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Syfte: Denna studie fokuserar på ett företag, Gavle Marknadskommunikation. Syftet med 

uppsatsen är att undersöka hur och varför företaget expanderade till flera nya regioner. Då 

företaget senare gick i konkurs och därefter nybildades så ämnar jag undersöka om expansionen 

hade någonting med konkursen att göra. Detta för att kunna utreda vilka risker som togs i 

samband med expansionen, samt ge exempel på vad man bör tänka på när man skall expandera 

sin verksamhet. Dessutom skall jag utreda vad som kunde ha gjorts för att förhindra konkursen.  

 

The purpose: The study concentrates on one company, Gavle Marknadskommunikation. The 

purpose with this thesis is to investigate how and why the company expanded to several new 

regions. Because of the company going bankrupt and thereafter being rebuilt, I shall investigate if 

the expansion had something to do with the bankruptcy. These in order to assess what risks were 

taken during the expansion, and furthermore to give examples of items to keep in mind while 

expanding ones' business. Additionally, I shall investigate what could've been done in order to 

prevent it.  

 

 

 

Nyckelord: Expansion, Organisation 

 

Keywords: Expansion, Organisation 
 

 



Sammanfattning 
 

Företaget jag valt att undersöka heter Gavle Marknadskommunikation AB. Gavle startade sin 

verksamhet i mars år 1992, och allt sedan hösten samma år har man sysslat enbart med 

telemarketing i dess olika former. 

 

Denna studie fokuserar på ett företag, Gavle Marknadskommunikation. Syftet med uppsatsen är 

att undersöka hur och varför företaget expanderade till flera nya regioner. Då företaget senare 

gick i konkurs och därefter nybildades så ämnar jag undersöka om expansionen hade någonting 

med konkursen att göra. Detta för att kunna utreda vilka risker som togs i samband med 

expansionen, samt ge exempel på vad man bör tänka på när man skall expandera sin verksamhet. 

Dessutom skall jag utreda vad som kunde ha gjorts för att förhindra konkursen.  

 

Företaget Gavle genomgick 2003-07 en rekonstruktion då man uppvisade dålig ekonomi. Efter 

2004-12 gick Gavle i konkurs och strax därefter gjordes en nybildning av företaget, då under 

namnet Gavle TM byrå. 

 

 



Summary  
 

The study concentrates on one single company, Gavle Marknadskommunikation. It focuses on a 

few steps taken by the company during its expansion, as well as investigating the underlying 

reasons for its bankruptcy. The study tries to identify how the studied company organized its 

expansion, the motives behind it, as well as risks one could encounter when expanding a 

business. Since the company went through a reconstruction and a bankruptcy, correlations 

between those also was studied. Organisational differences before and after the reconstruction 

were also investigated. 

 

The studied company started in March 1992 and since autumn that same year they have only 

dealt with telemarketing in its various forms. In the mid-1990´s the company expanded and 

opened affiliate offices in Sundsvall, Hudiksvall and Söderhamn. The business idea was to help 

other companies to better focus on their core competences by offering them outsourcing 

opportunities in a range of support functions. 

 

The company underwent a reconstruction during 2003-07 due to liquidity problems. In December 

2004 the company went bankrupt and was shortly thereafter rebuilt under the name of Gavle TM 

Byrå. 
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1 Inledning 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av uppsatsens olika delar. Därefter kommer jag att 

redogöra för bakgrunden till mitt ämnesval samt ta upp frågeställning, syfte, avgränsning och 

slutligen uppsatsens disposition. 

 

1.1 Bakgrund 
   

Många företag har som målsättning att växa. Definitionen av expansion innebär att öka antalet 

produktmarknader som ett företag konkurrerar på.
1
 Begreppet expansion bör jämföras med 

begreppet tillväxt eftersom dessa hör ihop. Definition av ekonomisk tillväxt innebär ökning av 

det sammanlagda värdet man producerar för slutlig användning.
2
 Tillväxt är ett väldigt viktigt 

begrepp för dagens samhälle, då den påverkas av företagens beslut både direkt och indirekt. 

Expansion är en form av tillväxt, och är därför en mycket viktig beståndsdel. Begreppet 

expandering har enligt min mening en positiv klang, men genom att studera detta ämne kanske 

min uppfattning kan komma att revideras. Vad fanns det för motiv bakom expansionen inom 

Gavle Marknadskommunikation? 

 

Telefonen som arbetsredskap blir allt vanligare i kampen om marknadsandelarna. I Sverige 

arbetar omkring 80 000 människor med telefonen som verktyg, antingen det gäller att sälja, ge 

hjälp till kunder eller att bara svara på frågor. Under senare år har telemarketingbranschen haft en 

stadig tillväxt på mellan 30 och 35 %. Med den ökningstakten kommer det ständigt att behövas 

ny arbetskraft. Under slutet på 1990-talet omsatte hela telemarketingbranschen i Sverige omkring 

36 miljarder årligen, vilket enligt Philip Cohen - ordförande i Svenska Telemarketingföreningen - 

var lika mycket som hela omsättningen i reklambranschen.
3
 

 

Företaget Gavle startade sin verksamhet i mars år 1992 och fanns tom 2004-12-01 utöver Gävle 

även i Sundsvall, Jönköping, Hudiksvall, och Borlänge. Inom Gavle fanns det tidigare totalt 280 

anställda, varav cirka 45 stycken var heltidsanställda och resten arbetade på deltid. På kontoret i 

Gävle var tolv personer heltidsanställda. Gavle arbetade fortfarande främst med välkända 

produkter och bland samarbetspartnerna fanns bl.a. Canon, Kinnarps, Mr Music, Privata Affärer, 

SCA, Sharp, Shell, Tele 2 och Veckans Affärer.
4
 Företaget Gavle genomgick 2003-07 en 

rekonstruktion, då man uppvisade dålig ekonomi. Efter 2004-12 gick företaget Gavle i konkurs. 

Efter konkursen genomfördes en nybildning av företaget under namnet Gavle TM byrå. 

                                                 
1
 http://www.gavle.com 040518 kl. 12:51 

2
  Ibid 

3
  Olle Vik, Nils Olov, Telemarketing - behov av arbetskraft i expansiv bransch, artikel i Svenska Dagbladet, 

   1997-01-17 
4
 http://www.gavle.com 040518 kl. 12:51  
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1.2 Problemområde/Frågeställning 

 

Jag har i min studie använt mig av ett fallföretag för att undersöka hur ett företag har genomfört 

sin expansion. Detta för att få inblick i hur man organiserar sin expansion och för att på så sätt 

kunna dra lärdom av detta. Jag kommer att undersöka bakgrunden och motiven till varför man 

expanderar, samt dess genomförande. I mina samtal med fallföretaget har jag utgått från 

följande problemformuleringar: 

 

1 Vad fanns det för motiv bakom expansionen inom Gavle Marknadskommunikation? 

2 Vilka risker finns när man expanderar sin verksamhet? 

3 Hade expansionen något att göra med att Gavle Marknadskommunikation gick i 

konkurs? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur Gavle organiserade sin expansion, samt vilka 

motiv som fanns bakom expansionen. Eftersom företaget sedan genomgick en rekonstruktion, 

konkurs, och nybildning så undersöktes även om expansionen hade något att göra med 

konkursen. Då Gavle Marknadskommunikation senare också nybildades undersöktes även 

skillnader i organisationen före- och efter nybildningen. Detta för att eventuellt kunna belysa 

organisationsmässiga misstag som gjordes vid expansionen. Försök har även gjorts att identifiera 

de risker som fanns då Gavle expanderade sin verksamhet.  

 

1.4 Avgränsning 
 

Jag har valt att göra en fallstudie som endast berör ett företag. I fallstudien undersöker jag endast 

några få moment, bl.a. dess expansion samt företagets organisation före och efter nybildningen. 

 

1.5 Disposition 
  

Denna uppsats är indelad i sex olika delar. Dessa delar är fördelade i följande ordning: 

 

1 Första delen behandlar inledning, bakgrund, syfte, avgränsning samt disposition. 

2 Andra delen tar upp de olika metoder som tillämpats för att få fram innehållet i uppsatsen. 

3 Tredje delen beskriver den teoretiska grund som läsaren behöver för att kunna ta del av 

uppsatsens innehåll. 

4 Fjärde delen innehåller det empiriska materialet som framkommit vid de olika 

kontakterna med fallföretaget. Kommunikationen har skett via intervjuer.  

5 Femte delen innehåller analys av det resultat som framkommit vid kontakterna med 

fallföretaget. Denna del avslutas med en slutsats utifrån min empiriska studie. 

6 Sjätte delen består av källförteckning samt bilagor. 
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2. Metod 
 

I detta kapitel beskrivs olika undersökningstekniker, vilket innebär att jag behandlar olika teorier 

om hur organisation, insamling, bearbetning och tolkning av fakta skall gå till. Jag beskriver 

också den undersökningsmetod som jag använt mig av, samt genomför en metoddiskussion. 

 

Begreppet metod kan betyda många saker. Enligt Mathilda White Riley kan den 

samhällsvetenskapliga metoden omfatta både tolkning och organisering av information som 

hjälper mig att få en bättre förståelse av samhället. Metoden kan därför beskrivas som ett redskap 

för att lösa problem och för att komma fram till ny kunskap.
5
 

 

Inom samhällsvetenskapen brukar man skilja mellan två olika metodiska angreppssätt. Detta gör 

man med utgångspunkt från om informationen man undersöker är mjukdata eller hårddata, och i 

samband med detta använder man ofta begreppen kvantitativa och kvalitativa metoder. 

Skillnaderna mellan dessa metoder är hur man använder siffror och statistik. Respektive metod 

har självklart sina egna för- och nackdelar, metodvalet bör därför utgå ifrån frågeställningen och 

vad som skall undersökas.
6
 

 

2.1 Kvalitativ fallstudie 

 

Den kvalitativa metoden syftar företrädesvis till att åstadkomma en djupare förståelse av det 

problemkomplex man studerar. Genom att undersöka ett fåtal enheter försöker man uppnå en 

helhetsbild. Denna metod innebär en ringa grad av formalisering och karakteriseras av närheten 

till den källa man inhämtar information ifrån.
7
 Som exempel kan nämnas en intervju i en 

fallstudie. 

 

Det som avgör valet av metod är alltså syftet med projektet eller arbetet, och här är det viktigt att 

inte tradition eller slentrian får avgöra.
8
 Något förenklat kan man säga att om frågeställningen 

gäller hur ofta, hur många eller hur vanligt någonting är, så skall man välja den kvantitativa 

metoden. Om man däremot är intresserad av att försöka förstå människors attityder, sätt att 

resonera eller reagera, eller av att urskilja ett handlingsmönster, så är den kvalitativa metoden 

mest lämplig.
9
 

 

En fallundersökning, i synnerhet den som är kvalitativt inriktad, är en väl anpassad metod för att 

förstå och tolka observationer av pedagogiska skeenden och företeelser. För att utveckla en 

definition av fallstudien kan man först konstatera att det är en vetenskaplig metod som kan 

rymma både filosofiska och ämnesteoretiska perspektiv. Med denna undersökningsmetod kan 

urvalet göras på flera sätt, då det också går att använda sig av kvalitativ och kvantitativ 

information. En fallstudie kan generellt ses som en undersökning av en specifik företeelse, då ett 

                                                 
5
 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, 1986, Forskningsmetodik, s 12 

6
 Ibid, sid 13 

7
 Ibid 

8
 Trost, Jan, 1994, Enkätboken, sid 16 

9
 Ibid, sid 22 
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specifikt fall väljs ut och studeras på djupet.
10

 I analysen eftersträvas en djupare förståelse, vilket 

innebär att forskaren med fallstudien som metod försöker studera ett smalt ämne på djupet. 

Fallstudiens särdrag karaktäriseras enligt Lars Torsten Eriksson av:
11

 Betoning av aktörsrollen, 

Studier av historiska förlopp, samt God förmåga att kommunicera med verkligheten, vilket kan 

liknas vid att kartan blir lik verkligheten. 

 

En kvalitativ fallstudie kännetecknas av att den utgår från att det finns många verkligheter och att 

den är en funktion av varseblivning och samspel med andra människor. Verkligheten behöver 

således tolkas, snarare än mätas. Forskning inom området är inriktat på en process istället för ett 

resultat eller en produkt. Kvalitativ forskning innebär ofta fältarbete, vilket betyder att platser, 

människor och situationer söks upp. Detta för att bl.a. observera hur människor agerar i den 

situation som skall analyseras.
12

 Resultatet från fallstudien kan endera vara värderande eller 

beskrivande.
13

 Fallstudien kan enligt Sharan Merriam användas till tre olika ändamål:
14 

Undersöka en situation, förklara verkan och orsak, och beskriva en verklig situation där man 

”gjort ingrepp” 

 

Vid den kvalitativa fallstudien existerar inte något bestämt tillvägagångssätt vad gäller planering 

samt insamling och analys av informationen som kommer in. Dessa utvalda frågor styr då man 

undersöker en process, vilket kan vara frågor som varför, vad eller hur något sker. När man väl 

lyckats definiera ett problem skall man försöka att avgränsa sig. Då fallstudien ofta utgörs av ett 

enda fall kan det vara svårt att generalisera resultatet. Många forskare anser till och med att det 

inte går att generalisera då man endast studerar ett fall.
15

 Som utrednings- och forskningsmetod 

har fallstudien generellt kommit att användas i fyra stycken sammanhang.
16 

Som illustration, som 

hjälpmedel att skapa hypoteser, som metod vid aktionsforskning/förändringsarbete, och som 

hjälpmedel för att skapa ny teori.
17

 

 

2.2 Intervjuteknik  

 

Frågeformulär i form av intervjuer och enkäter är tekniker för att samla information som bygger 

på frågor. Intervjuer är vanligtvis personliga där intervjuaren träffar respondenten eller att den 

genomförs via telefon. Enkäter förknippas i allmänhet med formulär som skickas per post. När 

man skall samla information måste två aspekter beaktas; Dels måste man tänka på hur mycket 

ansvar som lämnas till intervjuaren om frågornas utformning och inbördes ordning, vilket kallas 

standardisering. 

