kommunen i framtiden. Åren ramlar ju på så det finns väl ingen anledning att tro att det ska 
bli så mycket åt det ena eller det andra hållet direkt. Ska man säga någonting så det som är lite 
synd är väl att det blir typ köpcentra som ligger i utkanten av stan. Centrum blir ju lite dött, på 
det viset. Det är ju lite synd tycker jag men det är ju så tiderna är. Jag tycker att centrum ska 
vara centrum, det är ju där folket ska finnas. Som det är nu så nästan utarmar dom ju centrum. 
Fast det är ju en hel del gamla som bor nere på stan och de är ju inte så köpstarka.  
 
Johan - Jag tycker att det ser bra ut. Det är inte dumt med kvinnor. Då tänker jag inte bara på 
politik utan det känns mer kreativt och det känns som att de är mer öppen och lyssnar på ett 
annat sätt tycker jag. Man får liksom en respons på det man gör, som jag inte har upplevt 
tidigare. Då tänker jag inte politik, för även om jag inte skulle veta vilka politikfärger de har 
utan det känns sån jäkla skillnad faktiskt. Jag tänker både på personerna och på kommunen 
och det går ju hand i hand det. Det är kreativa damer de här som vi har nu och dom omger sig 
med proffsigt folk eller så är det så att dom de omger sig med har blivit duktigare, jag vet inte 
men någonting är det i varje fall. Det här säger inte bara jag utan det säger flera småföretagare 
av dom jag träffar och råkar på.  
 
Tittar vi framåt så tror jag att det är ännu bättre då. De har ju byggts ut på norr och de finns 
planer att bygga ut på söder också planerna på en camping. Vi är ju redan bra nu men det 
kommer att bli ännu bättre. Tittar vi på min bransch så har vi otroligt bra renommé i 
grannkommunerna. De säger att Bollnäs är bra och de är bättre än oss på det här och det här 
och vi hänger inte med och vi borde bli lika bra som Bollnäs. Det här hör man återkommande 
och då är vi på rätt väg och det ser inte ut att stagnera eftersom vi pratar om ett nytt 
konserthus, en camping och så vidare så näringslivet i stort ser bra ut och det är en mycket 
positivare anda. Om fem år då är vi nog väldigt bra framme och det tror jag inte är fabler.  
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6.  Vilka lagregler anser Ni påverkar mest ert företag, i negativ mening? 
Lasse - Skatterna och arbetsgivaravgifterna de tycker jag är åt helsike för stora. För de 
månader vi säljer bra är maj, juni, juli och augusti och de ska vi finansiera hela året på. Så de 
pengar vi skulle behöva ha för vintern försvinner till staten. Arbetsgivaravgifterna är åt 
skogen för höga, de måste dom sänka. Det är ju förmodligen också därför företagen flyttar 
utomlands för det är för dyrt. Det finns inga av de stora företagen som kommer att bli kvar i 
Sverige i framtiden och det gör dom rätt i. Staten måste lära sig att om dom inte gör något så 
kommer det inte finnas några större företag kvar i Sverige. Dom kommer alla att lägga sin 
produktion utomlands. Vi blir ju inte lika drabbade som de stora företagen men det måste bli 
en ändring annars kommer det att braka ihop. Vi är ju för liten men vi märker ju av det stora 
skattetrycket. Det är väl det jag tycker är mest negativt i det stora hela. Sjuklöneansvaret för 
företagen det är ju helt åt helvete, det har ju bara blivit värre och värre. Det går ju inte att 
lägga på arbetsgivarna mer och mer avgifter, det kommer företagen inte att klara. Frågan är ju 
var pengarna tar vägen, alla fördelar vi haft i samhället med sjukvård och liknande.  
 
Thomas - Lex uggla, det tycker jag är helt vansinnigt. Det ska ingen på skattemyndigheten 
tala om för mig hur mycket pengar vi får ha i företaget. Då funderar man vad vi är i för land. 
Om någon här spelar i korpen och skadar knäet så får jag betala dom två första veckorna, det 
har jag inte heller någon lust med. Rätt till studieledighet det tycker jag nog att man kan 
ifrågasätta. Det beror på vad det är. Är det för att få ett jobb hos mig då tycker jag det är helt 
ok, men om han ska vara studieledig för att jobba någon annanstans och han inte vill komma 
tillbaka sen då tycker jag gott att man kan säga upp sig, då har man gjort ett val att arbeta med 
något annat. Får jag sätta siffror på dem? Då sätter jag en etta på sjuklöneansvaret, en tvåa på 
Lex Uggla, en trea på förmögenhetsskatten, en fyra på LAS och en femma på rätt till 
studieledighet.  
 
Mattias -  Det är väl egentligen inga av dom som jag tycker påverkar mitt företag men visst 
skulle jag vilja ha bort vissa av dem. Sjuklön och grejor det tycker jag ändras hela tiden hit 
och dit. Sjuklön överhuvudtaget tycker jag är lite vansinnigt. Nu finns ju i och för sig 
karensdag men innan den fanns så kunde folk vara hemma och tjäna lika mycket i varje fall 
och då är det fel någonstans. Det som ska belönas det är ju arbete. En som arbetar ska tjäna 
mer än en som inte arbetar, så måste det vara, annars slutar alla arbeta. Det är den regeln som 
påverkar oss annars är det väl inget. Sedan kan man ju tycka mer eller mindre bra om dom så 
att säga men det är ju bara att acceptera, så är det ju.  
 
Jag stödjer ju alla organisationer som arbetar med detta. Det är bara det att jag inte orkar 
engagera mig själv för jag arbetar för mycket så tiden finns inte. Men jag håller med dem och 
stödjer dom på det viset.   
 
Johan - Jag vet inte om dom påverkar mig eftersom vi är så pass liten, jag har ju ingen 
anställd, så tyvärr har jag inget att säga här.  
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4.3 Empirireflektion  
Enkäten visar att över hälften av företagen ser ljust på framtiden och känner ett behov av att 
expandera. Tittar jag istället på intervjuerna så var tre av fem för tillväxt. 
 
Av de företag som inte känner något behov, sett utifrån enkäten, var den största anledningen 
att ledningen var nöjd med hur företaget ser ut. Detta är även något jag såg under intervjuerna.  
 
Enkätresultatet visar att företagen anser att det största hindret för tillväxten är olika avgifter 
och skatter. Hos intervjurespondenterna ser jag inget klart mönster bland alla lagregler, de har 
alla olika åsikter.  
 
Tittar jag på enkäterna så svarar över 70 % av de tillfrågade att de använder nätverk. Fyra av 
de fem intervjurespondenterna använder sig av nätverk.  
 
Av de nästan 30 % vilka inte använder sig av nätverk var det 64 % som känner ett behov att 
medverka i ett nätverk, sett utifrån enkäterna. En av de intervjuade använder inte nätverk och 
vill heller inte samarbeta med andra företag.  
 
Majoriteten av företagen i enkäten anser att kontakten mellan dem och deras 
finansieringsinstitut fungerar bra. Detta är även något intervjurespondenterna är överens om, 
närmare bestämt anser samtliga att det fungerar bra med finansieringen av externt kapital.  
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5. Analys 
I detta avsnitt kommer jag att göra en analys av empiriresultatet och dra paralleller till 
teorin. De primäraste delarna är det jag har tagit upp i teorisyntesen och empirireflektionen 
men jag kommer även att ta upp en del övriga delar vilka jag anser vara av intresse.  
  

5.1 Tillväxt  
Företagarna i Bollnäs kommun ser ljust på framtiden, över hälften av enkätrespondenterna 
anser att deras utvecklingsmöjligheter är goda. Ingen av de tillfrågade företagarna anser att de 
går en mycket mörk framtid tillmötes, vilket känns bra. Hur ser då respondenterna på sitt 
expansionsbehov? Över hälften menar att de inte kommer att behöva expandera, medan en 
dryg tredjedel ser ett expansionsbehov.  
 
Utifrån enkäten ser samtliga företag inom turismen ljust på sin framtid. Fyra femtedelar av 
dem känner ett expansionsbehov, kan det ha ett samband med att samtliga inom turism anser 
att det inte är lätt att få kredit? Vid frågan vilka hinder företagen anser har störst påverkan på 
sitt företag sätter nämligen turism likvida medel på andra plats. Vad jag menar är att företagen 
kanske helt enkelt inte kan växa i den takt behovet på marknaden växer. Tidigare har inte 
turism ansetts vara ett lönsamt sätt att leva på. Det har ändrats med tiden, i dagsläget månar vi 
om att må bra och vi vill även måna om våra traditioner, vilket har lett till att turismen bara 
går bättre och bättre.  
 
Livsmedel är raka motsatsen till turism, där ser fyra femtedelar inget expansionsbehov. 
Undersökningar (Henrekson, 2001) visar att det finns ett samband mellan tillväxt och 
överlevnad. Företag med framåtanda och där de är mer mån om att få nya kunder, etc. har en 
större chans att överleva. Sitter företagarna bara och väntar på att de trogna kunderna ska 
komma ligger de i farozonen, tänk om de tidigare trogna kunderna inte kommer, vad gör de 
då? Wiklund (2001) menar att företag med en negativ inställning till framtiden då bromsar 
företagets tillväxt. Detta stämmer inte riktigt in på livsmedelsindustrin. De ser inget 
expansionsbehov men de ser ju ljust på utvecklingsmöjligheterna. Över hälften av de 
tillfrågande inom livsmedel anser att utvecklingsmöjligheterna är goda. Enligt Landström 
(1999) är det endast en liten andel av alla småföretagare vilka ser positivt på tillväxt, de vill 
helt enkelt inte växa. Eftersom en stor del av Sveriges befolkning numera inte arbetar i stora 
fabriker utan just i de mindre företagen är en tillväxt bland de mindre företagen viktigt för att 
minska vår arbetslöshet. Hur ska vi då göra för att få entreprenörerna mer intresserad av att 
växa? Bland politikerna pratas det nu om att minska arbetsgivaravgifterna, det är ett steg i rätt 
riktning. Undersökningar (Landström, 1999) har även påvisat att de unga- och små företagen 
har en tendens att växa snabbast. Är så fallet behöver ju dessa företag hjälp att komma vidare. 
Vill vi att de små ska växa behöver de ju stöd för att de ska våga satsa. Påvisar 
undersökningar dessutom att de unga företagen visar en snabbare tillväxt behöver vi ju sätta 
in resurser för att få dem att vilja fortsätta växa. Detta var även ett behov och önskemål jag 
kunde se från både enkätundersökningen och intervjuerna.  
 
Undersökningar (Landström, 1999) visar även att det är bättre att ge stöd till företag vilka vill 
växa. Detta är en självklarhet, vill företagen växa och de dessutom får möjlighet till detta 
kommer de kämpa för sin överlevnad, definitivt i en betydligt högre grad än företag vilka inte 
har samma drivkraft att blir större. Fast det finns ju även en risk att en del företag växer för 
fort och inte hinner växa i kostymen (Bunse och Naessén, 2002). Tittar vi på turismen, där vill 
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fyra femtedelar växa, ger vi dem stöd kommer de troligen att ta vara på den möjligheten på ett 
bättre sätt än vad t.ex. företag inom livsmedel skulle göra. Anledningen är att företag inom 
livsmedel inte är lika benägna att växa, vilket mina undersökningar påvisat. En annan faktor 
vilket, enligt studier (Landström, 1999), påverkar viljan att växa är företagarnas inställning. 
Här menar de att det är enklare att ändra ungas inställning eftersom de är mer mottaglig för 
dessa typer av påverkan. Ska vi lyssna på dessa underökningar ska politikerna satsa på unga 
företagare med unga företag. Däremot menar Mattson (2001) att finansiella stöd till företag 
och tillväxt inte har en korrelation med varandra. Istället ska arbetet läggas på att ändra 
attityderna, vilket även den tidigare studien påvisat. Företagen behöver med andra ord ha en 
mer entreprenöriell anda. Ifall vi då ändrar attityderna på de unga företagarna med unga 
företag och sedan ger dem stöd, blir det bra då?  
 