 

Dels måste man även tänka på hur pass fri respondenten är att tolka frågorna med tanke på 

dennes egen inställning och tidigare erfarenhet, vilket kallas strukturering.
18

 

 

                                                 
10

 Merriam, Sharan M., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s 24 
11

 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 1999, Att utreda, forska och rapportera, s 105 
12

 Merriam, Sharan M., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s 32-33 
13

 Ibid, sid 33 
14

 Ibid, sid 42 
15

 Ibid, sid 48 
16

 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 1999, Att utreda, forska och rapportera, sid 105 
17

 Ibid 
18

Patel, Runa & Davidson, Bo, 1991, Forskningsmetodikens grunder, sid 60  
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Vid en standardiserad intervju ställs likartade frågor i exakt samma ordning till respondenten. I en 

ej standardiserad intervju formulerar man frågorna under intervjuns gång och det finns ingen 

fastställd inbördes ordning. Den strukturerade intervjun lämnar mycket lite utrymme till svar för 

respondenten och här finns ofta förutsägbara svarsalternativ. I en ostrukturerad intervju lämnar 

frågorna stort utrymme till svar för respondenten.
19

 

 

Under själva intervjun skiftar de olika personerna roller som mottagare respektive sändare av 

information. Således kan det konstateras att en mängd faktorer påverkar intervjuresultatet.  

 

2.3 Validitet och reliabilitet 

 

Vi inhämtar dagligen information om saker och ting. När vi själva konstruerar de instrument som 

vi använder för att samla information så uppstår problemet att vi inte alltid får den informationen 

som vi önskar. Vi vet heller inte hur pass säker informationen är som vi väl får. Därför måste vi 

veta att den information vi undersöker är just den vi avser att undersöka, vilket kallas validitet.
20

 

Validitet kan därför definieras som ett mätinstruments förmåga att mäta det som skall mätas.
21

 

 

Vi måste även veta att vi undersöker informationen på ett tillförlitligt sätt, dvs. med god 

reliabilitet. Mätinstrumentets tillförlitlighet, reliabiliteten, handlar om hur väl instrumentet 

motstår slumpinflytande av olika slag. Har vi ett instrument som är reliabelt så har vi minskat 

felvärdet och närmat oss det sanna värdet.
22

 

 

2.4 Datainsamling 

 

Med primärdata syftas på den data som man själv har insamlat för ett specifikt ändamål. 

Insamling av primärdata kan ske exempelvis genom intervjuer i en fallstudie.
23

 Med 

sekundärdata syftas på redan befintlig data. Det finns två typer av insamling av primärdata som 

är mest förekommande, och dessa två former är intervjuer och enkäter.
24

 Det finns även andra 

former för insamling av primärdata, t.ex. experiment och deltagande observationer. Det krävs att 

man använder flera olika källor för att själva undersökningen skall få en vetenskaplig tyngd.
25

 

                                                 
19

 Ibid, sid 61 
20

 Ibid, sid 84  
21

 Eriksson, Lars Torsten. & Wiedersheim-Paul, Finn, 1999, Att utreda, forska och rapportera, sid 38 
22

 Patel, Runa & Davidsson, Bo, 1991, Forskningsmetodikens grunder, sid 87  
23

 Ibid, sid 56 
24

 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 1999, Att utreda, forska och rapportera, sid 85 
25

Carlsson, Bertil, 1984, Grundläggande forskningsmetodik, sid 64 
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2.5 Deduktiv respektive induktiv ansats  

 

En forskares arbete är till stor del att producera teorier som ligger så nära kunskapen om 

verkligheten som möjligt. Underlag för teorierna är information och data om den del av 

verkligheten som skall studeras. Ofta kallas detta underlag kort och gott för empiri. Ett stort 

problem inom allt vetenskapligt arbete är hur forskaren skall relatera teori och verklighet till 

varandra.
26

 

 

Om en forskare arbetar deduktivt kan man säga att han följer bevisandets väg. Det deduktiva 

arbetssättet karakteriseras av att man drar slutsatser om enskilda företeelser utifrån allmänna 

principer och redan befintliga teorier. 
27

 Utifrån de befintliga teorierna formas hypoteser, som är 

testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk slutledning kommer man sedan fram till 

resultatet. 
28

 

 

Det motsatta förhållandet gäller då en forskare arbetar induktivt och här kan man säga att han 

följer upptäckandets väg. Vid det induktiva arbetssättet kan forskaren studera forskningsobjektet, 

utan att först ha förankrat undersökningen i tidigare vedertagna teorier och principer. Forskaren 

kan sedan formulera en teori utifrån den insamlade informationen och empirin.
29

 Vid detta 

arbetssätt sluter man sig alltså till mer generella utsagor.
30

 I figurer nedan illustreras relationen 

mellan de olika ansatserna. 

 

 

Figur 1: Induktiv och deduktiv ansats 

Källa: Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 1999, Att utreda, forska och rapportera, 

s 218. 

                                                 
26

 Patel, Runa & Davidsson, Bo, 1991, Forskningsmetodikens grunder, sid 20 
27

 Ibid, sid 21 
28

 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 1999, Att utreda, forska och rapportera, sid 218 
29

 Patel, Runa & Davidsson, Bo, 1991, Forskningsmetodikens grunder, sid 21 
30

 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 1999, Att utreda, forska och rapportera, sid 218 

TEORI (MODELL) 

 

Hypoteser 
Generalisering 

INDUKTIV 

ANSATS 

Observationer 

DEDUKTIV 

ANSATS 

Verkligheten 

(Mätning, tolkning) 

 

            Observationer 
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2.6 Vetenskapligt förhållningssätt  

 

Det finns två skilda synsätt på vad som är vetenskap. Dessa två synsätt är hermeneutik och 

positivism. Hermeneutiken är ett förståelseinriktat förhållningssätt där tolkningen utgör den 

huvudsakliga forskningsmetoden. Den är en kvalitativ ansats till forskningen där tolkning av 

texter, intervjumaterial och fältanteckningar från forskaren har en central betydelse. Inom ramen 

för den hermeneutiska forskningstraditionen söks inga absoluta sanningar, då det anses att sådana 

inte finns här.
31

 Hermeneutiken studerar främst tolkning av texter och syftet är att vinna en giltig 

allmän förståelse för innebörden av texten.
32

 

 

Positivismen kan ses som en motsats till hermeneutiken. Positivismen är ett naturvetenskapligt 

förhållningssätt till det mänskliga beteendet. Positivismen syftar till att man skall bygga på säker 

kunskap. Till denna typ av s.k. säker kunskap finns det endast två källor, vilka är:
33 

 Att resonera 

sig fram med hjälp av förnuft och logik, och Det som jag kan registrera med våra fem sinnen 

 

Målet med denna typ av forskning kännetecknas av exakthet och sökande efter faktorer som 

bidrar till en allmängiltig lag, vilket innebär att man genom observationer iakttar en process eller 

liknande. Detta medför att det i slutändan går att generalisera och utifrån detta kan sedan 

slutsatser dras.
34

 

 

2.7 Metoddiskussion  

 

I denna uppsats har främst den kvalitativa metoden använts. Motivet till detta är att mitt upplägg 

som fallstudie kräver denna typ av metod. En annan anledning till det kvalitativa metodvalet är 

att det är lättare att få en helhetsbild på djupet, till skillnad från kvantitativ då man enbart 

”skrapar på ytan”.
35

 

 

Argumenten för att jag använt mig av den kvalitativa metoden är först och främst att den är mer 

inriktad mot en process, än mot ett resultat och en produkt. För det andra är kvalitativa forskare 

mer intresserade av innebörd, vilket syftar på hur människor upplever och tolkar upplevelser. För 

det tredje har forskaren en betydande roll, då denne är det främsta instrumentet för både 

insamling och analys av den inhämtade informationen. En fjärde och sista egenskap som är 

utmärkande för den kvalitativa forskningen är att den i allmänhet omfattar fältarbete.
36

  

 

Det finns givetvis viss kritik till användning av en kvalitativ forskningsintervju. Detta är negativt 

eftersom man förlitar sig på relativt ostrukturerade intervjuer. Man kan fråga sig hur 

representativt resultatet från fallstudien är, och således även hur representativa de slutsatser är 

som man dragit.
37

 Metoden kräver även stora arbetsinsatser för att samla in och analysera data, 

vilket kan ses som en nackdel.
38

  

                                                 
31

http://infovoice.se/fou/2004-01-14  
32

Kvale, Steinar, 1997, Den Kvalitativa forskningsintervjun, sid 49  
33

 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 1999, Att utreda, forska och rapportera, sid 200-203 
34

 Ibid, sid 85 
35

 Tyrstrup, Mats, 1993, Företagsledarens arbete, sid 42 
36

 Merriam, Sharan M., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, sid 31-33 
37

 Merriam, Sharan M., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, sid 33 
38

 Patel, Runa & Davidsson, Bo, 1991, Forskningsmetodikens grunder, sid 99 
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Då den kvalitativa forskningsintervjun innebär att få fall undersöks, medför den i sin tur också att 

det ej går att generalisera. Således kan man inte dra några enhetliga slutsatser, vilket för med sig 

att inte heller några nya teorier kan skapas. 

 

Gällande intervjuer har jag i första hand använt mig av en halvstrukturerad intervjumetod. Jag har 

också använt mig av kvalitativa forskningsintervjuer, vilket kännetecknas av att intervjun är 

ostrukturerad eller ej standardiserad. Detta då jag innan besöket hos mitt fallföretag hade 

förutbestämda och färdiga frågor för mina intervjuer, men tillät mig att omforma och inbördes 

skifta platser för dessa. Självfallet lät jag även respondenterna komma med egna tillägg och 

synpunkter under besöken och intervjuerna. Därtill gav jag även mig själv som intervjuare 

friheten att komma med nya frågor. 

 

Det är inte heller säkert att den information som samlats via intervjuer är användbar. Som 

intervjuare måste man kontrollera att den tilltänkte respondenten kan antas inneha den 

information som eftersöks. En annan sak som kan vara svår att kontrollera är om alla frågor 

besvarats, samt om de har blivit besvarade på ett felfritt sätt och utan missförstånd. Ytterligare 

problem vid intervjuer kan vara att en intervjuareffekt uppstår, då intervjuaren och respondenten 

kan påverka varandra. Det kan också vara svårt att ställa känsliga frågor, då det inte existerar 

någon anonymitet.
39 

  

 

När det gäller deduktiv respektive induktiv ansats har den deduktiva ansatsen valts för min 

undersökning. Motivet till detta är att jag utgått från redan befintliga teorier som sedan 

omformats till hypoteser och frågor, som slutligen lett fram till ett resultat. 

 

Jag har valt att genomföra en fallstudie som undersökning. En av fördelarna med att använda sig 

av en fallstudie är att den ger utrymme till en helhetssyn, eftersom det går att studera flera 

aspekter parallellt och jämföra dessa i relation till varandra. Studien jag genomfört är som jag 

tidigare nämnt en kvalitativ undersökning, då jag strävat efter en djup helhetsbild. Mot bakgrund 

av detta bör sannolikt mitt arbete ha en hermeneutisk ansats. Vid valet av datainsamling har jag 

valt att använda mig av både primär- och sekundärdata. Jag har dock lagt mest vikt vid att 

inhämta primärdata, då jag genomfört företagsbesök och intervjuer, men en hel del tid har även 

ägnats åt insamling av sekundärdata, bl.a. genom litteratur inom ämnet, samt via företagets 

hemsida. 

Fallstudien kan kritiseras för att den inte är en redogörelse för helheten utan utgör endast en 

infallsvinkel på undersökning. En annan negativ aspekt är att forskaren själv samlar in data och 

information samt analyserar detta, vilket medför att läsaren är helt utelämnad åt dennes förmåga 

att hantera informationen. Forskaren kan även begå misstag då det är lätt att personliga 

värderingar kan komma att påverka undersökningen. Vid fallstudier finns det heller inte något 

bestämt tillvägagångssätt att följa, vilket kan ses som en nackdel. Slutligen är det också svårt att 

avgöra vilka frågor som är relevanta att ställa.
40

 

                                                 
39

 Eriksson, Lars Torsten & Wiedersheim-Paul, Finn, 1999, Att utreda, forska och rapportera, s 85-86 
40

 Merriam, Sharan M., 1994, Fallstudien som forskningsmetod, s 25 
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2.8 Praktiskt tillvägagångssätt 

 

Efter att ha funderat ut ett intressant ämne, i detta fall expansion, så inledde jag med att försöka 

komma på några intressanta frågeställningar. Efter att ha avklarat inledningen gick jag sedan 

vidare till metod delen. 