Undersökningar (Mattsson, 2001) har även visat att företag med positiv inställning till tillväxt 
anställer mer än företag vilka inte är lika positiv till att växa. Detta är en inställning hos 
företagarna, även detta är något politikerna skulle kunna arbeta mera för. De borde titta 
djupare på varför företagare har så olika inställning till tillväxt och försöka påverka 
företagarnas inställning gentemot tillväxt.  
 
De företag utan behov att anställa fick svara på en följfråga, varför de inte kände något behov. 
Här var den största orsaken, 42 %, att de helt enkelt inte kände något behov, de var nöjd med 
”sitt” företag. Här kommer vi tillbaka till företagarnas attityd till tillväxt, vill de inte växa så 
kommer de inte heller att göra det. Småföretagarbarometern visar samma riktning, 19 % var 
nöjd med sitt företag och ville därför inte växa. Här syns däremot en skillnad, i Bollnäs var 
det över dubbelt så många som var nöjd med sitt företags storlek gentemot genomsnittet i 
landet. Nästan lika stor del, 37 %, svarade att de saknar efterfrågan på sin produkt eller tjänst 
för att kunna växa. Detta är inte helt enkelt att arbeta med, det är även svårt för mig att 
komma med konkreta förslag. För att kunna göra det behöver jag mer information om 
företagens förutsättningar. Exempel på frågor kan vara, vilket upptagningsområde arbetar de i 
dagsläget på? Går det att utöka eller är produkten/tjänsten starkt lokalt förankrad så 
försäljning utanför inte är möjlig? Vilken kundgrupp vänder de sig emot? Går det att öka 
antalet kundsegment eller är produkten/tjänsten för nischad? På småföretagarbarometern var 
det 14 % företagare vilka inte såg ett tillräckligt stort intresse för deras produkt eller tjänst, 
även här ligger kommunen betydligt högre än genomsnittet. Kommunen borde här kunna 
hjälpa till att forska fram hur det ser ut med efterfrågan och vad företagen själva skulle kunna 
göra för att öka sin kundkrets. Fast även här är en fråga om inställning och attityd till tillväxt, 
har företagen tillräckligt mycket drivkraft att växa så ser de till att ta fram denna information. 
Något de bl.a. kan få hjälp med på näringslivskontoret. En vikig sak att tänka på här är att ta 
reda på vad kunderna vill ha imorgon och inte förknippa morgondagen med de 
produkter/tjänster som går bra idag. De bör helt enkelt ställa sig frågan, vad vill 
morgondagens kunder ha och vad kan vi göra för att öka kundnyttan? En av de jag intervjuade 
hade den riktiga drivkraften för detta. Han försökte hel tiden ligga steget före.  
 
Den sjätte frågan på både enkätundersökningen och intervjuerna var vad respondenterna 
ansåg vilka de största hindren för tillväxten var, för deras företag. Här menar de flesta att det 
är alla olika avgifter och skatter som är störst. Lasse ansåg även han att det främst är skatterna 
och arbetsgivaravgifterna som påverkar deras företag negativt. Sjuklöneansvaret är en annan 
del han anser är helt uppåt väggarna. På andra plats i enkätundersökningen hamnade alla 
regler det finns för företagare. Trea kom de stora kostnaderna för sjukförsäkringen. Det 
intressanta här är att de hinder respondenterna satt främst är samtliga delar vilka de har svårt 
att påverka, för alla ligger på politisk nivå. Frågan är om dessa tre är de största hindren, skulle 
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företagen växa mer om avgifterna och skatterna minskade och om reglerna blev färre? Det får 
vi inte veta förrän politikerna minskar på avgifterna, skatterna och reglerna, så vi får nog 
aldrig något svar på denna fråga. Thomas tycker att alla lagregler påverkar företaget negativt. 
Han förstår att staten behöver ha in pengar till sjukvård, skola, etc. Fast samtidigt håller jag 
med respondenten att de inte får strypa företagens resurser, de behöver ha kapital för att 
kunna utvecklas och växa. Tar staten för mycket pengar av företagen anser han att de biter sig 
själva lite i svansen. Barth (2001) har även sett att lagstiftning och skatter är hinder för 
tillväxt.  
  
Mattias anser att de flesta av dessa regler inte påverkar honom, fast han ser ändå gärna att en 
del av dem försvinner. Det han trycker på är att det ska löna sig att arbeta, är människor 
hemma menar han att de inte bör få lika mycket pengar som de skulle tjäna under 
förvärvsarbete. Utan arbetande människor går inte Sveriges ekonomi ihop. För att det ska 
fungera behöver människor tjäna mer på att arbeta än vad de gör på olika former av bidrag, 
vilket inte alltid stämmer överens med verkligheten.  
 
Av respondenterna på enkäten anser de flesta, närmare bestämt 54 %, att de kommer att 
anställa personal under det närmaste året. Fast en intressant sak är att hela 20 % är osäkra. Det 
ser även väldigt olika ut beroende på antalet anställda företagen har. De minsta företagen tror 
inte de kommer att anställa medan av de med 21-49 anställda ser två tredjedelar positivt på att 
anställa fler. Studier (Mattsson, 2001) har visat att företag med en ökad försäljning även haft 
en tendens att anställa mer personal. Kan detta tyda på att de större företagen ökar sin 
försäljning medan de mindre står stilla? Vad beror det på i så fall? Ett företags personal menar 
Bunse och Naessén (2002) är ett företags viktigaste resurs. Därför menar de att företagen bör 
lägga mycket energi på att få personalen att bli engagerad i företaget, där de menar att en 
förutsättning för att lyckas med detta är att chefen skapar en bra stämning inom företaget. En 
engagerad personal kan gynna företagens tillväxt eftersom de, genom sin motivation, arbetar 
bättre vilket kan leda till en högre försäljning vilket i sin tur kan leda till att de anställer fler, 
etc. I intervjun jag gjorde med Mattias sa han att det var viktigt med en engagerad personal. 
Han sa däremot även att han inte ville ha en uppsatt budget att arbeta emot utan han trodde att 
en engagerad personal gör ett bra jobb och att det är bra för företaget.  
 
När enkätrespondenterna ska anställa anser de att det viktigaste är att den nya personalen 
passar in på företaget. Vilket även är något som Mattias trycker på. Han anställer hellre en 
person han anser är passande för företaget än en person som arbetar dubbelt så snabbt. Han 
menar att det ger ett mer produktivt företag, i längden. Endast handel och gruppen med 21-49 
anställda menar att arbetslivserfarenhet är viktigast. På andra plats har enkätrespondenterna 
satt arbetslivserfarenhet.  
 
När enkätrespondenterna skulle svara på frågan om det fanns tillräckligt med kompetens inom 
regionen menade knappt hälften, 45 %, att det finns tillräckligt med kunskap inom regionen. 
Tittar vi utifrån antalet anställda är det gruppen med 5-9 anställda som sticker ut, där är det 
över hälften av respondenterna vilka menar att kompetensen i regionen inte är tillräcklig. 
Frågan är varför just de anser att kompetensen inte är tillräcklig. Behöver behovet av 
kompetens breddas när företag kommer upp i storleken 5-9 anställda? Att kompetensen inte är 
tillräcklig kan ses på två sätt, det ena att det inte är bra för utan kompetent personal kan inte 
företagen växa. Fast om all personal finns i regionen, blir inte företagen lite låst då? Finns det 
då inte en risk att företagen använder sig av lokalrekrytering och på detta sätt kan missa 
kompetent personal vilka kan vara villig att flytta till regionen?  
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Bengt ser positivt på tillväxt. Han anser att det är en huvudfråga. För mig känns det extra 
påtagligt eftersom det företaget ingår i en börsnoterad koncern. Alla företag har till uppgift att 
göra aktieägarna nöjd, detta kan de göra med hjälp av tillväxt, det är dock extra påtagligt för 
ett börsnoterat företag. I detta företag är det marknaden som styr expansionen, Bengt tror att 
så länge marknaden vill ha deras produkt så kommer de att växa. De har tillväxt långt framme 
i tanken, går det inte att växa på ett sätt så kan det finnas andra vägar att gå. Jag får en klar 
känsla av att de inte bara pratar tillväxt utan att de även gör något åt det, jag känner av en 
entreprenörsanda i luften. Här har detta småföretag en riktning mot den kvalitativa 
definitionen, dvs. han anser att tillväxt hör ihop med mer marknadsandelar. Den inriktningen 
har för mig en mjukare sida än den kvantitativa. Den kvalitativa inriktningen genomsyrar hela 
intervjun. Han säger att de har uppsatta mål men samtidigt säger han att den dagliga 
verksamheten inte styrs utifrån dessa mål utan att de kan arbeta med vad de anser är viktigt. 
Jag får även en känsla av att de hela tiden tänker framåt. Bunse och Naessén (2002) menar att 
det är viktigt att tänka på framtida scenarion. I detta företag får jag en känsla av att de har en 
bild av hur företaget ska se om 5 och 10 år. Samtidigt tror jag inte att de är låst i denna bild 
utan att de kommer arbeta utefter de förutsättningar marknader ger dem. Missförstå mig rätt, 
jag tror inte de kommer att sitta vid sidan om och se på hur marknaden ändras, de kommer att 
försöka påverka marknaden i en positiv riktning för dem. Undersökningar har, enligt 
Henrekson (2001), påvisat ett samband mellan tillväxt och överlevnad, stämmer detta kommer 
det att gå bra för detta företag. Andersson el al (2002) håller dock upp ett varningens finger, 
all tillväxt är inte lönsam, vilket är viktigt att ha i åtanke.  
 
Lasse ser även han positivt på tillväxt, dock ser han ingen marknad för dem att växa på. Deras 
definition för småföretag, utifrån Berggren (2003), är med en inriktning mot både kvalitativ 
och kvantitativ. Varför jag anser det är för att han anser att tillväxt för dem är i form av ökad 
försäljning men även en större kundkrets. Detta företag är beroende av att andra gör sitt arbete 
och det är alltid svårare att påverka då de är beroende av andra. Han anser t.o.m. att det är 
viktigt att de andra sköter sin del. Det är extra svårt att sköta ett företag utifrån att andra ska 
sköta sitt arbete, speciellt om de ska arbeta ideellt. Han tycker att det inte finns någon 
marknad för dem att växa på och att de inte har möjlighet att anställa fler, samtidigt säger han 
att de inte har tid att genomföra alla de idéer de har. Ifall Lasse skulle ha rätt nätverk omkring 
sig skulle det inte behöva bli så mycket extra arbete. Detta företag är även beroende av att 
staten sköter sin del. Här får jag en känsla av att respondenten känner sig liten, att det inte är 
någon idé att försöka sätta krav på politikerna. Jag förstår honom men samtidigt känner jag att 
de måste försöka, politikerna sitter där för alla, inte bara för sig själv.  
 
Bunse och Naessén (2002) menar att ett lönsamt företag är en förutsättning för att företag ska 
kunna växa. Lasses företag har inga krav på sig själv att bli större. Han har även själv en 
känsla av att detta företag kommer att se ungefär lika ut om 5 år. Han tror inte att det skulle 
vara lönsamt att anställa en till eller att flytta till större lokaler. Här menar han att de helt 
enkelt inte är tillräckligt lönsamma för att kunna växa. Det är även viktigt att de inte enbart 
försöker växa för växandets skull, utan att de tittar utifrån kundens perspektiv och att de på 
den vägen utreder möjligheten ifall de på något sätt kan växa.  
 