 

Det första momentet inom metod delen var att samla in så mycket material som jag kunde hitta 

inom ämnet metoder. Efter att ha kommit över en mängd litteratur så sållades materialet jag inte 

bedömde som intressant bort. Då jag studerat de olika metoderna kom jag sedan fram till att jag 

skulle göra en kvalitativ fallstudie. Motivet till detta metodval var att jag ville få inblick i hur det 

kan gå till då ett företag expanderar. Jag anser att en kvantitativ metod i form av t.ex. en 

enkätundersökning krävde för mycket arbete. Dessutom tror jag att endast 10 veckors studie av 

ett ämne inte kan leda till någon bra kvalité när det gäller generella slutsatser. Metodvalet 

kvantitativ enkätundersökning lämpar sig enligt mig bättre för dem som doktorerar. 

 

När jag övervägde vid vilket företag jag skulle genomföra min fallstudie, så hamnade jag 

slutligen hos Gavle i Gävle, som lyckligtvis ligger i nära anslutning till skolan och Midgård där 

jag bor. En bekant till mig hade sedan några månader tillbaka fått en anställning där som IT 

ansvarig. Efter email och telefonkontakt fick jag Vd:n Mikaels godkännande att genomföra 

studien hos företaget. 

 

Eftersom jag vid sidan av denna uppsats även arbetade parallellt med D-uppsatsen kom idén att 

jag skulle genomföra denna studie på samma företag som D-uppsatsen. Då vi delade upp arbetet 

inom D-uppsatsen valde jag att ansvara för metod-delen. Eftersom båda uppsatserna använder sig 

av samma metod så kunde jag använda metod materialet i bägge uppsatserna. Dessutom 

bestämde jag mig för att skriva allmänt om Gavle vilket jag också kunde använda mig av i bägge 

uppsatserna. Jag tillfrågade min handledare om jag kunde gå tillväga på detta sätt, vilket han till 

min glädje också godkände. 

 

När företaget för intervjun var bestämt satte jag mig ner och författade metod delen. Denna 

metod var enligt min mening den tyngsta biten, dels då jag finner det ointressant, och dels på 

grund av kravet på att metod-delen skall vara så pass omfattande. Efter att metod delen 

färdigställts började jag leta efter material till teoriavsnittet. Jag märkte ganska fort att det var 

svårt att hitta material rörande ämnet expansion. Jag utgick från att det skulle finnas avsevärda 

mängder material i ämnet, då det är ett så pass viktigt moment i många företags livscykler, men 

detta visade sig vara ett felaktigt antagande. Jag hittade en del användbart material på högskolan i 

Gävle samt på universitetet i Linköping och började med att skumma igenom litteraturen för att 

lokalisera användbara delar. 

 

Parallellt med att studera den inlånade litteraturen började jag även förbereda mig inför intervjun 

med Mikael. Eftersom det var två olika områden som skulle undersökas så krävdes förberedelser 

i form av nedskrivna frågor, samt att läsa in sig på företaget. Tiden efter intervjun fortsatte jag 

med att bearbeta teoriavsnittet. Vid den här tidpunkten fick jag reda på att Gavle hade gått i 

konkurs. Mikael hade då fullt upp med konkursen samt nybildningen av företaget så mina 

kompletterande frågor fick vänta. Under denna tid insåg jag att jag skulle revidera min 

frågeställning. Företaget gick i konkurs - hade det något att göra med expansionen som 

genomförts? 
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Efter en längre tid så tog jag kontakt med Mikael igen för att komplettera mina frågor. När jag 

fyllt i de luckor som fanns i empiri delen, reviderade jag sedan delar utav teoriavsnittet. Jag lyfte 

bort den del som berörde området management, samt lade till några helt nya delar som berörde 

organisation och styrningsaspekten. 

 

För att få en bättre översikt angående intervjuerna, samt för att få ett tidsperspektiv över 

rekonstruktionen och nybildningen så har jag för ändamålet konstruerat en tidslinje.  

  

1992          1995                               2003      2004     2005    2006                   2010 
                                                           Juli          Maj   December 

Företaget bildas under 

namnet Gavle 

Marknadskommunikation 

AB 

Företaget inleder sin 

expansionsfas 

Företaget sätts 

under 

rekonstruktion 

Här görs två  

intervjuer 

Här försätts företaget i konkurs och kort 

tid därefter så nybildas företaget under 

namnet Gavle TM byrå 

I augusti görs 

ytterligare en 

Intervju på företaget 

Företaget idag 

Figur 2: Egen illustration 



11 

3. Teori 

 
I detta avsnitt har jag försökt att ta upp de riktlinjer som finns skrivna inom ämnet expansion. 

Jag kommer även att presentera de olika teorier och synsätt som finns beskrivna kring ämnet 

inom litteraturen. Inledningsvis presenteras en allmän beskrivning av ämnet; varför företag 

expanderar. Längre fram i avsnittet har jag för avsikt att penetrera djupare inom ämnet.  

 

3.1 Inledning expansion 

 

Många av dagens företag har som målsättning att växa/expandera. Därför kan det konstateras att 

expansion är ett viktigt steg i ett företags livscykel. Det finns under historiens lopp många 

exempel på företag som lyckas bra med detta, och det finns givetvis också många företag som har 

misslyckats. Med tanke på detta bör ett beslut om expansion föregås av omfattande strategiska 

analyser. Varje enskild utredning leder ofta till en slutsats; att expandera eller inte. Om man kan 

förstå dessa slutsatser så har man kommit långt angående frågan om företaget skall expandera 

eller inte. Man har även antagligen fått information om hur företaget skall expandera.
41

  

 

Det finns vissa företeelser som är viktiga att konstatera när det gäller ett företags etablering på 

nya marknader. En av aspekterna är att olika marknader är mer lönsamma än andra. En annan 

faktor kan vara att en marknad kan vara lönsam för ett företag, men inte för ett annat inom 

samma bransch. Det är således inte bara marknaden i sig självt som avgör om det kommer att bli 

lönsamt att satsa på den nya marknaden, utan även företagets unika egenskaper. Hur man 

lokaliserar dessa egenskaper presenteras längre fram i teoriavsnittet. Det är ett faktum att det 

kostar att etablera sig på nya marknader. Det är även inte självklart att det blir lönsamt att 

etablera sig där. På olika marknader är det också olika etableringskostnader som man måste ta 

hänsyn till. En tillsynes lönsam marknad kan komma att undvikas p.g.a. för höga 

etableringskostnader. Exempel på detta kan vara lagar och tull.
42

 Hur man beräknar dessa 

kostnader kommer också tas upp längre fram i teoriavsnittet. Det finns flera olika 

tillvägagångssätt vid etablering på en ny marknad, man kan exempelvis köpa upp en redan 

befintlig rörelse, eller man kan bygga upp en helt ny filial från grunden.
43

 

 

Den största risken inom expansion är att det oftast kräver kapital. Ofta kan det handla om större 

summor som sätter hela företagets framtid på spel. Därför är betydelsen av att man gör en korrekt 

bedömning av marknaden, samt dess förutsättningar utav högsta tänkbara vikt.
44

 

                                                 
41

 Erik W Jakobsen, Lasse B lien Expansionstrategi för affärsutveckling sid 9 
42

 Ibid. sid 9 
43

 Ibid. sid 10 
44

 Ibid. sid 6 
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3.2 Expansionsformer 
 

Det finns tre olika expansionsformer där s.k. vertikal integration innebär att man börjar 

konkurrera framåt eller bakåt i produktionskedjan, exempelvis med sina leverantörer eller sina 

kunder. Internationell expansion är då man etablerar sig på den nya marknaden utan några nya 

produkter. Diversifikation innebär att ett företag etablerar sig med nya produkter eller tjänster 

inom ett område där man redan existerar.
45

 

 

Det finns tre olika generella tillvägagångssätt då man skall etablera sig på en ny marknad. Direkt 

investering är då företaget bygger upp en helt ny organisation på den nya marknaden. Enligt 

litteraturen så är det viktigaste som man bör tänka på när man använder sig av detta 

tillvägagångssätt, att man bygger upp den nya organisationen med kunden i centrum. Företaget 

bör även eftersträva att skapa en så liten organisation som möjligt. Detta för att företaget skaffar 

sig erfarenhet av sina kunder på ett smidigare sätt om man har en mindre organisation med 

mycket kundkontakt. Huvudorganisationen bör eftersträva att inte kontrollera/styra den nya 

enheten alltför hårt. Om organisationen är uppbyggd med friare tyglar så uppmuntrar man bl.a. 

till fler egna initiativ. Det är även väldigt viktigt att skapa en s.k. jag känsla inom den nya 

organisationen samt att moderbolagets normer och värderingar framhävs på ett bra sätt. Man 

skapar på så vis en företagskultur liknande den som finns inom moderbolaget.
46

 

 

Det andra tillvägagångssättet då man vill expandera till en ny marknad, är uppköp av ett på 

marknaden redan befintligt företag. Detta är kanske den enklaste formen av expansion. Fördelen 

med ett uppköp är att man får en redan etablerad organisation på den nya marknaden. Den största 

nackdelen kan vara att en företagskultur kan bli svårt att implementera i den nya enheten. Detta 

beror på formella och informella skillnader mellan moderbolaget och det uppköpta företaget. 

Begreppet organisationskultur är enligt litteraturen en sammanfattande beteckning för de 

dominerande inställningarna, värderingarna samt beteendena och normerna inom en 

organisation.
47

 

 

Det tredje tillvägagångssättet är formen Allianser, där man inleder ett samarbete med ett redan 

existerande företag som redan verkar på den nya marknaden. Det finns olika grader av hur pass 

nära samarbete det är, och Partnerskap är benämningen på den form av samarbete som är den 

mest sofistikerade. Denna fas innefattar att man har ett starkt knutet samarbete sinsemellan. I 

litteraturen ges exempel på en verkstadskund som samarbetar med en maskintillverkare om hur 

produktiviteten skall höjas genom uppgradering av maskinutrustning.
48

 

                                                 
45

 Erik W Jakobsen, Lasse B lien Expansion: Strategi för affärsutveckling, sid 21  
46

 Bakka, Fivel, Lindkvist: Organisationsteori fjärde upplagan sid 126,127  
47

 Erik W Jakobsen, Lasse B lien Expansion: Strategi för affärsutveckling sid 143 
48

 Ibid sid 49 
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3.3. Generella drag för expansion 

 
Det finns enligt Erik W Jakobsen inga enhetliga teorier som förklarar hur ett företag bör gå 

tillväga vid expandering. Men man kan sammanfatta de generella dragen, dessa finns illustrerade 

i modellen nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa till Figur 3: Erik W Jakobsen, Lasse B lien expansion: strategi för affärsutveckling 

sidan 10 

 

Det första företaget bör göra vid en expansion är att definiera och avgränsa marknaden. Därefter 

bör man undersöka vilken/vilka marknader som är intressanta och som kan tänkas expansion på. 

Ett moment som man då kan genomföra är att segmentera marknaden, vilket innebär att man 

delar in potentiella kunder efter dess attraktionsförmåga. Vidare nämner Erik att 

attraktionsförmågan kan bestå utav en mängd olika variabler, till exempel köpkraft och antalet 

konkurrenter. När man har definierat och avgränsat marknaden så innefattar nästa moment att 

försöka uppskatta hur lönsamt detta segment av marknaden är. Till detta kan man använda olika 

former av verktyg men det vanligaste är att man använder sig av någon form av ekonomisk 

kalkylering. Tredje momentet innebär att man skall försöka identifiera konkurrensfördelar som 

man har gentemot konkurrenterna. Det finns olika typer av konkurrensfördelar och några 

exempel på det är bl.a. att företaget har lägst pris, bättre service eller att man finns närmare 

kunden.
49

 

 

Fjärde momentet innebär att man skall beräkna kostnader för införskaffandet av de nya resurser 

som behövs. När lönsamheten är beräknad för den nya marknaden så bör man även beräkna 

kostnaderna som en expansion innebär. För att kunna få en uppfattning om de faktiska 

kostnaderna så bör man använda sig av någon form av kalkylering utifrån de kända fakta som 

finns, men det är viktigt att poängtera att man endast kan göra en uppskattning. Målet är dock 

självklart att komma så nära de reella kostnaderna som möjligt. Det femte momentet innebär att 

man skall beräkna kostnader för s.k. aggressiv respons. Med detta avses att, utöver 

etableringskostnaderna som uppstår då företaget expanderar, så kan även konkurrerande företag 

                                                 
49

Erik W Jakobsen, Lasse B lien expansion: strategi för affärsutveckling sid 10  

Etableringsbeslut Etableringskostnader 

1 Definiera 

och avgränsa 

marknaden 

2 Lönsamhet 

på 

marknaden 

3 

Konkurrens 

fördelar  

4 Resurs 

anskaffning

skostnader 

5 Aggressiv 

respons 

6 Välj 

strategi för 

att gå in på 

marknaden 
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försöka få övertaget på den nya marknaden. Detta syftar på att konkurrerande företag gör olika 

angrepp för att få bort det nya företaget från den nya marknaden. Det sjätte och sista momentet 

innebär att företaget skall välja vilken strategi man bör använda sig av för att gå in på den nya 

marknaden. Olika former av strategier kan bl.a. vara att man slår sig in på den nya marknaden 

genom att ha lägre pris än konkurrenterna. Det kan även innebära att företaget har ett högre pris 

men beslutar sig för att använda sig av aggressiv marknadsföring för att kunna nå vissa utvalda 

segment av marknaden.
50

 

 

3.4. Motiv för expansion  
 

Som tidigare har nämnts så det ett välkänt faktum att de flesta företag eftersträvar att expandera. 