Thomas anser att tillväxt är bra, både för dem och för Sverige i stort. De expanderade 
verksamheten förra året med både ökad lokalyta och fyra nya anställda. Han anser nu att de 
behöver ”växa i sin kostym” för att sedan se över eventuell tillväxt igen. Detta är en bra idé, 
speciellt med tanke på att all tillväxt inte är lönsam (Andersson et al, 2002). Detta är ett 
företag med tillväxt långt fram i tankarna. De försöker hitta nya vägar att arbeta och förenkla 
för att kunna öka produktionen. Jag ser en entreprenöriell anda i denna man, det riktigt lyser i 
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hans ögon. Det syns att han kommer att försöka växa och försöka förändra, dock inte med risk 
för företaget utan som Bunse och Naessén (2002) uttrycker sig ”förändra lagom”. Det har 
gjorts studier (Landström, 1999) på vilka drivkrafter en entreprenör har för att växa. Där var 
företagarens förmåga, behovet av förändring och de yttre förutsättningarna tre viktiga delar. 
Hos Thomas finns det ett behov och en vilja att förändras. De yttre förutsättningarna är svåra 
att påverka, det är även svårt att veta hur dessa kommer att se ut i framtiden. Hans förmåga är 
det svårt för mig att uttrycka mig om men han vill, han har rätt inställning och attityd. 
Dessutom har han en far med kunskaper om företaget, så det ser ljust ut för hans chanser att 
lyckas. Wiklund (2001) menar att det är viktigt med rätt inställning hos ledarna för att 
företagens tillväxt ska utvecklas. Denna ledare har en positiv inställning till tillväxt och agerar 
därefter. Detta gör att hans möjligheter att lyckas ökar.   
 
Thomas företag har valt att nischa sig, de arbetar med vad kunderna vill ha. Detta är viktigt så 
att de inte enbart försöka växa för växandets skull, utan de har valt att arbeta fram produkter 
utifrån kundens önskemål. De har även i åtanke av vad morgondagens kunder vill ha, detta är 
ett bra exempel på ett entreprenöriellt arbetssätt. Studier Wiklund (2001) påvisar har visat på 
att företag med entreprenöriell inriktning har en starkare tillväxttakt, det bådar gott för detta 
företag. Han är heller inte rädd för att säga vad han tycker till politikerna, det tycker jag är 
bra! De behöver få höra vad vi vill ha och hur vi vill ha det. Han påpekar vad han tycker att 
politikerna borde förbättra samtidigt anser han att tillväxt är mycket upp till företagen själva.  
 
Mattias är den enda vilken inte är för tillväxt. Tillväxt är ingenting han ens funderar på. Han 
anser att de i dagsläget säljer en bra volym, skulle de däremot tappa marknadsandelar så 
menar han att de kan behöva se över sitt upptagningsområde. Denna respondent arbetar 12-13 
timmar om dagen och han är rädd för att tappa kontrollen om de växer ytterligare. Han är van 
att ha kontroll över allt och ska de kunna växa så behöver han delegera ut en del ansvar på 
övrig personal, något han inte verkar vara villig att göra. Det går bara att växa till en viss nivå 
och samtidigt ha kontrollen över allt men alla företag kommer till en gräns där de måste välja. 
Antingen växa vidare eller stanna vid den storlek de har, detta företag är tydligen där nu och 
de har valt att stanna i storlek.  
 
Studier har, enligt Wiklund (2001), visat att företag agerar beroende på hur de tror att 
framtiden kommer att bli. Mattias tror inte någon konkurrent kan hota honom, därför agerar 
han inte heller på framtidens eventuella hot. Han är inte orolig för framtiden, den funderar han 
inte ens på. Han tror att kunderna kommer att fortsätta köpa hans produkter. Jag tror han ska 
vara försiktig med att vara så självsäker, vi vet aldrig vad som står runt hörnet och väntar. 
Utan framtidsplaner blir företag lätt överkörd om det kommer ”rätt” sorts uppstickare och då 
spelar det ingen roll hur etablerat företag de har. Wiklund (2001) menar att forskning visar att 
växande företag har en bättre lönsamhet. Det kan jag tänka mig eftersom de företagen arbetar 
mer offensivt än övriga. Därför anser jag att detta företag endast behöver ha tillväxt i åtanke, 
ifall det händer något oväntat.  
 
Johan anser att det är positivt med tillväxt. Han anser att det troligen inte finns några 
nackdelar med tillväxt, dock gäller inte det hans företag där menar han att tillväxt inte får ske 
i för stor omfattning. Här anser jag att han har en sund inställning. Växer företaget för snabbt 
finns det en risk att inte han hänger med vilket kan vara ett riskabelt drag. Han ser ljust på 
framtiden både för sitt företag och för hans bransch i stort. Det kommer antagligen att komma 
fler företagare inom turism. Vi människor vill ha ut mer och mer av livet och det gör vi bland 
annat genom att uppleva mer under vår semester.  
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Detta företag är litet, ett litet företag menar Wiklund (2001) har en fördel för att de kan vara 
flexibla och innovativa. Detta är just vad denna företagare är, han är vad jag kallar för en 
”riktig” entreprenör. Han tycker om att göra människor glada och nöjda, på vilket sätt det sker 
känns inte lika viktigt. Eftersom han har ett litet företag så kan han vara flexibel och arbeta 
med de delar han tror människor kommer vilja uppleva. Detta gör han också men alltid i linje 
med företagets kärnkompetens, dvs. inom upplevelseindustrin. 
 

5.2 Nätverk 
Gustavsen och Hofmaier (2004) menar att med hjälp av nätverk kan företag nå mål vilka de 
inte kunnat utan nätverken. Detta verkar många av enkätrespondenterna ha insett för de flesta 
använder sig av nätverk, närmare bestämt 71 %. Sett utifrån bransch använder sig samtliga 
företag inom turism av nätverk. Kan det vara extra viktigt med samarbete för dem för att de 
har svårare att få kredit? Kan svårigheten att få fram likvida medel vara en orsak att de har 
blivit tvungen att söka andra vägar? Att använda sig av nätverk kan ha flera fördelar. En 
fördel företagen kan få med hjälp av nätverk är en starkare plats på marknaden och därmed bli 
mer konkurrenskraftig.  
 
Tittar jag på antalet anställda är det de största företagen, de med 21-49 anställda vilka 
använder nätverk minst. Beror detta på att de anser att de är tillräckligt stora och därför inte 
känner samma behov av att samarbeta med andra? Här tycker jag att dessa företag skulle 
försöka förstå att de kan, genom att använda nätverk, bli ännu bättre och ännu effektivare. Då 
Ståhl (1993) menar att syftet med nätverk är bl.a. att inspirera, engagera och dela kunskap 
med varandra borde alla företag vara intresserad av att vara med. Även fast ett företag med 
ganska många anställda har en hel del kunskap inom väggarna blir ingen fullärd, därför ska de 
inte slå sig för bröstet och vara nöjd med den kunskap de har. Det går alltid att bli bättre och 
genom att använda sig av nätverk kan de öka kunskapen och minska kostnaderna, utan att 
behöva anställa eller vända sig till konsulter.  
 
Av de företag som inte använde sig av nätverk var det 64 % vilka inte var intresserad av att 
börja arbeta i nätverk. Här hade det varit intressant att veta av vilken orsak de inte var 
intresserade. För att de inte tycker att de behöver? För att de inte anser att de har tid eller för 
att de inte vill ta sig tiden? Jag kan fortsätta att fundera länge, fast jag kommer inte få något 
svar på min fråga.  
 
Tittar jag på uppdelningen bland branscherna var det hälften av företagen inom 
verkstadsindustrin som var intresserad av att börja arbeta i nätverk. Ståhl (1993) anser att 
nätverk är bra för stagnerade organisationer. Nätverk är nog extra bra för företag vilka 
behöver hjälp att komma vidare i sitt sätt att tänka. Ett exempel kan vara företagare vilka har 
arbetat länge i ett företag, det är då lätt att hamna i samma hjulspår och det kan vara svårt att 
komma upp ur dem. Gustavsen och Hofmaier (1997) anser att företag kan, med hjälp av 
nätverk, uppnå högre mål än de kunnat utan hjälp från nätverk. Detta är något jag 
genomgående sett bland författarna, de menar alla att med hjälp av nätverk får företagen 
synergieffekter, 1 + 1 = 3. Jag är beredd att hålla med samtidigt som jag tänker på vad Ståhl 
(1993) säger, att många tror att mellan nätverk och saga finns ett likhetstecken och så enkelt 
är det naturligtvis inte. Även fast företagare är med i nätverk så krävs det mycket jobb men 
nätverken kanske bl.a. kan hjälpa företagare på vägen så de kanske inte behöver gå den långa 
vägen alla gånger och gå på alla nitar. Utan att de tack vare nätverk kan få råd och tips vilket 
gör att företagarna i vissa situationer kan gå en kortare väg, dock utan att gena.  
 

 49



En av enkätfrågorna jag ställde var ifall respondenterna kunde tänka sig att samarbeta med 
andra företag vid en större beställning, där alternativet hade varit att inte ta emot ordern alls. 
Här kände 67 % att de kan tänka sig att samarbeta. Lork (1999) anser att företag inte behöver 
se mindre affärsmässigt på sina konkurrenter för att de använder sig av nätverk. Istället menar 
hon att företag med genensamma uppdrag kan få ekonomiska fördelar eftersom de kan ta 
emot större volym på sina uppdrag och på det sättet kan få en ökad konkurrenskraft. Efter att 
ha sett resultatet från denna fråga undrar jag om inte dessa företag redan har insett detta. De 
kanske har kommit till insikt med att vi behöver hjälpa varandra för att komma längre, längre 
än konkurrenterna.  
 
Lasse använder sig av nätverk på flera nivåer. De har förstått att nätverk kan bidra med 
positiva delar för företaget. Lasse använder sig både av Melins (2002) tredje och fjärde 
anledningar till varför företag bör använda sig av nätverk, en ömsesidighet mellan företagen 
och den interna effektiviteten. De tar alla chanser de kan i akt att ta tillvarata allas åsikter för 
att förbättra sin verksamhet. Genom att använda sig av nätverk kan företaget utveckla nya 
idéer vilket i sin tur kan generera i en ökad tillväxt. 
 
Thomas tycker att det är jättebra med nätverk. Han tror att nätverk kommer att öka och att det 
kommer att bli viktigare för företagen. Eftersom fler och fler företag använder sig av nätverk 
kommer det antagligen sluta med att företag utan samarbete kommer hamna utanför. Jag tror 
att de helt enkelt inte kommer att klara sig konkurrensmässigt. Respondenten använder sig av 
vad Winborg (2004) skulle kalla för bootstrapping, gemensam användning. Thomas arbetar 
med nätverk på flera nivåer. Detta tror jag ökar hans chanser att stå bra konkurrensmässigt. 
Att samarbeta med olika typer av företag gör att de kan utvecklas på flera sätt. De kan bli 
bättre på den nuvarande tillverkningen men även få idéer till kommande produktion. Eftersom 
de använder sig av olika typer av nätverk kan de stå extra starka gentemot sina konkurrenter. 
Genom dessa nätverk kan de bli bättre än sina konkurrenter och detta kan slå hårt mot deras 
konkurrenter.  
 
Mattias tycker att nätverk är bra men han använder sig inte av det. Han menar att de inte 
behöver nya idéer utan att det de arbetar med nu kommer de att fortsätta arbeta med. Vilket 
jag skrev tidigare så anser jag att de bör vara uppmärksamma och fundera vad morgondagens 
kunder vill ha. Jag vet att han inte anser att det inte är något för honom men jag känner att det 
måste finnas några grenar där de kan få inspiration, vilket jag även får känslan av att de kan 
behöva.  
 
Johan använder sig av vad Dalsgaard och Bendix (1998) anser nätverk är nämligen samarbete, 
med allt från att hjälpa varandra till att utbyta idéer. Den sanna entreprenör denne man är så 
försöker han hela tiden att söka nya vägar. Han omger sig med kreativa människor vilka ser 
möjligheter. Vi människor påverkas lätt av andra människor och har vi negativa människor 
omkring oss är det lätt att dras med dem. Eftersom denne respondent istället vänder sig till 
positiva människor, gör detta att han även lättare ser möjligheter i sitt arbete.  
 

5.3 Kapital 
När jag frågade enkätrespondenterna hur kontakten mellan dem och 
bankerna/finansieringsinstituten fungerade menade 41 % att det var lätt att få kredit. Berggren 
(2003) har funderingar på om tillväxtföretag har svårare att få kredit än andra. Anledningen 
han tar upp är att det ofta är de små företagen som växer och de drivs ofta av unga och 
oerfarna företagare. Tittar jag på enkätresultatet utifrån bransch anser de flesta att det är lätt, 
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utom inom turism där ingen tycker att det är enkelt, vilket jag även tidigare har tagit upp. 
Inom gruppen 1-4 anställda anser en femtedel att det är svårt att få kredit. Det verkar vara 
svårare för de mindre företagen, frågan är om det kan bero på att de inte hunnit etablera sig 
och bankerna därför ser det som en osäker placering eller om det helt enkelt kan vara så att 
bankerna inte anser att de små företagen har tillräckligt med säkerhet för att få låna.  
 
Berggren (2003) menar att banker tittar på hur företagen ser ut i dagsläget, när de vill låna, 
medan riskkapitalbolagen ser mer på den framtida tillväxten. Detta borde vara intressant sett 
utifrån turism branschen, de kanske borde vända sig till riskkapitalbolagen istället. De spås ju 
få en bra framtid men i dagsläget verkar inte bankerna satsa på dem. Willquist (2003) anser 
även han att riskkapitallister är intressanta. Dock sätter han sett varningens tecken, genom att 
använda sig av riskkapitallister kan företagarna vara första steget på väg för att tappa 
kontrollen över företagen, vilket är viktigt att ha i åtanke. En anledning Berggren (2001) tar 
upp som de bör tänka på innan de vänder sig till externa kapitalister är entreprenörens 
drivkraft att kunna påverka och vara sin egen chef. Vilket då kan vara i farozonen.  
 
Bengt menar att kapital är en viktig del i arbetet, speciellt eftersom de är ett börsnoterat 
företag. En fördel de stora företagen har är att ifall de är i behov av kapital finns möjligheten 
att kunna få utdelning från moderbolaget. Detta gör det enklare för bolag inom en koncern att 
växa, utveckla produkter, etc. Forsman (1999) menar att kunskap och inte kapital är 
tillväxtens motor. I detta företag lutar det åt det hållet. Visst, han anser att de behöver kapital 
men kunskapen deras medarbetare har ligger högre upp på rankingen. Berggren et al (2001) 
har utifrån studier sett att de mest växande företagen var större företag. Han tror därför att 
tillväxt kan öka tillväxten. En anledning kan vara att företag av en viss storlek ofta har kapital 
att växa mer och detta i sin tur kan göra att tillväxten öka ännu mer.  
 
Mattias använder sig inte av externt kapital, han anser att de inte har något behov av 
ytterligare pengar. Jag kan förstå hur han tänker eftersom han inte heller är intresserad av att 
växa. Hade han haft ett intresse av tillväxt hade läget varit annorlunda då hade ett externt 
kapital kunnat ge deras tillväxt en skjuts framåt. Landström (2003) menar att en anledning till 
varför det finns ett finansiellt gap mellan finansiärerna och företagen är att företag har en 
negativ syn på externt kapital, vilket stämmer in på Mattias.  
 
Johan vänder sig till banken om han behöver kapital. Han anser att hans förhållande med 
banken är bra och att de har en relation med varandra med ett gemensamt förtroende. 
Berggren (2003) har gjort studier på detta vilket att visat att företag med en nära relation till 
sin finansiär har visat en benägenhet att växa snabbare samt ha en högre lönsamhet än övriga. 
Silver (2004) menar att bankkunder inte anser att bankerna lyckas ha en personlig relation till 
sina kunder, något bankkunderna anser är viktigt. En anledning Silver nämner är 
banktjänstemännens bristande kunskap. Respondentens företag har visat bättre resultat sedan 
han bytte bank, huruvida det är någon avgörande orsak kommer jag inte fördjupa mig i detta 
arbete.  
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6. Slutsats 
Teoriavsnittet avslutades med en syntes och empiriavsnittet avslutades med en reflektion. 
Detta har jag utgått ifrån nedan men jag har även byggt vidare på analysdelen.  
 
Det första jag tog upp i både teorisyntesen och empirireflektionen var hur företagen ser på 
tillväxten för sitt företag. Tittar jag på resultatet tycker jag det ser positivt ut, många företag 
anser att de går en ljus framtid till mötes. Eftersom jag enbart frågade hur de såg på 
utvecklingsmöjligheten och inte på orsaken så vet jag inte vad enkätrespondenterna grundar 
sitt svar på. Av intervjuerna är däremot fyra av fem positiv till tillväxt. Där växer företagen 
utifrån efterfrågan på marknaden.  
 
En del företag vill inte växa och orsaken till detta är flera. Anledningen till varför de väljer att 
inte växa är varierande men den övervägande orsaken är att företagarna är nöjda med hur 
företaget ser ut. De jag har varit i kontakt med menar att de inte vill ta på sig mer ansvar. De 
allra flesta av enkätrespondenterna, 42 %, svarade att anledningen till varför de inte ville växa 
var att de är nöjda med hur deras företag ser ut i dagsläget. Dock var orsak två, efterfrågan på 
deras produkt/tjänst hack i häl med 37 %. En av intervjurespondenterna vill inte växa, orsaken 
han angav är att han känner sig nöjd med företaget.  
 
Det jag såg från enkätundersökningen var att det största hindret för företagens tillväxt var alla 
avgifter och skatter staten fastställt. Från intervjuerna var det tre svarande på denna fråga. Av 
dem var det skilda meningar om vilka de ansåg vara mest negativa. Under intervjuerna fick 
jag en känsla av att det svåraste med denna fråga var att rangordna dem, eftersom de menar att 
alla påverkar företaget negativt, mer eller mindre.  
 
Många av enkätrespondenterna använder sig av nätverk. Däremot är det lite olika beroende på 
bransch och storlek på företaget. Alla intervjuade företagare anser att nätverk är bra, fyra av 
fem använder även sig av någon form av samarbete. Eftersom studier påvisat att med hjälp av 
nätverk kan företagen nå högre mål känns det som en självklarhet att använda sig av 
samarbete, vilket också de flesta av företagen har insett.  
 
67 % av respondenterna från enkäten svarade att de kan tänka sig att samarbeta med andra 
om en större order. De företag vilka använder sig av samarbete kan få ekonomiska fördelar 
gentemot sina konkurrenter och därigenom kan de stärka sin position på marknaden. När jag 
frågade intervjurespondenterna hur de såg på samarbete var det lite skilda meningar men tre 
av dem samarbetar i dagsläget med andra för att nå ut till fler kunder. Här syns det tydligt att 
flera av företagen även har förstått värdet av samarbete.  
 
Många från enkätundersökningen anser att det är lätt att få kredit. En intressant teori är att ju 
mer resurser företagen har, desto mer entreprenöriella kan de bli. Detta ser därför bra ut för 
företagen, många av dem har möjlighet att få kapital och detta kan göra att de kan utveckla 
sina verksamheter. Samtliga av intervjurespondenterna vänder sig till banken om de behöver 
externt kapital, dock är det bara två av de fem som vänder sig externt vid kapitalbehov. 
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Nätverk 

 
Figur: 2, Företagarnas förutsättningar, en del av tillväxt. (Källa: egen modell)  
 
Ovanstående figur har sin ursprungsform i teorikapitlet. Jag har här lagt till en ruta, 
företagarnas förutsättningar. Med det menar jag både de interna och externa förutsättningarna. 
De interna består av företagarens egna förutsättningar, dess inställning till tillväxt. För att 
företagen idag ska lyckas växa behövs en hel del. Det första hindret för företagets tillväxt är 
företagare utan tillväxtintentioner. Utan en vilja bland företagarna kommer inte tillväxten att 
öka. För företagare med en positiv inställning till tillväxt finns det även för dem en hel del 
hinder på vägen. De externa förutsättningarna innefattar delar företagarna inte har samma 
kontroll över, på marknads- och politisk nivå. Hur marknaden ser ut är en del och det finns då 
några frågor företagarna kan ställa sig. Finns det ett behov/önskemål för produkten/tjänsten? 
Ifall det inte gör det, hur går jag tillväga för att skapa detta? I de fall marknadsbehovet finns 
eller skapas kan företag behöva låna till inventarier, etc. Här har jag t.ex. sett en tydlig 
koppling mellan hur lätt det är att låna för de flesta, utom inom turism branschen. Får 
företagen fram pengar kanske de behöver anställa mer personal för att lyckas producera den 
tilltänkta mängden. Här sätter många företag stopp. De menar att en engångskostnad, i form 
av t.ex. en maskin, kan de klara av men att anställa innebär ofta att företag måste sälja mer för 
att gå runt och det är svårt att förutspå framtida försäljningssiffror. På politisk nivå är det 
betydligt svårare att påverka. Där är en företagare liten, en företagare har svårt att göra något 
själv. Det är därför det är bra med organisationer som Företagarna. Deras uppgift är ju att 
förbättra förutsättningarna för Sveriges småföretagare och eftersom de har många företagare 
bakom sig är det lättare att påverka. En intressant sak är att de hinder för tillväxt 
respondenterna satt främst är samtliga delar vilka de har svårt att påverka, för alla ligger på 
politisk nivå. Frågan är om dessa tre är de största hindren, skulle företagen växa mer om 
avgifterna och skatterna minskade och om reglerna blev färre? Det får vi inte veta förrän 
politikerna minskar på avgifterna, skatterna och reglerna, så vi får nog aldrig något svar på 
denna fråga.  
 

Egna reflektioner 
Efter att arbetet nu är klart kan jag konstatera att resultatet inte blev som jag trodde. Jag 
trodde fler företagare skulle vara intresserad av att växa och anledningen varför de inte växer 
trodde jag skulle visa sig vara övervägande externa faktorer, istället dominerade de interna. 
Anledningen till varför jag hade den föreställningen innan jag började var nog för att jag 
tidigare har satt ett litet likamedtecken mellan företagaren och entreprenören, nu har jag sett 
att så är inte alltid fallet.  
 
 
 
 

Tillväxt Företagarnas 
förutsättningar 

Kapital 
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Förslag på Ex-jobb från Företagarna     Bilaga 1 
 

    
 
Rubrik 
Kartläggning av villkoren för mindre företag i allmänhet och av möjligheter och svårigheter 
för tillväxt i synnerhet i Bollnäs kommun. 
 
Beskrivning 
Antalet nya företag i Bollnäs har under senare år ökat rätt väsentligt. Första halvåret 2005 
fanns 2089 registrerade verksamheter i Bollnäs – en ökning från utgången av år 2003 med 
133. Ingående offentliga verksamheter har under samma tid minskat från 108 till 98. 
Ökningen av antalet företag har åtminstone ännu så länge inte lett till någon stark ökning av 
efterfrågan på arbetskraft och arbetslösheten är fortsatt hög i kommunen. 
Möjligheterna för människor att starta och utveckla företag anses allmänt som en avgörande 
förutsättning för en god samhällsutveckling.  
Företagarna i Bollnäs har beslutat anmäla detta Ex-arbete för att få en belysning och 
sammanfattning av följande frågeställningar, som kan tjäna som underlag för vårt eget arbete 
med att stödja medlemmar och blivande medlemmar och ge argument och underlag för 
samverkan med andra aktörer och i vårt opinionsbildande arbete för ett bättre företagsklimat 
Arbetet skall inriktas på företag med mellan 5 – 49 anställda och genomförs med enkäter och 
intervjuer. 
 