Därför bör man fråga sig i vem och vilkas intresse detta sker. Aktieägarna, företagsledarna, de 

anställda, och kommunen är några intressenter. Det är dock i första hand företagsledningen och 

aktieägarna som har störst intresse av att företaget expanderar. Aktieägarna ser självklart gärna 

att deras aktier skall öka i värde. Företagsledningens intresse kan vara att man personligen ökar 

sin inkomst genom s.k. bonussystem. Ökar vinsten så blir bonusen högre. Det finns således ett 

samband mellan storleken på företaget och dess omsättning, samt företagsledarnas löner.
51

  

 

Enligt författaren Morris är det kundernas belåtenhet som skall vara ledstjärnan för det 

expanderande företaget, men skälen kan många gånger vara flera. Exempelvis att säkra företagets 

verksamhet med hjälp av större omsättning, men även att testa och pröva olika management- och 

produktidéer. Personlig tillfredställelse över att se något utvecklas kan också vara en faktor som 

spelar in, samt att ge anställda större karriärmöjligheter. Det kan även kännas tillfredställande för 

ägarna att bygga upp något som deras barn sedan kan ta över. Detta för att de skall få en viss 

ekonomisk trygghet i framtiden. Ännu ett motiv kan vara att uppnå en större teknisk fulländning 

inom ett visst område, eller att ta upp tillverkning av vissa komponenter som tidigare hade köpts 

in för att t.ex. höja pålitligheten, men ibland även för att sänka kostnaderna.
52

 

                                                 
50

 Erik W Jakobsen, Lasse B lien expansion: Strategi för affärsutveckling sid 16 
51

 Ibid sid 27 
52

 MJ Morris Växa med framgång – expansion i småföretag första upplagan sid 41 
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3.5 Sambandet tillväxt expansion 

 
Eftersom begreppet expansion är väldigt närstående begreppet tillväxt så bör man redogöra för 

definitionerna av respektive begrepp. Definitionen för tillväxt är: 

 

 ”Ekonomisk tillväxt kan skapas antingen genom ökade insatser av produktionsfaktorerna, dvs. 

att tillförsel av antingen arbete eller kapital görs, eller genom att produktiviteten ökar, dvs. att de 

redan insatta resurserna används mera effektivt”
53

  

 

Definitionen av expansion är: 

 

”Att man ökar antalet produktmarknader som ett företag konkurrerar på” 
54

 

 

Arbetsinsatserna ökar t.ex. genom att befolkningen växer, att fler söker arbete, eller att samma 

mängd människor arbetar flera timmar, vilket betyder att produktiviteten ökar. Kapitalet ökar i 

sin tur genom att nya investeringar görs, och en form av investering är just expansion.
55

 

 

Tillväxtföretag grundas enligt flera forskare av människor som har tidigare erfarenhet från andra 

tillväxtföretag. Det bör understrykas att drivkrafterna inom företaget kommer både från ledningen 

och från personalen underifrån. De som arbetar närmast kunderna och marknaden ser först när 

nya trender kommer. Ett gemensamt drag för många tillväxtföretag är enligt undersökningar att 

man prioriterar tiden mer än andra företag. Detta innebär ett högre krav på tidsåtgång inom 

majoriteten av de processer som finns inom företaget, vilket i sin tur leder till en högre 

effektivitet. Tillväxten ger i sig självt en mängd fördelar, bl.a. att kunna se företaget växa vilket 

ger självförtroende för personal som i sin tur kan öka framgångarna ytterligare. En snabb tillväxt 

kräver ofta att man bör rationalisera på grund av att rekryteringen inte följer i samma takt som 

tillväxten. Detta gör att företaget ständigt bör rationalisera sin verksamhet.
56

 

 

Det finns ett stort antal myter och fördomar angående expanderande företag i allmänhet och även 

kring fenomenet tillväxt i sig. Några exempel på dessa myter är att tillväxtföretag tillhör den s.k. 

High Tech sektorn, som har sitt ursprung i universitet och högskolor. Dessa företag finns även i 

speciella tillväxtbranscher som på sikt tillför dålig lönsamhet och andra finansiella problem 

därtill. Alla tillväxtföretag har en exakt likadan utvecklingscykel som andra företag, men finns 

endast specifikt inom småföretag med så kallad Gnosjöanda. Det påstås även att alla 

tillväxtföretag har en starkt nischad orientering, vilket bör innebära högrisk som 

placeringsalternativ.
57
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3.6 Vem tar expansionsbeslutet? 
 

Enligt litteraturen så är det ledningen som beslutar angående huruvida ett företag skall expandera 

eller inte.
58

 Redan vid början av 1900-talet så gjordes en undersökning om vilka som hade 

kontrollen över företagens beslut.
59 

I denna undersökning framkom att företagens beslut fattades 

utav professionella företagsledare och ledningen, som oftast hade en liten ägarandel i det företag 

som de ledde. Detta kan således mynna ut i en potentiell konflikt mellan ledningen och företagets 

ägare.
60

  

 

Allmänt kan man konstatera att beslutsfattandet som företagsledning har till uppgift att utföra, har 

med det långsiktiga perspektivet att göra. Ett exempel på det perspektiv som företagsledningen 

har till uppgift att försöka förutspå är vad som händer 10-20 år in i framtiden.
61

 Begreppet Top 

Management används ofta i det här sammanhanget och syftar på ledningen inom ett företag eller 

en organisation. Detta är alltså t.ex. styrelsen, verkställande direktör, divisionschefer, 

generaldirektör och koncernchefer. Det är dessa som har det yttersta ansvaret vid ett eventuellt 

expansionsbeslut.
62

 Det är dock vanligt i medelstora och större företag att själva förslaget, samt 

strategin kring expansionen utarbetas av en projektgrupp bestående utav människor med olika 

bakgrund inom företaget.  

 

Det är också viktigt att i det här sammanhanget beakta att när det gäller små företag, så är 

ägaren/ägarna och företagsledningen ofta en och samma person, eller personer. Den som 

överväger att ta beslutet att utvidga sin rörelse brukar ofta ha erfarenhet av långa arbetsdagar, 

stress, avsaknad av normalt umgängesliv, med mera. När företaget expanderar kommer pressen 

att förstärkas ytterligare på dessa områden. Arbetsuppgifterna kommer att förändras i takt med att 

företaget växer och just denna modifiering av arbetsuppgifterna är av en central betydelse för 

företagets förmåga att växa framgångsrikt.
63

 Den verkställande direktören måste vid den här 

tidpunkten avluta med uträttandet av en mängd saker som han tidigare personligen ansvarat för. 

Han eller hon måste nu istället komma underfund med hur han skall få andra medarbetare att 

uträtta dessa arbetsuppgifter. De kanske aldrig kommer att klara det fullt ut lika bra eller lika 

snabbt, men för att hinna med de nya arbetsuppgifterna måste han delegera ut vissa tidigare 

arbetsuppgifter på andra, annars är risken för utbrändhet stor.
64
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Det är ett faktum att när man ger andra människor lite större frihet, accepterar deras ibland 

annorlunda metoder och uppträder som lärare, så medför det mera stress för den som delegerat ut 

arbetsuppgifterna. En annan sak som påverkar företagaren och dennes familj är att dessa ofta har 

pantskrivit merparten av sina tillgångar som säkerhet för företagets lån. Om då företaget går i 

konkurs innebär det ofta ekonomisk ruin för ägaren.
65

 

 

3.7 Alternativ till expansion 
 

Expansion är som tidigare har konstaterats en form av investering. Ett företag kan även investera 

i maskiner och inventarier. Det sistnämnda är en form av investering som har fördubblats under 

1990-talet. Effekterna utav olika former av investeringar kan ses ur två olika perspektiv, från ett 

samhällsekonomiskt, och ett företagsekonomiskt.
66

 Investeringarna ses ur det 

Samhällsekonomiska perspektivet som att de bl.a. på sikt kan öka ett lands produktionskapacitet. 

Det är ur det företagsekonomiska perspektivet som man kan urskilja flera olika alternativ till 

expansion. Det brukar här talas om tre stycken olika perspektiv.  

 

Det första perspektivet benämns ofta som Realinvesteringar. Denna form av investering innebär 

att man möjliggör ytterligare produktion då man införskaffat nya anläggningstillgångar.
67

 Den 

andra formen av investeringar är de såkallade finansiella investeringarna. Denna typ av 

investering innebär att man införskaffar exempelvis aktier och obligationer. Motivet till denna 

investering är att man vill få utdelning på det kapital som man har investerat. Den andra 

anledningen till att man just investerat i aktier kan vara att man vill skaffa sig ett inflytande i det 

bolaget man köpt delar av. Den form av investeringar kallas strategiska investeringar och 

betraktas i vissa hänseenden istället som omkostnader. Dessa har dock karaktären av de andra 

formerna utav investeringar. Exempel på denna typ av investering är marknadsföring, forskning, 

utbildning, och utveckling.
68

 

 

Akademisk forskning har kommit fram till att de allra flesta småföretag inte vill växa särskilt 

mycket, eller kanske inte alls.
69

 De företag som expanderar enbart med ändamålet att tjäna mer 

pengar hör i allmänhet inte till de mest framgångsrika.
70

 Många företag som expanderar ser det 

istället som ett sätt att skydda sin befintliga verksamhet. Motiven bakom detta kan exempelvis 

vara att skydda sig mot potentiella konkurrenter och att kunna ge kunderna en bättre service. 

Andra motiv kan vara att man vill bli stora nog för att kunna anställa någon ytterligare 

medarbetare som kan avlasta företagaren. Majoriteten av småföretagen finner att deras fortsatta 

existens är beroende av i vilken utsträckning de betjänar sina kunder.
71

  

 

För att kunna expandera behöver företagen därför flera kunder, eller måste sälja mer till de redan 

befintliga.
72 
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3.8 Att tänka på då man expanderar  
 

Det finns väldigt många exempel på hur det är fullt möjligt att under en generation etablera ett 

företag, bygga upp det och få det att växa. För andra företagare tar det längre tid att uppnå en viss 

storlek. Det kan bero på att de verkar inom helt olika branscher och att de drivs på olika sätt. Det 

finns dock vissa generella kvaliteter som ett företag måste ha om man skall vara säker på att 

överleva. De viktigaste faktorerna är tillgång till kapital, en lämplig kontroll och skydd över sina 

tillgångar. Dessutom är kompetent och motiverad personal samt god likviditet väldigt viktiga 

förutsättningar. Men även företagets anpassningsförmåga till nuvarande och framtida marknader 

är väldigt viktiga. Det är företagsledarens uppgift att se till att dessa förutsättningar ständigt är 

uppfyllda.
73

  

 

I takt med att ett företag växer så bör man vanligtvis anställa fler medarbetare som kan avlasta 

företagaren. Detta är positivt då företagets omsättning ökar, men det bör understrykas att det inte 

avlastar företagarens hela ansvarsområde. Ju större företaget växer desto fler transaktioner måste 

genomföras, desto större antal tjänster och produkter tillverkas desto fler kunder som har med 

företaget att göra. Morris ger ett exempel på hur det kan uppstå nya arbetsuppgifter p.g.a. att ett 

företag växer. Detta exempel är när hotell och reseräkningarna för en mindre företagare uppgick 

till 15 000 kronor, då det knappt är värt att lägga ner någon energi på att identifiera felaktigheter. 

Om företaget växer och dessa kostnader nu istället uppgår till en miljon kronor, är det värt att 

undersöka denna kostnad och huruvida något avviker från det normala.
74

  

 

Det blir även svårare för företagsledaren att koordinera de olika avdelningarnas arbete inom 

företaget som helhet. Ett exempel kan vara när ekonomichefen vill höja priserna på en produkt 

samtidigt som försäljningschefen vill sänka dem, dessutom vill marknadschefen ta upp nya 

produkter i sortimentet samtidigt som produktionschefen vill minska sortimentet. Morris menar 

vidare att alla kanske har rätt i sina åsikter utifrån sina egna perspektiv, men alla kan inte få sin 

vilja igenom. Därför måste chefen ta ett beslut som han anser bäst gynnar företaget som helhet. 

 

En viktig faktor att tänka på är att få tag på bra personal, då har man större chans att lyckas med 

sin expansion. Därför bör man gå systematiskt tillväga vid anställning, speciellt givetvis till 

chefsposterna.
75

 När företagaren har hunnit finna de rätta medarbetarna bör han nu istället också 

börja fundera över hur han ska kunna behålla dem.
76

 

 

Få ambitiösa expansionsprojekt har förverkligats utan att företaget får tillgång till extra resurser 

utifrån den egna organisationen i form av t.ex. externa investerare, banklån, och nyemissioner. 

Ibland inträffar dock att tillväxten sker uteslutande med hjälp av företagets egna vinstmedel.
77

 

Det är i regel inom detaljhandeln som expansionen finansierats på det här sättet och det gäller då 

främst snabbrörliga varor.
78
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Vid en expansion så är det ofta som ett företag behöver flera eller bättre maskiner, mer personal, 

eller rent av helt nya fabriker. Eftersom det skulle innebära slöseri att ta nya resurser i anspråk 

innan de redan existerande utnyttjats fullt ut, så bör investeringar i de redan existerande 

resurserna vara en lämplig början. Man bör då även självklart granska hur man kan göra dem så 

produktiva som möjligt och till lägsta möjliga kostnad. Detta kan i viss omfattning genomföras 

internt men oftast krävs det någon utomståendes goda omdömesförmåga för att kunna objektivt 

studera, samt besluta om vilka åtgärder som bör utföras. Därför anser Morris vidare att man bör 

få hjälp utifrån organisationen av någon extern rådgivare.
79 

 

 

Det finns mycket hjälp som man kan få gratis eller subventionerat av olika typer av kompetenta 

specialister. Exempel på olika externa rådgivare är banker, svenska organisationer som t.ex. 

Sveriges exportråd, kommuner och statens institut för företagsutveckling, universitet och 

högskolor, samt olika typer av affärskonsulter. Insynen från dessa externa rådgivare bör gälla alla 

aktiviteter inom det lilla företagets administration, försäljning, redovisning, osv.
80 

Om man 

använder sig av någon extern rådgivare så kan man belysa områden som tidigare legat i mörker. 

Det bör dock poängteras att det fortfarande är företagaren som bär ansvaret, och att en 

förutsättning är att företagaren har fullt förtroende för rådgivaren. Han avgör självklart vilka råd 

som skall accepteras och vilka som ska avvisas.
81 

 

 

Vid expansion bör man även ha de ekonomiska aspekterna i åtanke. Utöver att räkna på de 

kostnader som uppstår bör man även ta hänsyn till huruvida expansionen är lönsam eller inte. Det 

finns en mängd olika beräkningsmetoder som ofta kommer till användning. Exempel på några av 

dessa metoder är pay-off metoden, nuvärdesmetoden, annuitetsmetoden och internräntemetoden. 

Dessa metoder mäter olika ekonomiska variabler för olika former av investeringar.
82

 

                                                 
79

 Ibid sid 62  
80

 Ibid  
81

 Ibid. sid 86 
82

 Ibid. sid 125  



20 

3.9 Organisations aspekten 
 

Ordet organisation kommer från grekiskans organon, som betyder verktyg, redskap.
83

 Begreppet 

organisation definieras enligt litteraturen som följande: 

 

”En organisation har en arbetsindelning och en administrativ apparat med olika regler, 

värderingar och avtal som grund försöker säkra koordinering kontinuitet och måluppfyllelse”
84

 

 

En organisation är således en form av enhet där de inblandade samverkar i någon form. Denna 

enhet består av en samling medlemmar och har som uppgift att uppnå ett eller flera mål.
85

 En 

organisation i ett företagsekonomiskt perspektiv grundas utifrån företagsledningens 

styrningsfilosofi, samt dess nuvarande situation. Valet av organisationsstruktur är i sig en form av 

styrningsåtgärd. Relationen mellan organisation och styrsystem kan illustreras med modell nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4: Lars A Samuelson, Controllerhandboken sid 77 

 

Begreppet organisationsteori avser läran om organisationer och det innefattar att förklara, 

förändra och beskriva organisationer.
86

 Litteratur inom området organizational design förutsätter 

att en organisation har flera olika valmöjligheter på hur man skall utvecklas. En organisation 

utvecklas således efter en målmedveten insats. Om det bildas en helt ny organisation så skall det 

finnas utarbetat en mängd olika funktioner.
87

 För det första skall de anställdas olika 

arbetsuppgifter finnas formulerade. Detta innebär att en viss hierarki skall finnas upprättad, vem 

som skall bestämma vad och vilka som är underordnade dessa chefer. Således skall det finnas 

bestämda befattningar inom organisationen. Dessutom skall arbetsrutiner bestämmas, s.k. 

workflow - hur arbetet skall passera exempelvis olika stationer och i vilken ordning. Man skall 

även bestämma vilket kommunikationssystem som medlemmarna av organisationen skall 

använda sig av. En viktig skillnad mellan grupper och organisationer är graden av formalisering. 

Graden av formalisering kan skilja sig från en organisation till en annan.
88
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3.10 Styrning aspekten 

 
Styrning är de åtgärder en organisation använder sig av för att genomföra sina strategier. I den 

administrativa styrningen så skall man framställa olika planer som behövs för att kunna 

genomföra den styrning som eftersträvas. Planering och uppföljning är enskilda processer men 

båda ingår i den administrativa styrningsfunktionen.
89

 De mål som utarbetats för en organisation 

bestäms oftast av dess styrelse eller ägare. Ibland finns det dock externa aktörer som bestämmer 

över en organisation, t.ex. Riksdagen som ger direktiv till Skatteverket. Cheferna i organisationen 

väljer sedan vilka strategier som behövs för att man skall kunna uppnå de mål som är satta. I 

dessa strategier skall det fastställas vilka uppgifter som ska utföras, samt vilka resurser som skall 

användas. Dessutom skall det bestämmas vilka som förmedlar de olika strategierna till 

organisationens medlemmar som i sin tur även ser till att de berörda aktiviteterna samordnas. Det 

måste också ordnas så organisationens medlemmar får de uppdrag som passar just dem, samt att 

man försöker se till att dessa blir motiverade.  

Efter en viss period skall man helst utvärdera hur det gått med dessa olika strategier i sin helhet 

för att förbättra förutsättningarna att uppnå målen. 
90

 

 

Det finns olika konfigurationer av styrning. Den Administrativa styrningen är den process som 

används för att påverka organisationens alla medlemmar till att genomföra de bestämda 

strategierna.
91

 Projektstyrning är då en grupp aktiviteter är bestämda att uppnå ett visst bestämt 

slutresultat. Aktivitetstyrning är då man försöker få vissa specifika uppdrag att utföras så 

produktivt och så effektivt som möjligt.
92

  

 

Styrningsprocessen kan delas upp i fyra olika generella steg. Det första består av att man skall 

precisera en form av måttstock för önskat resultat. Ett exempel är om ett företag vill öka 

motivationen för de anställda, då skall detta mätas och företaget bestämmer sig för att göra en 

enkätundersökning bland de anställda och ser hur pass motiverade de är. Målet är att öka de redan 

väldigt motiverade för sina arbetsuppgifter från nuvarande 60 % till 70 %. Nästa steg består i att 

man fastställer de processer som finns i organisationen och för sedan över denna information till 

olika styrenheterna. Det tredje steget innebär att den aktuella styrenheten jämför den information 

som kommit in, med den måttstock som finns. Om detta inte stämmer överrens så använder man 

sig av det fjärde steget, s.k. feedback.
93

 Det innebär att man ser över den aktuella styrenheten för 

att sedan korrigera med hjälp av olika åtgärder.  

 

Inom den administrativa styrningen så används ofta projektplanering, och denna typ av styrning 

omfattar budgetframställning och verksamhetsplanering. I ett sådant projekt så skall dess 

omfattning anges, vilken tidsram det skall utföras inom, samt dess kostnad. 
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Cheferna får sedan ta emot fortlöpande information från dessa olika projekt i form av 

ekonomiska rapporter om problem, och rapporter om framsteg. Dessa bör sedan följas upp av 

någon typ utav utvärdering. Detta för att se vad som har gjorts bra respektive dåligt. Sedan 

används inkommen information för att avdelningar och personer skall kunna förbättra sina 

resultat.
94

  

 

3.11 Rekonstruktion
95

 
 

När ett företag sätts under rekonstruktion så innebär det i praktiken att företaget tillfälligt skyddas 

från fordringsägarnas krav. Företaget kan inte heller försättas i konkurs under 

rekonstruktionstiden. Företagsrekonstruktion begärs av det drabbade krisföretaget hos tingsrätten, 

men kan även begäras av någon utav fordringsägarna. 

 

Nästa steg är att domstolen fattar beslutet om en rekonstruktion skall ske eller inte. Domstolen 

utser även en rekonstruktör som utreder varför de inträffade problemen uppstått, samt vad som 

kan göras för att lösa dem. I första hand sätts en tidsram på tre månader för företaget att 

återhämta sig på. Det brukar i praktiken innebära att företaget ser till att det blir god likviditet. 

 

3.12 Konkurs 
 

Konkurs är inte som man kan tro ett ekonomiskt begrepp utan istället ett juridiskt begrepp. Det är 

den s.k. konkurslagen som anger de riktlinjer som reglerar hur en konkurs skall hanteras. 

Förutsättningen för att ta ett beslut om konkurs är att den s.k. konkursgäldenären inte kan betala 

sina skulder, varpå dessa förfaller. När det beslutas om att sätta en person eller företag i konkurs 

så berövas dennes rätt att förfoga över sin egendom. Det benämns då som att företaget eller 

personen är på obestånd, vilket syftar på det ekonomiska tillståndet hos vederbörande. 
96

 

 

När vederbörande förlorat rätten att disponera sin egendom förvaltas den istället av en utsedd 

konkursförvaltare. Konkursförvaltaren realiserar den drabbades tillgångar och använder sedan 

dessa medel till att betala de skulder som personen eller företaget har. Borgenärerna får sedan 

betalt utifrån medlen som inkommit till konkursförvaltaren, i förhållande till hur stora deras 

respektive fordringar är. När detta är utfört och konkursförvaltaren avslutat sina uppgifter så 

beslutar en domstol att konkursen är slutförd. Företag klassas i många fall som juridiska personer, 

och dessa upplöses direkt efter att konkursen är avslutad. Förlusten får då bäras av 

borgenärerna.
97

 

 

När man talar om konkurs i ekonomiska termer så är det något mer än otillräcklig likviditet och 

bristfällig soliditet. Bristande likviditet är då man inte har tillräckligt med pengar eller andra 

betalningsmedel för att man skall kunna betala sina skulder. Bristande soliditet är då tillgångarna 

är mindre än skulderna.
98
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3.13 Downsizing  

 
Med downsizing innebär att företagsledarna skär ner inom organisationen. Detta kan vara på 

personal med arbetsledande uppgifter eller på den personal som är längst ner inom hierarkin. 

Syftet med downsizing är att minska kostnaderna för organisationen.
99

 Fenomenet downsizing 

började som en form av strategi på företag med svag likviditet. Men efter en tid började 

finansiellt starka företag också använda sig utav downsizing som ett sätt att förbättra företagets 

ekonomi och således aktiekursen. Ett sätt kan vara att skära ner på personalen för att minska 

kostnaderna - om företagets försäljning är konstant och kostnaderna minskar så ökar dess 

förtjänster.
100

 

 

3.14 Teorianalys 

 
Jag har utgått från vad som kommit fram i empiri avsnittet för att sedan kunna hitta lämpliga 

teorier som sammanknyter till detta. Det första som jag anser bör tas upp i teori avsnittet är 

allmän teori, inom ämnet expansion. Detta för att ge en grund för att senare kunna penetrera lite 

djupare inom ämnet. Jag använder mig främst av Erik W Jakobsen, Lasse B liens litteratur 

Expansion strategi för affärsutveckling och MJ Morris Växa med framgång – expansion i 

småföretag. Denna litteratur tycker jag förklarar det mesta av grunderna inom ämnet, och är 

dessutom relativt lättläst.  

 

Efter att ha förklarat de grundläggande teorierna inom ämnet väljer jag att ta upp de enligt min 

mening mest intressanta områdena såsom motiv för expansion, vad som är viktigt att tänka på vid 

expansion, alternativa strategier vid expansion m.m. Dessa avsnitt behövs för att kunna sätta sig 

in den intervjuades situation, ansvarsområde, arbetsuppgifter o dyl.  

 

Organisation och styrningsaspektens grunder är två delar som jag anser måste tas upp i 

teoriavsnitten för att man som läsare ska kunna sätta sig in i Gavles struktur och dess styrsystem. 

Eftersom det aktuella företaget för min fallstudie genomgick ett flertal olika stadier under 

perioden då jag genomförde min studie, så anser jag att även dessa borde förklaras inom 

teoriavsnittet. Därför tar jag kortfattat även upp begreppen Downsizing, konkurs och 

rekonstruktion. 

 

Jag har som mål att ta upp de centrala aspekterna inom expansion. Dock har jag inte för avsikt att 

fördjupa mig i dessa olika subgrupper inom expansionsområdet. Jag anser att teoriavsnittets syfte 

är att ge läsaren vad han eller hon behöver för att kunna sätta sig in i empiri avsnittet. För övrigt 

bör det nämnas att det finns förvånansvärt lite litteratur tillgänglig runt fenomenet expansion. Det 

är anmärkningsvärt med tanke på hur viktigt momentet är i många företags livscykler.  

Jag har använt mig av följande praktiska tillvägagångssätt när jag skrivit teoriavsnittet: Först och 

främst så har jag självfallet lokaliserat den teori som jag anser vara bäst lämpad för denna 

uppsats. Efter att ha valt ut vissa avsnitt så har jag skrivit ned de delar jag bedömt vara 

intressanta, och därefter med egna ord skrivit om och förklarat substansen av det jag har läst. 
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4. Empiri 
 

I detta kapitel behandlar jag materiel som består av både primär- och sekundärdata. Den data 

som jag använt mig av har tillkommit genom intervjuer, deltagande observation, 

branschlitteratur samt företagets hemsida på Internet. Vidare ges även en företagspresentation 

samt en kort beskrivning av telemarketingbranschen.   