• Företagarnas attityder till att låta företaget växa? Andel företagare som vill växa och 
ser möjligheter till det? Andel som inte vill växa och skälen till detta? 

• Vilka avgörande faktorer anger de tillfrågade företagen som villkor för att man ska 
låta sitt företag växa och bli större? 

• Vilka avgörande faktorer identifierar företagen som hinder för tillväxt? 
• Hur värderar företagarna samhällets stödåtgärder för företagare? Ex. kommunens 

näringslivsorganisation, Almi, länsstyrelsen. Arbetsförmedlingen m fl. 
• Hur fungerar företagarnas samverkan med banker och andra finansieringsinstitut? 
• Syn på samverkan i nätverk? Finns fungerande samverkan i nätverk mellan företagen? 

Om nej, finns önskemål om detta? Om ja, kan man utveckla detta ytterligare? Hur, i så 
fall? 

• Finns beredskap hos mer erfarna företagare att ställa upp som mentorer för nystartade 
företagare? 

• Finns behov av en samlingsplats i kommunen för företagare för fördjupat samarbete? 
• På vilket sätt påverkas företagen av omvärldsfaktorer, internationalisering och 

globalisering? Konkurrens? Svårigheter? Nya möjligheter för affärer? 
• Den kulturella mångfalden. Attityder till anställning av utomnordisk arbetskraft? 
 

Kontaktpersoner 
                                       
Hans Degerman, Företagarna, Bollnäs  hi.degerman@privat.utfors.se, tfn:0278-15035,               
070-5660754 
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Enkätundersökning    Bilaga 2
                    
 
Att genomföra enkäten tar ungefär 10 minuter. Där inget annat anges är det ett 
svarsalternativ/fråga.  
 
1. Hur många anställda har Ni i verksamheten? Finns Ni på fler orter, hur många av dem arbetar i 

Bollnäs?   
 1-4 
 5-9 
 10-20 
 21-49 

 
2. Inom vilken bransch är Ni verksam? 

 Livsmedel 
 Handel 
 Turism 
 Verkstadsindustrin 

 
3. Hur ser Ni på utvecklingsmöjligheterna för Ert företag de närmaste åren?  

 Mycket ljusa 
 Ljusa 
 Oförändrade 
 Mörka 
 Mycket mörka. 

 
4. Känner Ni ett behov att expandera? Dvs. utöka verksamheten. 

 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

Om Ni svarat ja eller vet inte, fortsätt till fråga 6.  
 
5. Varför känner Ni inget behov? Dvs. vilka faktorer avgör om Ni ska välja att expandera?  

 Efterfrågan på Er produkt/tjänst 
 Personal med rätt kunskaper 
 Lediga lokaler 
 Är nöjd med hur företaget ser ut i dagsläget 
 Annat___________________________________________________________ 

 
6. Vad anser Ni är hinder för tillväxt? Det finns sju alternativ men rangordna från 1 till 6, där 1 är det 

största hindret.  
          Alla regler 
          Olika avgifter och skatter 
          Lediga lokaler 
          Likvida medel 
          Är i dagsläget nöjd med hur företaget ser ut 
          De stora kostnaderna för sjukförsäkringen då personalen är sjukskriven 
          Annat_________________________________________________________ 
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7. Planerar Ni att anställa personal under det närmaste året?  
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

 
8. Vad anser Ni är det viktigaste, när Ni ska rekrytera? Rangordna från 1 till 5, där 1 är det 

viktigaste för Er.  
          Gymnasieutbildning 
          Högskoleutbildning 
          Relevant yrkesutbildning 
          Arbetslivserfarenhet 
          Det viktigaste är att hon/han passar in på vår arbetsplats 
          Annat__________________________________________________________ 

 
9. Anser Ni att det finns tillräcklig kompetens inom regionen, för Ert framtida 

rekryteringsbehov?  
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

 
10. Hur upplever Ni samverkan mellan företagen och banker samt andra finansieringsinstitut? 

 Lätt att få kredit 
 Inte lätt men inte heller orealistiskt 
 Svårt att få kredit 

 
11. Använder Ni er av nätverk? Dvs. kontaktnät med andra företag i regionen.  

 Ja  
 Nej 
 Nej, men annat samarbete nämligen___________________________________ 

Om Ni svarat ja, fortsätt till fråga 14. 
 
12. Finns önskemål om detta?   

 Ja 
 Nej 
 Vet inte 

Om Ni svarat nej eller vet inte, fortsätt till fråga 14. 
 
13. Får jag lämna ditt namn vidare så du kan få möjlighet att medverka i ett nätverk? OBS! 

Jag lämnar i så fall enbart ut ditt namn och inte hur du svarat på övriga frågor i enkäten.  
 Ja 
 Nej 

 
14. Om företaget får en order som Ni av någon orsak inte har tid med, kan Ni då tänka Er att 

samarbeta med andra företag i närområdet för att kunna ta emot beställningen? 
 Ja 
 Nej 
 Vet inte 
 Går inte, då vi är det enda företaget som utför arbetet  
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15. Skulle Ni erfarna företagare vilja ställa upp som mentorer för nystartade företagare? 
Erfaren förtagare har jag i denna undersökning satt till minst fem år sedan uppstarten. 

 Ja 
 Nej 
 Vet inte 
 Har inte haft företaget i fem år 

 
16. Har Ni möjlighet att sända med information om företaget skulle jag vara tacksam. 

 Ja 
 Nej 

 
17. Då jag även kommer att genomföra intervjuer undrar jag ifall Ni har möjlighet att ställa 

upp för cirka en timmes intervju. 
 Ja 
 Nej 
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Följebrev till E-mail och post   Bilaga 3 
 

 
 
Hej! 
 
Jag heter Anna Olsson och läser Civilekonomprogrammet på Högskolan i Gävle. Jag arbetar 
med en undersökning till min c-uppsats där min uppdragsgivare är Företagarna, Bollnäs. 
Syftet med uppsatsen/enkäten är att titta på hur fyra branscher inom Bollnäs kommun ser på 
tillväxten för sitt företag. Detta för att Företagarna ska kunna hjälpa och underlätta för 
företagens tillväxt.  
 
Jag undrar om Ni skulle vilja vara med genom att svara på en enkät med några frågor? 
Enkäten består av 17 frågor och den beräknas ta 5-10 minuter att svara på.  
 
Svaren jag får av Er kommer endast att användas till statistik i uppsatsen, detta betyder att Era 
svar inte kommer att kunna utläsas. Däremot behöver jag kunna se varifrån Ni skickar det, så 
jag vet vilka som har svarat.  
 
Vid eventuella frågor, hör gärna av Er till mig, mail: annaolsson111@hotmail.com eller via 
telefon: 0278/354 40, 070/23 74 901 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänliga hälsningar, Anna 
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Faxmeddelande     Bilaga 4 
 

 
 
Till:                               Fax: 0278/  
 
Från: Anna                                                            Fax: 0278/258 53   
 
Ang: Enkätundersökning Sidor: 1 + 3  
 
 
 
Hej! 
 
Jag heter Anna Olsson och läser Civilekonomprogrammet på Högskolan i Gävle. Jag arbetar 
med en undersökning till min c-uppsats där min uppdragsgivare är Företagarna, Bollnäs. 
Syftet med uppsatsen/enkäten är att titta på hur fyra branscher inom Bollnäs kommun ser på 
tillväxten för sitt företag. Detta för att Företagarna ska kunna hjälpa och underlätta för 
företagens tillväxt.  
 
Här är då enkäten med frågorna som jag berättade för Dig då vi talades vid via telefon. Då det 
endast tar 5 till 10 minuter att svara på frågorna hoppas jag att Du inom en snar framtid har tid 
för detta, gärna innan årets slut.  
 
Svaren jag får av Er kommer endast att användas till statistik i uppsatsen, detta betyder att Era 
svar inte kommer att kunna utläsas. Däremot behöver jag kunna se varifrån Du skickar det, så 
jag vet vilka som har svarat.  
 
Vid eventuella frågor, hör gärna av Er till mig, mail: annaolsson111@hotmail.com eller via 
telefon: 0278/354 40, 070/23 74 901 
 
Tack på förhand! 
 
Med vänlig hälsning, Anna  
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Telefonsamtal     Bilaga 5
  
Hej! 
 
Mitt namn är Anna och jag läser på högskolan i Gävle. Jag arbetar med en uppsats 
tillsammans med Företagarna, Bollnäs. Syfte med uppsatsen är bl.a. att se hur företagen i 
Bollnäs ser på tillväxten för sitt företag, detta för att Företagarna ska kunna försöka förbättra 
förutsättningarna för Er företagare. Jag undrar om Ni skulle vilja vara med genom att svara på 
enkät, vilket jag i så fall skickar ut till dig? Enkäten består av cirka 17 frågor och den 
beräknas ta 5-10 minuter att svara på.   
 
E-mail, fax eller post vilket Dig passar bäst? 
 
 
Tack på förhand!  
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Påminnelse, per telefon    Bilaga 6 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Anna. För en tid sedan pratades vi vid på telefon varpå jag skickade jag ut en 
enkät till Dig, kommer du ihåg det? Enligt mina anteckningar har Du inte svarat, stämmer 
det? Det vore jättebra ifall du kunde ombesörja det så snart Du har tid, gärna de närmaste 
dagarna.  
 
 
Tack på förhand! 
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Frekvenstabell, enkätundersökning   Bilaga 7 
 
Fråga 1 Ftg/grupp             Summa:
1st - 4st 15             15
5st - 9st  9           9
10st-20st 4           4
21st-49st 7           7
Summa 35             35
                  

Fråga 2 Livsmedel  Handel Turism 
Verkstads- 
industri       Summa:

1st - 4st 4 5 3 3       15
5st - 9st  3 3 1 2       9
10st-20st 1 1  2       4
21st-49st 1 2 1 3       7
Summa 9 11 5 10       35
                  

Fråga 3 Mkt ljusa Ljusa Oförändrade Mörka 
Mkt 
mörka     Summa:

1st - 4st 1 7 6 1      15
5st - 9st    3 4 2      9
10st-20st   4        4
21st-49st 2 4 1       7
Summa 3 18 11 3      35
                  
Fråga 4 Ja Nej Vet inte         Summa:
1st - 4st 4 10 1         15
5st - 9st  3 6          9
10st-20st 1 2 1         4
21st-49st 5 1 1         7
Summa 13 19 3         35
         

Fråga 5 
Efterfr. på 
produkt 

Personal 
m. rätt 
kunskap 

Lediga 
lokaler 

Nöjd m. 
företaget 

Annat 
 Ej svarat   Summa:

1st-4st 4    4 1 1  10
5st-9st  3    2 1     6
10st-20st      1 1     2
21st-49st      1      1
Summa 7     8 3 1   19
                  

Fråga 6 
Alla 
regler 

Avgifter 
och skatter 

Likvida 
medel 

Lediga 
lokaler 

Nöjd med  
företag 

Sjuk-
försäkring  Annat Summa: 

1st - 4st 2       1   3   
5st - 9st  2 1       3     
10st-20st 3 1       2     
21st-49st   2       3 1   
Summa                 
                  
Fråga 7 Ja Nej Vet inte         Summa: 
1st - 4st 2 8 5         15
5st - 9st  1 7 1         9
10st-20st 1 2 1         4

Vill ha kvalitet, inte 
kvantitet     
Marknaden mättad  
Ej svarat          

Marknaden 
Råvarutillgång
Lönekostnader 

Lågkonjunktur 
Hitta rätt arbetare 
Avstånd till 
kunderna 
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21st-49st 5 2          7
Summa 9 19 7         35
                  

Fråga 8 Gymnasie Högskola 
Relevant 
yrkesutbildn.

Arb.livs- 
erfarenhet

Passar in 
på  arb. Annat   Summa: 

1st - 4st     3 2 1       
5st - 9st      3 2 1       
10st-20st     2 3 1       
21st-49st     3 1 2       
Summa                 
                  
Fråga 9 Ja Nej Vet inte         Summa: 
1st - 4st 10 1 4         15
5st - 9st  2 5 2         9
10st-20st 1 1 2         4
21st-49st 3 3 1         7
Summa 16 10 9         35
                  

Fråga 10 Lätt  
Varken lätt 
el. svårt Svårt Ej svarat        Summa: 

1st - 4st 7 4 3 1       15
5st - 9st  4 5         9
10st-20st 1 1 1 1       4
21st-49st 4 1  2       7
Summa 16 11 4 4       35
                  

Fråga 11 Ja Nej 

Nej, men 
annat 
samarb.         Summa: 

1st - 4st 10 3 2         15
5st - 9st  7 2          9
10st-20st 4             4
21st-49st 4 3          7
Summa 25 8 2         35
                  
Fråga 12 Ja Nej Vet inte         Summa: 
1st - 4st 1 3 2        6
5st - 9st  1 1 1        3
10st-20st 1           1
21st-49st 1 2         3
Summa 4 6 3         13
                  
Fråga 13 Ja Nej Ej svarat         Summa: 
1st - 4st 1 3          4
5st - 9st  1 3          4
10st-20st 1            1
21st-49st 4 3          7
Summa 7 9           16
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Fråga 14 Ja Nej Vet inte 
Går inte, 
enda ftg. Ej svarat      Summa: 

1st - 4st 11   2 2       15
5st - 9st  8    1       9
10st-20st 2   1 1       4
21st-49st 3 1  2 1     7
Summa 24 1 3 6 1     35
                  

Fråga 15 Ja Nej Vet inte 
Inte haft 
ftg i 5år Ej svarat      Summa: 

1st - 4st 4 5 4 1 1     15
5st - 9st  3 4 1 1      9
10st-20st 1   3        4
21st-49st 2 2  3       7
Summa 10 11 8 5 1     35

                
Fråga 16 Ja Nej Ej svarat         Summa: 
1st - 4st 6 6 3         15
5st - 9st  2 7           9
10st-20st   4           4
21st-49st 5 2           7
Summa 13 19 3         35
                  
Fråga 17 Ja Nej Ej svarat         Summa: 
1st - 4st 7 7 1         15
5st - 9st  1 8         9
10st-20st 3 1          4
21st-49st 3 4          7
Summa 14 20 1         35
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Fråga 1 1st - 4st 5st - 9st  10st - 20st 21st - 49st       Summa:
Livsmedel 4 3 1 1       9
Handel 5 3 1 2       11
Turism 3 1  1       5
Verkstadsind. 3 1 3 3       10
Summa 15 8 5 7       35
                  
Fråga 2 Bransch             Summa:
Livsmedel 9             9
Handel 11             11
Turism 5             5
Verkstadsind. 10             10
Summa 35             35
                  

Fråga 3 Mkt ljusa Ljusa Oförändrade Mörka 
Mkt 
mörka     Summa:

Livsmedel   5 3 1       9
Handel 2 3 4 2      11
Turism   5        5
Verkstadsind. 1 5 4       10
Summa 3 18 11 3 0     35
                 
Fråga 4 Ja Nej Vet inte         Summa:
Livsmedel 2 6 1         9
Handel 4 7           11
Turism 4 1          5
Verkstadsind. 3 5 2         10
Summa 13 19 3         35
         

Fråga 5 
Efterfr. på 
produkt 

Person 
m. rätt 
kunskap 

Lediga 
lokaler 

Nöjd med 
ftg. Annat Ej svarat   Summa:

Livsmedel 3     1 1 1   6
Handel 3    4       7
Turism       1     1
Verkstadsind. 1    3 1     5
 Summa 7     8 3 1   19
                  

Fråga 6 
Alla 
regler 

Olika 
avg. och 
skatter 

Lediga 
lokaler 

Likvida 
medel 

Nöjd 
med 
ftg. 

Sjuk-
försäkring Annat Summa: 

Livsmedel 2 1     3       
Handel 3 2       1     
Turism 3 1   2        
Verkstadsind. 2       3   1   
Summa                 

Marknaden 
mättad 
Vill ha kvalitet, 
inte kvantitet 
Ej svarat 
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Fråga 7 Ja Nej Vet inte         Summa: 
Livsmedel 1 5 3         9
Handel 4 7          11
Turism 1 2 2         5
Verkstadsind. 3 5 2         10
Summa 9 19 7         35
                  

Fråga 8 Gymnasie Högskola 

Relevant 
yrkes-
utbildn. 

Arb.livs-
erfarenh. 

Passar 
in på 
arb. Annat   Summa: 

Livsmedel     3 2 1       
Handel     3 1 2       
Turism     2   1 3     
Verkstadsind.     3 2 1       
Summa                 
                  
Fråga 9 Ja Nej Vet inte         Summa: 
Livsmedel 5 3 1         9
Handel 6 2 3       11
Turism 2 1 2         5
Verkstadsind. 3 4 3         10
Summa 16 10 9         35
                  

Fråga 10 Lätt  

Varken 
lätt eller 
svårt Svårt Ej svarat        Summa: 

Livsmedel 5 3 1         9
Handel 5 4 1 1       11
Turism   2 1 2       5
Verkstadsind. 4 2 2 2       10
Summa 14 11 5 5       35
                  

Fråga 11 Ja Nej 

Nej, men 
annat 
samarbete         Summa: 

Livsmedel 4 3 2         9
Handel 7 4          11
Turism 5             5
Verkstadsind. 9 1          10
Summa 25 8 2         35
                  
Fråga 12 Ja Nej Vet inte Ej svarat       Summa: 
Livsmedel 1 3 1         5
Handel   3 1         4
Turism            0
Verkstadsind. 1 1         2
Summa 2 7 2         11

Värderingsgrund 
hos medarbetare 
Social 
kompetens 
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Fråga 13 Ja Nej Ej svarat         Summa: 
Livsmedel 3 3 1         7
Handel 2 3          5
Turism 1   1       2
Verkstadsind. 1   3         4
Summa 7 6 5         18
                  

Fråga 14 Ja Nej Vet inte 
Går inte, 
enda ftg.       Summa: 

Livsmedel 6     3       9
Handel 6   3 2       11
Turism 4    1       5
Verkstadsind. 8 1  1       10
Summa 24 1 3 7       35
                  

Fråga 15 Ja Nej Vet inte 
Inte haft ftg 
i 5år Ej svarat      Summa: 

Livsmedel 3 4 1 1       9
Handel 3 3 3 1 1     11
Turism 1 1 1 2       5
Verkstadsind. 3 3 3 1       10
Summa 10 11 8 5 1     35
                  
Fråga 16 Ja Nej Ej svarat         Summa: 
Livsmedel 1 3 5         9
Handel 2 6 3         10
Turism 3 1 1         5
Verkstadsind. 4 4 2         10
Summa 10 14 11         35
                 
Fråga 17 Ja Nej Ej svarat         Summa: 
Livsmedel 3 5 1         9
Handel 3 7 1       11

Turism 2 3          5
Verkstadsind. 3 7          10
Summa 11 22 2         35
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Intervjufrågor                     Bilaga 8 
 
1. Hur ser Du på tillväxt för företag? 

 
2. Hur ser Du på nätverk för företag? 

 
3. Hur ser du på kapital till företag? 

 
4. Har Du/Ni någon gång varit i kontakt med någon av de stödåtgärder samhället tillgodoser 

företagare med? Vilken/vilka? Ex kommunens näringslivskontor, Almi, länsstyrelsen, 
arbetsförmedlingen m fl. 
 

5. Hur ser Du på utvecklingsmöjligheterna för Bollnäs kommun de närmaste åren? Vad kan 
Bollnäs kommun göra för Dig?  
 

6. Vilka lagregler anser Ni påverkar mest ert ftg, i negativ mening? 
 
• Lag om anställningsskydd, LAS?  
• Sjuklöneansvaret?  
• Förmögenhetsskatten?  
• Lex Uggla, där skatteverket avgör vad som är rimlig likviditetsnivå i företaget och 

förmögenhetsbeskattar överskjutande del? 
• Stärkt rätt för föräldralediga? 
• Rätt till studieledighet? 
• Annat?_______________________________________________________________ 
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Sammanställning, enkätundersökning   Bilaga 9 
 
Fråga: 1, Hur många anställda har Ni i verksamheten? 

Livsmedel

45%

33%

11%

11%

1st - 4st
5st - 9st 
10st - 20st
21st - 49st

 
 

Handel

46%

27%

9%

18%

1st - 4st
5st - 9st 
10st - 20st
21st - 49st

 
 

Turism

60%20%

0%

20%

1st - 4st
5st - 9st 
10st - 20st
21st - 49st

 
 

 72



Verkstadsindustri

30%

10%

30%

30%

1st - 4st
5st - 9st 
10st - 20st
21st - 49st

 
 

Antal anställda / grupp

43%

26%

11%

20%

1 - 4 st
5 - 9 st
10 - 20 st
21 - 49 st

 
 

Fråga: 2, Inom vilken bransch är Ni verksam? 
1 - 4 anställda

27%

33%

20%

20%

Livsmedel
Handel
Turism
Verkstadsindustri
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5 -9 anställda

34%

33%

11%

22%

Livsmedel
Handel
Turism
Verkstadsindustri

 
 

10 - 20 anställda

25%

25%

0%

50%

Livsmedel
Handel
Turism
Verkstadsindustri

 
 

21 - 49 anställda

14%

29%

14%

43%
Livsmedel
Handel
Turism
Verkstadsindustri
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Antal företag / Bransch

26%

31%

14%

29%

Livsmedel
Handel
Turism
Verkstadsindustri

 
 

Fråga: 3, Hur ser Ni på utvecklingsmöjligheterna för Ert företag de närmaste åren? 
Livsmedel

0%

56%33%

11%

0%

Mkt ljusa
Ljusa
Oförändrade
Mörka
Mkt mörka

 
Inom livsmedel kan vi se att de flesta ser ljust på framtiden. Medan inga anser att framtiden 
ser mycket mörk eller mycket ljus.  
 

Handel

18%

27%

37%

18%
0%

Mkt ljusa
Ljusa
Oförändrade
Mörka
Mkt mörka

 
 
Inom handeln är det mera utspritt, majoriteten anser att utvecklingsmöjligheten är oförändrade 
medan hela 18 % ser mörk på framtiden.  
 

 75



Turism

0%

100%

0%

0%

0%

Mkt ljusa
Ljusa
Oförändrade
Mörka
Mkt mörka

 
Vilket alla kan se så tror samtliga inom turismen att framtiden kommer att bli ljus.  
 

Verkstadsindustri

10%

50%

40%

0%

0%

Mkt ljusa
Ljusa
Oförändrade
Mörka
Mkt mörka

 
Hälften tror att framtiden kommer att bi ljus, 10 % ser mycket ljust på framtiden. Inga av 
företagen ser mörkt eller mycket mörkt på utvecklingen de närmaste åren.  
 

1 - 4 anställda

7%

46%
40%

7% 0%

Mkt ljusa
Ljusa
Oförändrade
Mörka
Mkt mörka

 
Tittar vi istället på antalet anställda på anser nästan hälften att framtiden kommer att bli ljus, 
vilket är nästan lika många som antalet vilka tror att framtiden kommer att se oförändrad ut.  
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5 - 9 anställda

0%

33%

45%

22%

0%

Mkt ljusa
Ljusa
Oförändrade
Mörka
Mkt mörka

 
Här ser majoriteten av de företag med fem till nio anställda på framtiden som oförändrad. 
Hela 22 % ser mörkt på utvecklingen av sitt företag.  
 