 

4.1 Telemarketingbranschen 

 

Telemarketing kan sägas innebära att använda telefonen i marknadsföringen, och detta 

tillvägagångssätt uppstod på 50-talet i USA.
101

 Ford Motor Company anses vara det första 

företaget som på ett genomtänkt sätt utnyttjade telefonen i marknadsföringssyfte.
102

 I Norden och 

Sverige dröjde det mycket längre innan telemarketing fick genomslag, och de första kampanjerna 

med telemarketing genomfördes av Trygg-Hansa i början på 1980-talet.
103

 

 

Telefonen som arbetsredskap blir allt vanligare i kampen om marknadsandelarna. I Sverige 

arbetar omkring 80 000 människor med telefonen som verktyg, antingen det gäller att sälja, ge 

hjälp till kunder eller att bara svara på frågor. Under senare år har telemarketingbranschen haft en 

stadig tillväxt på mellan 30 och 35 %. Med den ökningstakten kommer det ständigt att behövas 

ny arbetskraft. Under slutet på 1990-talet omsatte hela telemarketingbranschen i Sverige omkring 

36 miljarder årligen, vilket enligt Philip Cohen - ordförande i Svenska Telemarketingföreningen - 

var lika mycket som hela omsättningen i reklambranschen.
104

 

 

Varför just telemarketing har vuxit så mycket de senaste åren beror främst på att telefonen är ett 

billigt kommunikationsmedel. En kontakt via telefon behöver inte kosta mer än 50-75 öre per 

samtal, inkl. arbetstid, spilltid och administration. Jämför med ett kundbesök, som sällan 

underskrider 1 500 kronor per besök eller ett utskick med direktreklam som i snitt hamnar på 

mellan 10 och 25 kronor per försändelse.
105

 

 

Telemarketing bedrivs ofta på så kallade callcenter, vilka är enheter där man kan arbeta med 

både utgående och ingående telefonsamtal för flera kunders räkning, något som innebär att man 

kan uppnå stordriftsfördelar. Många callcenter är utlokaliserade till mindre orter för att uppnå 

kostnadsfördelar och minskningar i personalomsättning jämfört med storstadsregionerna.  

 

Det största hotet mot telemarketing har varit EU, som tidigare försökt stoppa teleförsäljning helt. 

När det blev uppenbart att det är omkring 1,5 miljoner människor inom EU som arbetar i 

branschen har det hotet försvunnit.
106

 I stället beslutade EU att det senast 1998 skulle finnas ett 

slags spärrlista upprättad i varje EU-land innehållande namn på konsumenter som har undanbett 

sig såväl direktreklam som telemarketing. I Sverige heter denna spärrlista NIX-Telefon. Andra 
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svårigheter för branschen är att den är relativt ung och omogen, vilket gjort att den ibland fått ett 

tvivelaktigt rykte, något som de seriösa utövarna gör allt för att tvätta bort.
107

 

 

4.2 Företagsrepresentation 

 

Företaget jag valt att undersöka heter numera Gavle TM byrå, och hette tidigare Gavle 

Marknadskommunikation AB, vilket utåt ofta endast benämns med namnet Gavle. Företaget 

startade sin verksamhet i mars år 1992 och sedan hösten samma år har man sysslat med enbart 

telemarketing i olika former.
108

 I mitten av 1990-talet expanderade Gavle och öppnade filialer i 

Sundsvall, Hudiksvall, och Söderhamn. Under 1999 tillkom Borlänge och sedan 2001 finns det 

även en filial i Jönköping. Kontoret i Söderhamn var sedan en tid tillbaka avvecklat vid den här 

perioden. I maj 2004 fanns Gavle verksamt med telemarketing på fem olika orter runt om i 

Sverige.
109

 Orsaken till att just dessa orter hade valts ut är att flertalet är av medelstor storlek efter 

svenska mått mätt, samt att det finns en stark kultur i dessa orter. De flesta filialer ligger relativt 

nära varandra förutom Jönköping som ligger i Småland. Anledningen till att Gavle valt att 

etablera sig där är enligt VD:n att regionen hade en stor utvecklingspotential, ett bra läge med 

olika kommunikationer, samt en närhet till orter som Huskvarna, Nässjö och Habo.
110

 

 

4.2.1 Organisation i Gavle Marknadskommunikation AB 

 

I företaget Gavle fanns det i Maj 2005 totalt 280 anställda och av dessa var cirka 45 stycken 

heltidsanställda och resten arbetade deltid. På kontoret i Gävle var tolv personer heltidsanställda 

och arbetade med telefonförsäljning under främst dagtid i veckorna. De deltidsanställda arbetade 

på kvällar och helger. Bland personalens anställningar skiljde sig även arbetsuppgifterna åt, då de 

som arbetade dagtid i första hand arbetade mot företag med besöksbokningar, kundvård och 

registeruppdatering. På kvällar och helger riktade man sig till största del mot konsumenter med 

försäljning av produkter och tjänster med avslut direkt över telefon med kunden.
111

 På de övriga 

filialerna arbetade fem personer på heltid i Sundsvall, sex i Hudiksvall, elva i Borlänge och tio i 

Jönköping. Säljarna och den administrativa personalen uppgick vid den här perioden till omkring 

17 heltidsanställda på kontoret i Gävle. Ett uppsatt mål var att ha omkring heltidsanställda varje 

kontor, och att filialerna skulle bli mer likartade och innefatta omkring trettio säljplatser 

vardera.
112

 Under år 2003 hade Gavle en omsättning på 20 miljoner kronor.
113

 

 

Vid Gavle fanns det i princip sex olika typer av arbetsbefattningar. Den största posten bestod av 

telefonsäljarna som hade till uppgift att sälja produkter och tjänster via telefon. Den näst största 

gruppen var säljledarna som fanns på varje ort där Gavle bedrev verksamhet. En säljledare 

ansvarade för att leda och arbeta som coach för sin tilldelade grupp av telefonsäljare. Säljledaren 

var också ansvarig för en viss produkt eller tjänst och skulle även fungera som ett stöd och 

uppmuntran för säljarna.  

En annan befattning som fanns på varje ort är en administrativ tjänst som fungerar som en 
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filialchef. Dessa chefer har funnits på filialerna sedan 2001 och Gavle valde att kalla dessa 

befattningar regionchefer.
114

  

    

På kontoret i Gävle fanns övriga funktioner som tillhör ledningen. Här fanns Vd:n, IT ansvarig, 

ekonomi- och löneansvarig samt en projektledare som arbetade med att ta in nya uppdrag, och 

med marknadsfrågor.
115

 Personen som var ekonomiansvarig arbetade halvtid och för närvarande 

fanns denne på plats tre dagar per vecka. Arbetet bestod till största del av lönehantering. Gavle 

hade sedan länge saknat någon som kunde ägna sig åt IT-frågor, vilket fört med sig att Gavle 

legat tidsmässigt efter och tvingats säga nej till två kunder. För att råda bot på detta hade 

företaget anställt en IT-ansvarig sedan några månader tillbaka.
116

  

 

Mikael beskriver själv organisationen som platt, där mycket sköts ute på golvet och ett 

organisationsschema över Gavles verksamhet i Gävle skulle förenklat se ut som följer nedan:
117

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur: 5 Egen illustration 

 

 

 

4.2.2 Gavles Affärsidé   

 

Gavles affärsidé grundar sig på en nationalekonomisk tanke att ett företag skall koncentrera sig 

på det dom är bäst på. Övriga funktioner skall läggas ut på entreprenad till företag som är 

specialiserade inom sin verksamhet. På detta sätt uppnås en optimal effektivitet och ett 

gemensamt bättre s.k. värdeskapande.
118

 Gavles affärsidé är förövrigt densamma nu efter 

nybildningen av bolaget som innan konkursen, eftersom Mikael fortfarande tror på affärsidén 

trots att företaget gått i konkurs en gång innan nybildningen. 

                                                 
114

Intervju med VD Mikael Lundén, 040528 
115

 Intervju med administratör vid Gavle, 040525 
116

 Intervju med VD Mikael Lundén vid Gavle, 040528 
117

 Företagspresentation, dokument från VD Mikael Lundén  
118

 http://www.gavle.com 040518 kl. 12:51 

Vd 

Regionchef Ekonomiansvarig Strategisk PL 

Konsument Företag Projektadm. Marknadsfrågor 

Säljledare 

Teamledare 

5 säljare 

Säljledare 

Team ledare 

IT-ansvarig 



27 

 

Tidigare har funktioner som idag finns inom företaget som IT och ekonomi varit utlagda på 

konsulter. Fortfarande finns mycket tekniskt kunnande som bl. a. berör telefonerna utlagt på 

entreprenad.
119

 Gavle uppger tre stycken nyckelord för sin verksamhet. Dessa är Kvalitet, 

Feedback och Kunskap/Lojalitet. Gällande kvalitet är Gavle mycket medvetna om kvalitet som 

konkurrensmedel och därför anser företaget att det är viktigt att vårda förtroendet som man fått 

från sina samarbetspartners. Angående feedbacken anser Gavle att det är viktigt att kunna utnyttja 

flexibilitet i telefonarbetet då t.ex. en samarbetspartner under aktivitetens gång kan ha önskningar 

om att ändra erbjudandet ut till kunden. Här skall Gavle vara lyhörda och anpassa sitt utbud 

optimalt. Gällande kunskaps- och lojalitetsaspekterna satsar Gavle medvetet på aktiv 

personalvård och löpande utbildning. Bland personalen efterfrågar Gavle erfarenhet och analytisk 

känsla.
120

   

 

4.2.3 Gavles Service och tjänster 

 

Gavle eftersträvar som sagt samarbeten på lång sikt med sina samarbetspartners. Av dagens 

samarbetspartners har de flesta funnits med i bilden mellan sju och tolv år. Gavle arbetar med 

välkända produkter och bland uppdragsgivarna finns bland annat Canon, Kinnarps, Mr Music, 

Privata Affärer, SCA, Sharp, Shell, Tele 2 och Veckans Affärer.
121

 Gavle belyser att man värnar 

ömt om befintliga samt stora samarbetspartners, omkring tjugo av dessa är s.k. A-kunder, vilka 

på så sätt är av större betydelse för Gavle.
122

  

 

Mikael menar att Gavle arbetat på ett lite annorlunda sätt än branschen i övrigt, då vikten alltid 

legat på försäljning med människor som främsta verktyg, och inte med datorer. Mikael betonar 

dessutom att företaget inte är en industri med maskiner som producerar, utan att de som 

producerar är människorna hos Gavle. Med detta faktum understryker han att mjuka värden är av 

stor betydelse för företaget, då det är viktigt att personalen trivs och att även samarbetspartners 

får en positiv bild av företaget. Gavle använde sig av ett webbaserat system som hade till uppgift 

att möjliggöra en ihopkoppling av ett Intranät med de olika filialerna.
123
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Gavle erbjuder i huvudsak följande tjänster till sina kunder och samarbetspartners:
124

 

 

Contact Center, som innefattar att kunderna skall få service med bl.a. 

 

– Telefonpassning med kundtjänst, kampanjsvar och ordermottagning 

– Faxpassning med kundtjänst och online bevakning 

 

Consulting, som består av: 

 

– Handlingsplaner för produkter/säljkårer samt bollplank 

– Säljstrategi för att bygga och utveckla säljkårer samt säljteknik och besöksstrategi 

– Telefonstrategi för att bygga upp ett callcenter, samt för att utveckla ett samspel 

mellan kundtjänst och säljare 

 

Undersökningar som omfattar framtagande av kompetens för kunder, marknad och personal, 

Telemarketing med säljuppdrag, direktförsäljning, ordermottagning och relationsförsäljning. Att 

vara samarbetspartner till Gavle skall innebära att man får erfarenhet, energi och ansvar för att 

uppnå optimalt resultat i sina kampanjer. Gavles försäljare och marknadsförare har stor vana att 

ta eget ansvar och ger kontinuerlig uppföljning till dess samarbetspartners. För att lyckas bra med 

relationer till sina samarbetspartners har Gavle strategiska projektledare, säljledare och 

försäljningschefer till sitt stöd.
125

   

 

4.2.4 Gavle TM byrås affärsidé 

 
Gavle TM byrå har varit med och utvecklat branschen under 1990 och början av 2000 talet. 

Företaget har stor erfarenhet från många branscher och från olika kampanjupplägg. Den kunskap 

som företaget har skapar effektivare resultat och mer lönsamma kampanjer. Företagets affärsidé 

är att i långsiktiga samarbeten men även i kortare kampanjer hjälpa kunden till att nå bästa 

möjliga resultat. Gavle skapar resultat tack vare bästa möjliga strategiska upplägg med hänsyn till 

produktens position på marknaden, samt uppdragsgivarens konkurrenter, fördelar, svagheter och 

prisbild. Företaget gör omsorgsfulla urval av målgrupper, vilka personer som är rätt för 

uppdraget, hur kampanjen skall förberedas för att skapa resultat, samt vilka volymer som skall 

bearbetas.
126

 

En av företagets främsta styrkor är dess 23-åriga erfarenhet av säljledning, ledarskap, och 

utveckling av olika säljkårer. I första hand prioriterar företaget att dess agenter och säljare får 

ansvaret för kampanjerna. Genom Gavle business School utvecklas kunskapsnivån på företagets 

säljare i produktkunskap och säljteknik. Företaget prioriterar Team Building som utvecklas med 

ansvar och kunskap. De olika teamen skall hjälpa varandra för att på så sätt uppnå målen.
127

 

Företags telesäljare och agenter har lång erfarenhet och har en snittålder på 40 år.  

Telesäljaren och agenten driver och ansvarar för projekt och kampanjer. Dessa rapporterar till 

både projektledaren på Gavle och till uppdragsgivaren. Nyckelfaktorer för resultatet är att vi 

lämnar ett stort ansvar till den anställde.  
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4.2.5 Gavle TM byrås service och tjänster 

 

Gavle säljer in sina tjänster med mottot att ”En outsourcad säljkår är många gånger effektivare än 

en anställd”. Gavle erbjuder säljuppdrag mot företag och konsument. Olika företag anlitar Gavle 

oftast som en outsourcad säljkår med hela ansvaret. Då arbetar företaget ofta med en årsbudget 

och ansvarar för att utveckla försäljningen, dvs. på samma sätt som en anställd hos kunden. 

Några exempel på vilka produkter och branscher som företaget arbetar med är medlemsklubbar 

för musik och förlag. De produkter som säljs är bl.a. telefoni, utbildningspaket, datatjänster, 

livsmedel, ljudböcker och cd spel. Gavle anlitas också för kortare kampanjer t.ex. 2-10 gånger 

per år. De kortare kampanjerna brukar vara inom livsmedels-, telefoni och förlagsbranscherna. I 

första hand utför företaget kortare kampanjer åt ICA, Axfood och servicehandeln.
128

 

 

Gavle erbjuder sig att utföra olika former av kartläggning av konsumenternas intresse för olika 

produkter. Att ringa är både effektivt och relativt billigt. Detta sätt kan både fungera som ett 

komplement eller ett effektivt alternativ till exempelvis mässor, som är jämförelsevis dyra. 

Dessutom erbjuds en tjänst som Gavle kallar för registeruppdatering, vilket går ut på att företag 

vill uppdatera sina databaser med rätt uppgifter. Detta används sedan till att t.ex. marknadsföra 

sig mot rätt målgrupp och skapar på så vis en effektivare marknadsbearbetning.
129

  

 

Ytterligare en tjänst som företaget erbjuder är s.k. besöksbokningar. Denna tjänst brukar oftast 

användas till att stödja säljkåren. Detta brukar leda till att försäljningen effektiviseras. När Gavle 

sköter besöksbokningarna så genererar det i fler besök. Detta i sin tur leder till flera offerter och 

avtal. Gavle ser till att skapa möten och att skapa behov för företagens produkter, och intresse för 

att träffa försäljare. Olika uppdragsgivare anlitar Gavle för att hjälpa till att utveckla olika typer 

av databaser. De hjälper till att ta fram olika alternativ av databaser som är anpassade just till 

uppdragsgivaren.
130

 

 

Gavle erbjuder även en mängd olika konsulttjänster. En av dess tjänster är att utveckla en säljkår i 

ett externt företag. Det kan handla om en nulägesanalys, tänkt utökning av företaget samt en 

handlingsplan för hur säljkåren skall utvecklas för företaget, produktportföljen och marknaden. 

Gavle går igenom säljkåren samt hur cheferna arbetar med försäljning idag. Hur fungerar det med 

kundbesök, offerter, målsättningar och resultat? Hur arbetar man med genomförande och 

försäljning, och hur kan man förbättra detta? Dessutom utvärderas hur man skapar motivation 

samt utvecklar kompetens.
131

 

 

En annan konsulttjänst som Gavle erbjuder är att erbjuda outsourcing av 

försäljningschefsuppdraget. Med detta innebär att man erbjuder sig att agera konsult så 

uppdragsgivaren slipper att indirekt ta ansvar för försäljningsavdelningen. Med detta koncept kan 

det vara lönsamt för medelstora och småföretag. Gavle har med 20 års erfarenhet den erfarenhet 

som behövs för att ta på sig ansvaret som försäljningschef.
132
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Ytterligare en typ av tjänst som Gavle erbjuder går under benämningen analys. Detta innebär att 

Gavle anlitas för att göra olika former av analyser för att se hur den s.k. marknadsbearbetningen 

kan utvecklas. Analysen kan beröra delar eller en hel marknad. Analysen omfattar tidigare 

nämnda moment som t.ex. kundbesök, avtal, offerter och hur bearbetning av nya samt befintliga 

kunder sker. Det kan även bestå utav analys av uppdragsgivarens databashantering, marknad, 

effektivitet, och målgruppsurval.
133

 

 

4.2.6  Konkurrenssituation för Gavle TM byrå 

 

I Sverige finns omkring tio större företag som är verksamma inom telemarketingbranschen, och 

ett av dessa företag är Gavle TM byrå. Lokalt i Gävle finns mellan tio till femton konkurrenter, 

vilket gör Gävle till en stad med många företag och stor konkurrens inom branschen. Vid Gavle 

TM byrå ser man inte detta som något större hot utan mer som en utmaning att göra ett bättre 

arbete. En styrka för Gavle TM byrå är att företaget har trogna samarbetspartners där vissa har 

varit med ända sedan starten 1992. 

 

Från Gavles sida ser man även en stabilitet i att ha flera kontor utspridda över landet för att 

komma närmare sina kunder. Något uttalat hot för företaget och branschen anses ej föreligga då 

man för tillfället befinner sig i en expansionsfas och stort rekryteringsbehov av cirka femtio nya 

telefonsäljare. Senare års tillkomst av spärregistret NIX-Telefon där konsumenter kan avsäga sig 

marknads-, försäljnings- eller insamlingssamtal per telefon, verkar heller inte påverkat branschen 

märkbart. Från Gavle TM byrå sida ses detta register som något positivt då man ej avser att ringa 

kunder som inte är intresserade av företagets tjänster. Man är även positivt inställd till senare 

pålagor, som att telefonnumret man ringer från skall vara synligt hos konsumenten. Detta för att 

visa att företaget står för sin sak och inte har något att dölja.
134
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4.3 Intervju med VD Mikael Lundén 

 

Mikael har i grunden en tvåårig gymnasieutbildning inom handel- och administration. Han anser 

dock att han fått sin mesta utbildning genom erfarenheter inom försäljning. Mikael har även lärt 

sig mycket om ledarskap inom idrotten som han länge själv varit aktiv i. Mikaels intresse för 

ledarskap uppkom tidigt under hans aktiva idrottskarriär med bl.a. deltagande i TV-pucken som 

ung. Mikael tror att hans stora idrottsintresse har medfört att han har utvecklat sitt ledarskap på 

ett annat sätt än vad som annars skulle ha skett, då han både varit ledare i golf och hockey. 

Gällande golfen har Mikael även varit med och utvecklat golfspelare samt suttit med i styrelsen 

för Gävle Golfklubb. Under tiden som Mikael var engagerad i idrotten kom han till insikt om att 

han önskade arbeta med ledarskap i någon form, endera inom idrotten eller näringslivet. Han 

poängterar dock att han aldrig har varit speciellt karriärsugen eller känt något behov av att vara 

chef, något som annars kanske är ganska vanligt förekommande bland ledare inom näringslivet. 

 

Mikael påbörjade sin säljarkarriär inom företaget Electrolux med försäljning av dammsugare. 

Detta var ett yrke som tilltalade honom, han trivdes med att sälja och hade inom några år  

befordrats till både filial- och områdeschef. Under tiden som områdeschef på Electrolux 

ansvarade han för cirka 25 säljare över hela landet. Mikael säger sig ha haft en uppväxt med 

kontakt av olika former av säljande, som gjort att han på ett naturligt vis har valt att arbeta med 

försäljning. Han tror också att försäljningsbegåvningen till en viss del ligger i blodet. I alla fall 

tror Mikael att han har utrustats med en sådan.  

 

I mars 1992 blev Mikael tillfrågad och senare övertalad att starta eget företag med två bekanta. 

Detta blev så småningom Gavle, och från början bedrevs verksamhet inom både telemarketing 

och utbildning. Under den här tiden hade Mikael ansvaret för utbildningsdelen. Den sistnämnda 

delen avvecklades under hösten samma år och från denna tidpunkt valde man att enbart inrikta 

sig på telemarketing. I samband med detta köptes en part ut från företaget, och när 

utbildningsdelen avvecklats tog Mikael över VD-posten som han sedan innehaft allt sedan dess.  
 

Mikael säger sig vara en analytisk person som har lätt att läsa av folk, och framhåller denna 

egenskap som positiv för en ledare. Med hjälp av detta har han lätt att ta folk och kan även 

avgöra hur en person är samt om denne eventuellt skulle kunna vara rätt person eller ej för 

företaget, t.ex. vid en anställningsintervju. Mikael anser dessutom att han är förhållandevis bra på 

att se möjligheter i olika situationer och att han alltid försöker se allt så positivt som möjligt.  

   

En sak som Mikael framhåller flera gånger under intervjun är att han försöker vara mån om sin 

personal och att man från Gavles sida försöker hålla en så låg personalomsättning som möjligt. 

Han berättar vidare att han alltid har trivts med att utveckla individer och om detta har lyckats 

kan man se det som en form av belöning av sitt arbete. 

 

Mikael betonar att vilken bakgrund och vilka egenskaper man bör ha är beroende av i vilken 

bransch man är verksam, och enligt honom finns det två typer av verkställande direktörer i 

Sverige idag. Han menar att det dels finns renodlade ekonomer och dels personer som är mer 

marknadsinriktade. Mikael tillhör den sistnämnda typen och anser att om man som han är 

verksam inom t.ex. telemarketingbranschen är det en klar fördel om man är marknadsinriktad. 

Han påpekar dock att det inte skadar med en ekonomisk bakgrund för att lättare kunna skapa 

resultat, men samtidigt säger han att sådana tjänster lätt kan köpas in av ett externt företag. 
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Om Mikael skall beskriva sig själv anser han att han är mer av en ledare än en chef, som enligt 

honom ofta har ett ekonomiskt ansvar. Återigen gör han gällande att han tror att ledarskap ofta är 

något som ligger i blodet men att det viktigaste kanske är ett genuint intresse för ledarskap.  

 

Mikael berättar också att det är hans ansvar att kunna få de anställda inom organisationen att 

känna sig delaktiga samtidigt som man måste bemästra att ställa krav och att vara auktoritär. 

Detta är en balansgång som enligt Mikael kan vara svår att hantera. Hur han själv är eller har 

lyckats som chef är han inte villig att svara på, utan menar att det är något som andra får bedöma.  

 

Vilka arbetsuppgifter inom Gavle delegerades ut till övrig personal?  
 

Förutom själva telemarketingen i sig delegerade Mikael ut olika former av administrativa 

uppgifter till övrig personal. Den personal som hjälper Mikael med dessa arbetsuppgifter är 

främst den marknadsansvarige, IT-ansvarige, administratören och ekonomiansvarige. Förutom 

dessa personer så delegeras även uppgifter ut till de olika regioncheferna på filialerna samt till 

regionchefen på Gävlekontoret.
135

  

 

De arbetsuppgifter som delegeras ut från Vd:n är bl.a. alla former av IT-frågor, till den IT 

ansvarige. Regioncheferna ansvarar i sin tur för att de att olika filialerna genomför de 

arbetsuppgifter som man blivit tilldelade, samt sköter informationsflödet från regionkontoren till 

Vd:n och tvärtom. Regioncheferna har även ett ansvar i rekryteringsfrågor och i anställandet av 

ny personal till sina kontor. Regioncheferna skall även ansvara för upprättande och uppföljning 

av budget för sina respektive filialer.
136

  

 

Regionchefen i Gävle fungerade som produktions- och utbildningsansvarig. Till detta tillkom 

ovannämnda arbetsuppgifter med personalfrågor såsom rekrytering och uppföljning av 

sjukfrånvaro. Den marknadsansvarige personen på kontoret i Gävle har som arbetsuppgifter 

främst kundbesök, projektledning med uppföljning, att besvara och skicka ut offerter samt att 

hålla kontakt med olika kunder via telefon. Administratören vid Gavle har till uppgift att sköta 

allmänna kontorsgöromål vid kontoret. I framtiden var det även tänkt att denne person mer skulle 

ta över personalfrågor och med detta bli en slags personalchef. Den ekonomiansvarige arbetade 

deltid och fanns på kontoret i Gävle tre dagar i veckan. Dennes arbetsuppgifter bestod till 

uteslutande del av lönehantering för alla anställda inom Gavle. Mikael menade vidare att det är 

bra med en platt organisation som ger möjligheter och rättigheter att ta egna beslut bland de 

anställda.
137
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Berätta om expansionen som Gavle genomförde? 

  

Det var jag som Vd som i slutändan beslutade om att expandera verksamheten. Jag hade rådfrågat 

med säljledarna och teamledarna angående detta. Motivet till expansionen var i första hand att 

komma närmare kunderna. När man kommer närmare kunderna så får man en plattform utifrån 

man kan öka sin omsättning i den regionen, vilket i slutändan skall generera till bättre ekonomi 

för företaget. Jag reste själv runt till de olika filialerna en till två gånger i veckan för att följa upp 

verksamheten där. Dessutom rapporterade de olika filialcheferna kontinuerligt in information 

angående främst försäljning men dessutom om övriga uppgifter som rör de olika filialerna såsom 

t.ex. sjukfrånvaro och anställningsbehov. Rapporteringen sköttes dagligen via det interna 

datanätverket men jag stämde även av med regioncheferna en gång i veckan.
138

 

 

  
 

 

Figur 6: Egen illustration 
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Hur ser organisationen ut i Gavle TM byrå? 

 

Den organisation som finns inom Gavle TM byrå är nu väldigt bantad i jämförelse med Gavle 

Marknadskommunikation AB. Regioncheferna är borttagna liksom filialerna. IT ansvarig är nu 

en deltidstjänst som ordnar det nödvändigaste med IT frågor inom företaget. Ekonomiansvarig är 

även det en deltidstjänst som hjälper till med löner och dylikt. Det finns en heltidsanställd 

administratör som har till uppgift att sköta allt från att svara i telefonen, planering av kundbesök, 

viss del av rekryteringsprocessen, etc.
139

 

 

Sedan har vi teamledarna som dels arbetar med vanlig försäljning samt ansvarar för just sitt team. 