10 - 20 anställda

0%

100%

0%

0%

0%

Mkt ljusa
Ljusa
Oförändrade
Mörka
Mkt mörka

 
Samtliga inom denna grupp ser ljust ut på framtiden.  
 

21 - 49 anställda

29%

57%

14%

0%

0%

Mkt ljusa
Ljusa
Oförändrade
Mörka
Mkt mörka

 
Nästan 60 % anser att utvecklingen för företaget ser ljus ut. Medan inga ser mörkt eller 
mycket mörkt på framtiden.  
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Fråga: 4, Känner Ni ett behov att expandera? Dvs. utöka verksamheten.  
Livsmedel

22%

67%

11%

Ja
Nej
Vet inte

 
Drygt två tredjedelar anser att de inte har ett behov av expansion, medan 22 % anser att de 
behöver expandera.   
 

Handel

36%

64%

0%

Ja
Nej
Vet inte

 
Nästan två tredjedelar, 64 %, känner inte något behov av expansion. Medan en dryg tredjedel, 
36 %, anser sig ha ett expansionsbehov.  
 

Turism

80%

20%
0%

Ja
Nej
Vet inte

 
Fyra femtedelar, 80 %, anser att de behöver expandera.  
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Verkstadsindustri

30%

50%

20%

Ja
Nej
Vet inte

 
Hälften av företagen ser inget expansionsbehov, medan en knapp tredjedel anser att de 
kommer att behöva expandera.  
 

1 - 4 anställda

27%

66%

7%

Ja
Nej
Vet inte

 
Två tredjedelar känner inget expansionsbehov. En knapp tredjedel anser att det behöver 
expandera.  
 

5 - 9 anställda

33%

67%

0%

Ja
Nej
Vet inte

 
Drygt två tredjedelar av företagen anser att de inte behöver expandera, medan nästan en 
tredjedel känner ett behov.  
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10 - 20 anställda

25%

50%

25%

Ja
Nej
Vet inte

 
Hälften av företagen tror att de inte behöver expandera. En fjärdedel svarade att de känner ett 
expansionsbehov.  
 

21 - 49 anställda

72%

14%

14%

Ja
Nej
Vet inte

 
Över två tredjedelar anser att de kommer att behöva expandera, medan 14 % känner av ett 
expansionsbehov.  
 
Fråga: 5, Varför känner Ni inget behov? Dvs. vilka faktorer avgör om Ni ska välja att 
expandera.  

Livsmedel

49%

0%

0%

17%

17%

17%

Efterfr. på produkt/tjänst
Personal med rätt kunskaper
Lediga lokaler
Nöjd hur företaget ser ut
Annat
Ej svarat

 
Knappt hälften av företagen anser att efterfrågan på deras produkt/tjänst är anledningen till 
varför de inte känner något behov.  
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Handel

43%

0%

0%

57%

0%

Efterfr. på produkt/tjänst
Personal med rätt kunskaper
Lediga lokaler
Nöjd hur företaget ser ut
Annat

 
Inom handeln anser de att det finns två anledningar, de flesta är nöjd med hur företaget ser ut. 
De övriga anser att det inte finns tilltäckligt med efterfrågan på deras produkt.  
 

Turism0%

0%

0%

0%

100%

Efterfr. på produkt/tjänst
Personal med rätt kunskaper
Lediga lokaler
Nöjd hur företaget ser ut
Annat

 
Samtliga inom turism hade annat som anledning till varför de inte hade något 
expansionsbehov.  
 

Verkstadsindustri

20%

0%

0%

60%

20%

Efterfr. produkt/tjänst
Personal med rätt kunskaper
Lediga lokaler
Nöjd hur företaget ser ut
Annat

 
Tre femtedelar är nöjda med hur företaget ser ut. En femtedel anser att de inte har tillräcklig 
efterfrågan på sin produkt, medan den sista femtedelen har annat som anledning.  
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1 - 4 anställda

40%

0%

0%
40%

10%

10%

Efterfr. produkt/tjänst
Personal med rätt kunskaper
Lediga lokaler
Nöjd hur företaget ser ut
Annat
Ej svarat

 
Här är det två stora delar vilka båda har två femtedelar. Den ena är att företagen är nöjd med 
hur det ser ut i dagsläget, den andra är att de inte ser att det finns tillräckligt med efterfrågan 
för deras produkt/tjänst.  
 

5 - 9 anställda

50%

0%

0%

33%

17%

Efterfr. produkt/tjänst
Personal med rätt kunskaper
Lediga lokaler
Nöjd hur företaget ser ut
Annat

 
Hälften av företagen anser att de inte kan expandera för att efterfrågan på deras produkt/tjänst 
inte är tillräcklig. En tredjedel är nöjd med hur företaget ser ut.  
 

10 - 20 anställda
0%

0%

0%

50%50%

Efterfr. produkt/tjänst
Personal med rätt kunskaper
Lediga lokaler
Nöjd hur företaget ser ut
Annat

 
Inom denna grupp finns det två anledningar, hälften vilka är nöjd med företaget och hälften 
tror att det inte finns ett tillräckligt behov av deras produkt/tjänst.  
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21 - 49 anställda
0%

0%

0%

100%

0%

Efterfr. produkt/tjänst
Personal med rätt kunskaper
Lediga lokaler
Nöjd hur företaget ser ut
Annat

 
Samtliga med 21 - 49 anställda ser att de är nöjd med hur företaget ser ut som den största 
anledningen.  
 
 
 
 
Fråga: 6, Vad anser Ni är störst hinder för tillväxt? Det finns sju alternativ men rangordna 
dem från 1 till 6, där 1 är det största hindret.  
 
Här har jag valt att väga samman alla företags svar för att därefter utvärdera vilka branschen 
ansåg vara de tre viktigaste hindren för tillväxt. 

Livsmedel

33%

50%

0%

0%
17%

0%

0%

Alla regler

Olika avgifter och skatter

Lediga lokaler

Likvida medel

Nöjd med hur företaget ser ut

De stora kostnader för
sjukförsäkringen
Annat

 
Hälften av företagen anser att alla avgifter och skatter är det största hindret för tillväxt. På 
andra plats kommer andra regler och trea är att de är nöjd med företaget.  
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Handel

17%

33%

0%0%0%

50%

0%

Alla regler

Olika avgifter och skatter

Lediga lokaler

Likvida medel

Nöjd med hur företaget ser ut

De stora kostnader för
sjukförsäkringen
Annat

 
Den största anledningen anser de är de kostnader sjukförsäkringen medför. På andra plats 
anser de att de olika avgifterna och skatterna kommer.  
 

Turism

17%

50%

0%

33%

0%

0%

0%
Alla regler

Olika avgifter och skatter

Lediga lokaler

Likvida medel

Nöjd med hur företaget ser ut

De stora kostnader för
sjukförsäkringen
 Annat

 
Inom turismen känner de att det största hindret är de olika avgifterna och skatterna, tvåa 
kommer likvida medel.  
 

Verkstadsindustri

33%

0%

0%

0%
17%

0%

50%

Alla regler

Olika avgifter och skatter

Lediga lokaler

Likvida medel

Nöjd med hur företaget ser ut

De stora kostnader för
sjukförsäkringen
Annat

 
Etta kommer annat, två anser de är alla regler och trea är att de är nöjd med hur företaget ser 
ut.  
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1 - 4 anställda

33%

0%

0%

0%
50%

0%

17%

Alla regler

Olika avgifter och skatter

Lediga lokaler

Likvida medel

Nöjd med hur företaget ser ut

De stora kostnader för
sjukförsäkringen
Annat

 
Inom denna grupp är den största anledningen att företagen är nöjd med hur de i dagsläget ser 
ut. På andra plats kommer alla regler.  
 

5 - 9 anställda

33%

50%

0%

0%

0%
17%

0%

Alla regler

Olika avgifter och skatter

Lediga lokaler

Likvida medel

Nöjd med hur företaget ser ut

De stora kostnader för
sjukförsäkringen
Annat

 
De flesta anser att det största hindret är att alla avgifter och skatter. Två kommer alla regler 
och trea anser de är de stora kostnader sjukförsäkringen medför.  
 

10 - 20 anställda

17%

50%
0%

0%

0%

33% Alla regler
Avgifter och skatter
Likvida medel
Lediga lokaler
Nöjd med ftg
Sjukförsäkringen 

 
Denna grupp anser att det största hindret är alla avgifter och skatter, sedan känner de att 
sjukförsäkringen hamnar och på tredje plats kommer alla regler.   
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21 - 49 anställda

0%

33%

0%

0%

0%
17%

50%

Alla regler

Olika avgifter och skatter

Lediga lokaler

Likvida medel

Nöjd med hur företaget ser ut

De stora kostnader för
sjukförsäkringen
Annat 

 
Den största anledningen är annat, på andra plats kommer avgifter och skatter. Den tredje 
största anledningen är sjukförsäkringen.  
 
Fråga: 7, Planerar Ni att anställa personal under det närmaste året? 

Livsmedel

11%

56%

33%

Ja
Nej
Vet inte

 
Över hälften känner inget behov av att anställa, medan en tredjedel inte vet hur de kommer att 
göra.  
 

Handel

36%

64%

0%

Ja
Nej
Vet inte

 
Nästan två tredjedelar känner inget behov av att anställa personal, medan övriga anser att de 
kommer att anställa under året.  
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Turism

20%

40%

40%
Ja
Nej
Vet inte

 
Två femtedelar känner att de inte kommer att anställa. En femtedel anser att de kommer att 
behöva utöka verksamheten med mer personal.  
 

Verkstadsindustri

30%

50%

20%

Ja
Nej
Vet inte

 
Hälften av respondenterna känner inget behov av att anställa personal. Nästan en tredjedel 
anser att de kommer att behöva anställa.  
 

1 - 4 anställda

13%

54%

33%

Ja
Nej
Vet inte

 
Över hälften av de minsta företagen känner inget anställningsbehov, 13 % anser att de 
kommer att behöva anställa.  
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5 - 9 anställda

11%

78%

11%

Ja
Nej
Vet inte

 
Hela fyra femtedelar tror att de inte kommer att behöva anställa, medan 11 % känner ett 
behov.  
 

10 - 20 anställda

25%

50%

25%

Ja
Nej
Vet inte

 
Hälften känner inget behov att anställa personal, medan en fjärdedel känner ett behov.  
 

21 - 49 anställda

71%

29%

0%

Ja
Nej
Vet inte

 
Nästan tre fjärdedelar känner att de kommer att behöva anställa mer personal, medan en dryg 
fjärdedel inte känner att de kommer att behöva anställa.  
 
Fråga: 8, Vad anser Ni är viktigast när Ni ska rekrytera?  
Även här har jag valt att väga samman alla företags svar för att därefter göra en utvärdering, i 
detta fall gällde det vilka branschen ansåg vara de tre viktigaste egenskaperna en person 
behöver vid nyrekrytering. 
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Livsmedel
0%

0%

17%

33%

50%

0%

Gymnasium
Högskola
Relevant yrkesutbildning
Arbetslivserfarenhet
Passar in på arbetsplatsen
Annat

 
Inom livsmedel anser de att det viktigaste är att personen passar in på deras arbetsplats. På 
andra plats kommer arbetslivserfarenhet och på tredje plats anser de att relevant 
yrkesutbildning hamnar.  
 

Handel
0%

0%

17%

50%

33%

0%

Gymnasium
Högskola
Relevant yrkesutbildning
Arbetslivserfarenhet
Passar in på arbetsplatsen
Annat 

 
Handeln anser att arbetslivserfarenhet är viktigast. Sedan menar de att det är viktigt att de 
passar in på arbetsplatsen och på tredje plats kommer relevant yrkesutbildning.  
 

Turism

0%

0%

33%

0%

50%

17%

Gymnasium
Högskola
Relevant yrkesutbildning
Arbetslivserfarenhet
Passar in på arbetsplatsen
Annat

 
Att de passar in på arbetsplatsen känns viktigt för företag inom turism. På andra plats att de 
har en relevant yrkesutbildning och trea är annat.  
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Verstadsindustri
0%

0%

17%

33%

50%

0%

Gymnasium
Högskola
Relevant yrkesutbildning
Arbetslivserfarenhet
Passar in på arbetsplatsen
Annat 

 
Att de passar in på arbetsplatsen värderas högst, sedan anser de att arbetslivserfarenhet 
kommer och trea är att personalen har relevant yrkesutbildning.  
 

1 - 4 anställda
0%

0%

17%

33%

50%

Gymnasium
Högskola
Relevant yrkesutbildning
Arbetslivserfarenhet
Passar in på arbetsplatsen

 
De minsta företagen anser att det är viktigast att de passar in på arbetsplatsen. 
Arbetslivserfarenhet kommer på andra plats medan relevant yrkesutbildning kommer trea.  
 

5 - 9 anställda
0%

0%

17%

33%

50%

Gymnasium
Högskola
Relevant yrkesutbildning
Arbetslivserfarenhet
Passar in på arbetsplatsen

 
Här anser de att det är viktigt att personalen passar in på arbetsplatsen. Arbetslivserfarenhet 
menar de är näst viktigast medan en relevant yrkesutbildning kommer på tredje plats.  
 

 90



                     

10 - 20 anställda

0%

0%

33%

17%

50%

Gymnasium
Högskola
Relevant yrkesutbildning
Arbetslivserfarenhet
Passar in på arbetsplatsen

 
Personalen ska passa in på arbetsplatsen, detta menar de är viktigast. På andra plats kommer 
relevant yrkesutbildning och trea är arbetslivserfarenhet.  
 

21 - 49 anställda
0%

0%

17%

50%

33% Gymnasium
Högskola
Relevant yrkesutbildning
Arbetslivserfarenhet
Passar in på arbetsplatsen

 
I den största gruppen anser de att arbetslivserfarenhet är viktigast. Två är att de passar in på 
arbetsplatsen och på tredje plats kommer relevant yrkesutbildning.  
 
 
 
Fråga: 9, Anser Ni att det finns tillräcklig kompetens inom regionen för Ert framtida 
rekryteringsbehov? 

Livsmedel

56%33%

11%

Ja
Nej
Vet inte

 
Drygt hälften av de tillfrågade anser att det finns tillräcklig kompetens, medan en tredjedel 
svarade nej.  
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Handel

55%

18%

27%

Ja
Nej
Vet inte

 
Inom handel känner över hälften att kompetensen inom regionen är tillräcklig, ifall de skulle 
vilja rekrytera.  
 

Turism

40%

20%

40%
Ja
Nej
Vet inte

 
Två femtedelar anser att kompetensen i reginomen är tillräcklig, medan två tredjedelar inte 
vet hur det ser ut.  
 

Verkstadsindustri

30%

40%

30%

Ja
Nej
Vet inte

 
Två femtedelar anser att kompetensen inte är tillräcklig, medan en knapp tredjedel känner att 
det är tillräckligt.  
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1 - 4 anställda

66%
7%

27%

Ja
Nej
Vet inte

 
Inom de små företagen anser två tredjedelar att kompetensen är tillräcklig, endast 7 % känner 
att det inte räcker.  
 

5 - 9 anställda

22%

56%

22%

Ja
Nej
Vet inte

 
Nästan två femtedelar anser att kompetensen i regionen inte är tillräcklig. Det var 22 % vilka 
menade att regionens kompetens var tillräcklig för deras företag.  
 

10 - 20 anställda

25%

25%

50%
Ja
Nej
Vet inte

 
Hälften av respondenterna var osäker om kompetensen var tillräcklig. En fjärdedel kände att 
det var tillräckligt medan en fjärdedel kände att det fanns behov av en ökad kompetens.  
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21 - 49 anställda

43%

43%

14%

Ja
Nej
Vet inte

 
Lika stora delar, 43 %, ansåg att det var tillräckligt respektive inte tillräckligt.  
 
Fråga: 10, Hur upplever Ni samverkan mellan företagen och banker samt andra 
finansieringsinstitut?  

Livsmedel

56%33%

11%

Lätt 
Varken lätt eller svårt
Svårt

 
Inom livsmedel tyckte över hälften att det var lätt att få kredit, medan 11 % ansåg att det var 
svårt.  
 

Handel

46%

36%

9%

9%

Lätt 
Varken lätt eller svårt
Svårt
Ej svarat

 
I denna bransch ansåg knappt hälften att det var lätt och 9 % kände att det var svårt.  
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Turism

0%

40%

20%

40% Lätt 
Varken lätt eller svårt
Svårt
Ej svarat

 
Två femtedelar ansåg att det var varken lätt eller svårt att få kredit, medan ingen tyckte det var 
lätt att få kredit. Här är det dock två femtedelar vilka inte har svarat, vilket är bra att ha i 
åtanke.  
 

Verkstadsindustri

40%

20%

20%

20%

Lätt 
Varken lätt eller svårt
Svårt
Ej svarat

 
Två femtedelar känner att de har lätt att få kredit. En tredjedel anser att det är svårt att få 
kredit.  
 

1 - 4 anställda

50%

29%

21%

Lätt 
Varken lätt eller svårt
Svårt

 
Av de minsta företagen anser hälften att det är lätt att få kredit och en femtedel att det är svårt.  
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5 - 9 anställda

44%

56%

0%

Lätt 
Varken lätt eller svårt
Svårt

 
Drygt två tredjedelar känner att de lätt får kredit och ingen anser att det är svårt.  
 

10 - 20 anställda

44%

56%

0%

Lätt 
Varken lätt eller svårt
Svårt

 
Denna grupp ser lika ut som ovan med drygt två tredjedelar vilka känner att det inte har några 
problem att få kredit.  
 

21 - 49 anställda

57%

14%

0%

29%

Lätt 
Varken lätt eller svårt
Svårt
Ej svarat

 
Nästan tre femtedelar anser att det är lätt att få kredit, ingen känner att det är svårt, fast nästan 
en tredjedel har inte svarat.  
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Fråga: 11, Använder Ni er av nätverk? Dvs. kontaktnät mellan andra företag i regionen.  

Livsmedel

45%

33%

22%

Ja
Nej
Nej, men annat samarbete

 
Totalt använder 67 % av samarbete, av dem är det nästan hälften av respondenterna vilka 
använder sig av nätverk.  
 

Handel

64%

36%

0%

Ja
Nej
Nej, men annat samarbete

 
Inom handel använder sig nästan två tredjedelar av nätverk.  
 

Turism

100%

0%

0%

Ja
Nej
Nej, men annat samarbete

 
Samtliga företag inom turism använder sig av nätverk.  
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Verkstadsindustri

90%

10% 0%

Ja
Nej
Nej, men annat samarbete

 
En stor del, 90 %, använder sig av nätverk.  
 

1 - 4 anställda

67%

20%

13%

Ja
Nej
Nej, men annat samarbete

 
Av de minsta företagen använder 67 % nätverk, totalt använder sig 80 % av samarbete.  
 

5 - 9 anställda

78%

22%
0%

Ja
Nej
Nej, men annat samarbete

 
Nästan fyra femtedelar inom denna grupp använder sig av nätverk.  
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10 - 20 anställda

78%

22%
0%

Ja
Nej
Nej, men annat samarbete

 
Nätverk används även i denna grupp till nästan fyra femtedelar.  
 

21 - 49 anställda

57%

43%

0%

Ja
Nej
Nej, men annat samarbete

 
Två tredjedelar av respondenterna använder sig av nätverk.  
 
 
Fråga: 12, Finns önskemål om detta? 

Livsmedel

17%

49%

17%

17%

Ja
Nej
Vet inte
Ej svarat

 
Knappt hälften vill inte använda sig av nätverk, medan nästan en femtedel vill ha ett 
nätverkssamarbete.  
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Handel

0%

75%

25%

Ja
Nej
Vet inte

 
Två fjärdedelar av respondenterna inom handel vill inte ha något nätverk, resterande vet inte.  
 

Turism
0%

0%

0%

100%

Ja
Nej
Vet inte
Ej svarat

 
Då alla redan arbetar med nätverk inom turism har ingen inom denna bransch svarat på denna 
fråga.  
 

Verkstadsindustri

50%50%

0%

Ja
Nej
Vet inte

 
Inom verkstadsindustrin vill hälften arbeta med nätverk och hälften inte.  
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1 - 4 anställda

14%

43%

29%

14%

Ja
Nej
Vet inte
Ej svarat

 
Tittar vi sett utifrån anställda vill de flesta av de minsta företagen inte använda sig av nätverk, 
14 % vill dock komma ikontakt med ett nätverk.  
 

5 - 9 anställda

34%

33%

33%

Ja
Nej
Vet inte

 
En tredjedel vill arbeta med nätverk och en tredje del känner inget behov.  
 

10 - 20 anställda

34%

33%

33%

Ja
Nej
Vet inte

 
Likt föregående grupp vill även här en tredjedel arbeta med nätverk och en tredjedel vill 
avstå.  
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21 - 49 anställda

33%

67%

0%

Ja
Nej
Vet inte

 
I den största gruppen är det drygt två tredjedelar av företagen vilka inte vill använda sig av 
nätverk.  
 
Fråga: 14, Om företaget får en order som Ni av någon orsak inte har tid med, kan Ni då 
tänka Er att samarbeta med andra företag i närområdet för att kunna ta emot 
beställningen?  

Livsmedel

67%
0%

0%

33%
Ja
Nej
Vet inte
Går inte, enda företaget

 
Drygt två tredjedelar kan tänka sig att samarbeta. En tredjedel anser att de inte kan samarbeta 
eftersom de är det enda företaget.  
 

Handel

55%

0%

27%

18%

Ja
Nej
Vet inte
Går inte, enda företaget

 
Drygt hälften känner att de vill samarbeta med andra, medan en tredjedel inte vet hur de 
ställer sig till detta.  
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Turism

80%

0%

0%

20%

Ja
Nej
Vet inte
Går inte, enda företaget

 
Fyra femtedelar vill samarbeta med andra företag.  
 

Verkstadsindustri

80%

10%

0%

10%

Ja
Nej
Vet inte
Går inte, enda företaget

 
Även inom verkstadsindustrin menar fyra femtedelar att de kan tänka sig att samarbeta, 10 % 
vill inte utöva något samarbete med andra företag.  
 

1 - 4 anställda

74%

0%

13%

13%

Ja
Nej
Vet inte
Går inte, enda företaget

 
Nästan tre fjärdedelar i denna grupp kan tänka sig att samarbeta med andra. 13 % anser att de 
inte kan eftersom de är det enda företaget vilka arbetar inom sitt område.  
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5 - 9 anställda

89%

0%

0%

11%

Ja
Nej
Vet inte
Går inte, enda företaget

 
En stor del, 89 %, vill samarbeta med andra och resterande anser att det inte går.  
 

10 - 20 anställda

50%

0%

25%

25%

Ja
Nej
Vet inte
Går inte, enda företaget

 
Hälften av respondenterna i denna grupp är positiv till samarbete. En fjärdedel anser att det 
inte går.  
 

21 - 49 anställda

43%

14%0%

29%

14%

Ja
Nej
Vet inte
Går inte, enda företaget
Ej svarat

 
De flesta, 43 %, känner att de kan tänka sig att samarbeta med andra. 29 % känner att de inte 
kan samarbeta med andra för de är enda företaget. En del känner at de inte vill samarbeta, i 
denna grupp är det 14 %.  
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