Att ansvara för sitt team innebär bl.a. att skriva ner och rapportera hur försäljningen går, vilka 

som jobbade samt vilka som var sjuka. Det finns tre olika team dagtid, kvällstid och helg. Under 

teamledarna finns säljarna som via telefon försöker sälja olika produkter och tjänster för våra 

uppdragsgivares räkning. Organisationen i Gavle TM byrå kan illustreras i modellen nedan.
140

  

 

 

 
 

 

 

Figur 6: Egen illustration 
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Varför var ni tvungna att rekonstruera företaget? 

 

På begäran sattes Gavle under rekonstruktion. Det var i slutändan tingsrätten som beslutade om 

detta. Då fick vi på oss tre månader att återhämta oss. Under denna tid skyddades vi från 

fordringsägarnas krav och kunde då inte heller försättas i konkurs. Under tiden utsågs en 

rekonstruktör och vi försökte gemensamt reda ut varför de inträffade problemen uppstått och vad 

som kunde göras för att lösa dem.
141

  

 

Rekonstruktionen som sådan innebär i allmänhet att man försöker skära i kostnaderna. Men man 

kan också träffa överenskommelse med fordringsägarna om att de kommer få mindre betalt för 

sina skulder som det rekonstruerade företaget är skyldig. 
142

 

 

Under tiden som rekonstruktionen pågick fick företagets leverantörer, leasegivare och andra 

fordringsägare inte säga upp sina avtal med företaget. Efter denna tid av rekonstruktion 

beslutades gemensamt att Gavle skulle försättas i konkurs.
143

 

 

Varför gick företaget i konkurs? 

 

Företaget gick i konkurs efter överläggningar mellan mig som Vd och aktieägare, och 

rekonstruktionsansvarig som tillsattes efter ett beslut hos tingsrätten. Vi kom fram till detta beslut 

p.g.a. att Gavles finanser var i mycket dåligt skick. Jag trodde ändå på företagets affärsidé samt 

på branschens framtid.
144

 

 

Den dåvarande situationen inom företaget var att företaget var under rekonstruktion och med 

denna s.k. "kniven på strupen" så hade inte Gavle de förutsättningar som krävdes för att man 

skulle kunna efterleva affärsidén. Då tyckte vi att det var bättre att sätta företaget i konkurs och 

starta upp verksamheten på nytt.
145

 

 

Hade expansionen något att göra med konkursen? 

 

Den främsta orsaken till konkursen var att finanserna var i dåligt skick. Orsakerna till att 

finanserna var i dåligt skick berodde på många faktorer. Det var en allmän nedgång inom 

branschen och vi hade tappat några av våra största kunder, vilket gjorde att finanserna blev 

sämre. Sedan var det ju det här med expansionen, den bidrog till att kostnaderna ökade. Om man 

tittar på de enskilda filialerna så var det vissa som faktiskt genererade mer intäkter än kostnader. 

Men i stort så översteg kostnaderna intäkterna. Vad detta berodde på är svårt att säga men 

branschen hade under den tiden en tillfällig nedgång. Sedan kan det vara så att den kalkyl som vi 

gjorde på företaget var som sagt missvisande. Vi hade t.ex. missbedömt vissa konkurrenter på 

några av orterna.
146
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Vilka risker anser du att det finns rent allmänt när man expanderar? 

 

Såsom jag ser det är det ekonomiska faktorer, har man tillräckligt med buffert i form av kapital 

och god likviditet rent allmänt. Det skiljer sig alltid med kalkyler och verkligheten. Sedan anser 

Mikael vidare att när man etablerar sig på nya orter så tappar man lite av kontrollen. Även om 

man har verktyg att kontrollera och följa upp verksamheten i tex. de olika filialerna så förlorar 

man ändå insyn och fullständig kontroll. Därför är det av yttersta vikt att anlita rätt chefer som 

man kan lita på.
147

 

 

Det finns även en risk att bränna ut sig. I mitt fall så blev jag inte utbränd men jag kan tänka mig 

att det kan drabba andra. Det är en väldig stress när man har byggt upp nya kontor från att 

tidigare bara funnits på en plats där man själv har lett arbetet. Det blir ett mer övergripande 

ansvar och man har inte den insyn som behövs. Detta leder i sin tur till stress. I mitt fall så är jag 

ju ensam ansvarig för företaget och i dessa fall bör man tänka sig noggrant för vad det innebär då 

man expanderar sin verksamhet till andra orter.
148

  

 

Är man två eller tre stycken som alla driver och äger en verksamhet så kan jag tänka mig att det 

inte är en lika stor press på dessa. Utan de kan dela upp ansvaret för att minska belastningen på 

den enskilda individen. Om man är ensam och driver företaget så är det viktigt att familjen finns 

där och ställer upp. Det är ju mycket extra tid som går åt för att få igång en ny verksamhet och 

det går mycket ut över familjen. 
149

 

 

Vad skulle du kunna ha gjort annorlunda när du ser tillbaka på det som har hänt? 

 

I efterhand kan jag säga att vi gjorde flera misstag. För det första tog vi inte de ekonomiska 

varningssignalerna på fullt allvar. Visst var jag insatt i det ekonomiska läget och var medveten 

om att företaget var under rekonstruktion. Vi fortsatte ändå vår verksamhet på samma sätt som 

tidigare men försökte hålla nere kostnaderna så gott vi kunde, men någon fullständig kontroll kan 

man säga att vi inte hade då, när jag ser tillbaka i backspegeln.
150

  

 

Expansionen skedde etappvis och det kändes bra att kunna komma närmare kunderna. Vi trodde 

att de olika filialerna skulle generera större intäkter än vad de egentligen gjorde, samtidigt som 

kostnaderna visade sig bli högre än väntat. Samt att i efterhand så kan man konstatera att det inte 

var rätt chefer som rekryterades till alla filialerna. Vi tappade några större kunder under 

rekonstruktionen och allt blev en ond cirkel kan man säga. Till sist kom jag och rekonstruktören 

fram till att det var bättre att försätta företaget i konkurs.
151
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Jag trodde fortfarande på företagets affärsidé och vi hade fortfarande kvar många av våra större 

kunder som vi visste skulle anlita oss igen. De hade varit väldigt nöjda med vårt tidigare 

samarbete.
152

  

 

Om man skall sätta upp några huvudfaktorer till att det gick snett i vårt fall, så var det för att vi 

inte hade tillräckligt med kontroll över våra finanser.  

Vi hade på den tiden en deltidsanställd som skötte en viss del av ekonomin inom företaget. 

Mikael berättar sedan att han under tiden saknade en extern person som kunde ha fungerat som 

ett bollplank. Visserligen fanns det personal inom företaget som han bollade frågor med, men 

någon utifrån kunde ha gett nytänkande inom organisationen.
153

  

 

För det andra så var det att vi expanderade för fort. Sedan var det viktiga kunder som bortföll som 

vi inte hade räknat med. Dessutom var det som sagt vissa av filialcheferna som tillträdde som inte 

var de bästa.
154

  

 

Gjordes någon form av ekonomisk kalkyl för att beräkna kostnader samt nya intäkter när 

ni etablerade er på de nya orterna? 

 

Ja vi gjorde beräkningar på de nya kostnader som skulle uppstå vid expansionen. Dessa kostnader 

var främst lokalhyra samt kostnader för löner till de anställda vid de olika filialerna. Vi satte upp 

dessa olika kostnader för att få fram en totalkostnad, dvs. en klumpsumma på vad det skulle kosta 

innan vi kunde börja sälja från de nya kontoren. Sedan räknade vi ut hur mycket det skulle kosta 

för varje kontor per månad i löpande kostnader.
155

 

 

Skiljde sig beräkningarna med verkligheten sen när ni såg det i efterhand? 
 

Ja det gjorde de. Kostnaderna blev lite högre än vad vi hade tänkt, men inga större skillnader. 

Dock fick vi senare sämre ekonomi och då började vi få svårare att täcka våra kostnader. 

Intäkterna blev dock sämre och sämre på grund av den försämrade konjunkturen inom branschen. 

Detta gjorde att våran kalkyl blev felaktig när man jämförde med verkligheten och våra egna 

beräkningar.
156
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5 Analys 
 

5.1 Motiv till expansionen 

 

Enligt Mikael var motivet till att man expanderade, att komma närmare kunderna. Jag förstår att 

han ville ha personal även i södra, mellersta och norra Sverige då det handlar om kundkontakt. 

Denna personal skulle på kortare tid kunna infinna sig hos kunden för att diskutera olika ämnen 

rörande deras affärssamarbete. Men som en nackdel till detta så ägnade sig Vd:n i genomsnitt en 

gång i veckan till att åka runt och besöka dessa filialer. Enligt min mening skulle det ha varit en 

bättre lösning att ha anställt medarbetare med arbetsuppgiften att åka runt till kunderna. Då 

uppnås önskemålet att komma närmare kunderna. 

 

Motivet att komma närmare de slutgiltiga konsumenterna anser jag inte vara av så stor vikt då det 

handlar om Gavles verksamhet. Orsaken är att verksamheten till största del består av 

telefonkontakt, i majoritet försäljning via telefon. Då spelar det inte någon roll hur långt 

avståndet är till kunden. Om en kund befinner sig i Sundsvall så har en telefonförsäljare i Gävle 

samma funktion som en i Sundsvall. Men Mikael kanske syftar på de uppdragsgivare som anlitat 

Gavle. 

 

Utifrån den ekonomiska aspekten så kostar det mer pengar att etablera sig på annan ort på grund 

av de extra kostnader som detta medför. Dessa extra kostnader är bl.a. lokalhyra och lön för 

filialcheferna. Dessutom förlorar Vd:n en del av kontrollen i företaget när han överlåter ansvar till 

de olika filialcheferna. Trots att han har diverse olika verktyg för att följa upp verksamheten, så 

får han inte samma insyn som han hade när all verksamhet fanns på samma plats som honom. Det 

innebär även ytterligare belastning på Mikael som ytterst ansvarig för hela verksamheten. Han 

hade redan ett pressat tidsschema, och när företaget väl fanns på flera orter så blev det ännu 

svårare att få tiden att räcka till. 

 

5.2 Fel som gjordes vid expansionen 

 

Företagets soliditet var inte tillräcklig för att kunna finansiera en expansion. Teorin tar upp 

behovet av att ha en buffert med betalningsmedel som kan användas för de nya kostnader som 

uppkommer. Det är ett faktum att i de flesta expansioner så uppkommer ytterligare kostnader. 

Orsaken till att kostnaderna uppskattades fel var att de kalkyler som gjorts var bristfälliga. Det 

borde därför ha genomförts en omvärldsanalys angående konkurrenter, konjunktur, och 

branschutveckling.  

 

Vdn Mikael verkar vara en bra chef, företagsledare och entreprenör men han anser sig själv ha 

bristfälliga kunskaper inom ekonomi. Han tog vidare upp att han saknade ett bollplank. Något 

som enligt min mening vore viktigt att ha för att kunna diskutera de viktiga frågor som rör 

företaget som helhet, och som dessutom kunde ha varit delaktig i, och planerat expansionen. 

En lösning som både ger ett bollplank att diskutera idéer med samt en person med omfattande 

ekonomiska kunskaper, vore att anlita en management konsult. En konsult kunde ingående ha 

studerat företagets ekonomi för att få en överblick och sedan kunnat ge råd om hur företaget kan 

förbättra sin ekonomi. Dessutom kunde denna konsult ha givit råd angående Vd:s planerade 

expansion. 
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5.3 Att tänka på när man expanderar sin verksamhet 

 

För det första så måste man konstatera att det är en ekonomisk risk som företaget tar då man 

beslutar sig för att expandera sin verksamhet. Man bör således noggrant kalkylera över de nya 

kostnader som tillkommer, för att sedan kunna komma fram till en lämplig bedömning angående 

huruvida man skall expandera eller inte. 

 

För det andra så skall man ha i åtanke att det betyder mer arbete och ansvar för Vd:n. Är det 

redan en stor belastning med de arbetsuppgifter som han eller hon redan innehar så skall man 

överväga att fördela några av dessa arbetsuppgifter till övrig personal. Då det kommer att 

innebära både fysisk såväl som psykisk belastning skall man även fundera på om man som 

företagsledare är kapabel till detta. Vikten av att ha ett bollplank för att kunna få ytterligare 

perspektiv på sina tankar och idéer är en stor tillgång.   

 

När ett företag växer så bör man fundera på om man som ledare har de kunskaper som behövs för 

att kunna driva ett större företag. Desto större ett företag blir, desto större krav ställs på 

företagsledningen angående de företagsekonomiska kunskaperna. Likviditeten och soliditeten bör 

analyseras mycket noggrant innan ett beslut om expansion sker. Dessutom kan det vara viktigt att 

göra en omvärldsanalys; hur kommer ekonomin utvecklas, hur ser branschen ut om några år, hur 

ser konkurrenssituationen ut, kommer lagstiftningen att ändras? Dessa är några av de frågor som 

man bör ställa sig. 

 

Eftersom det är en risk man tar när expansion sker, så kan det vara bra att även ha utarbetat en 

plan för ett ”worst-case scenario” - vad skall göras om företaget går sämre och snart inte klarar av 

att betala de fakturor som kommer in? Därför kan man även ha i åtanke före expansion, hur man 

skall gå till väga om det inte fungerar. 

 

En annan risk är att man överlåter ansvar till de nya filialerna. Detta innebär rekrytering av ny 

personal. Därför är det väldigt viktigt att anställa personal som är kompetent och som man kan 

lita på. Mikael säger själv i en av intervjuerna att han rekryterade fel chef till en av filialerna. Det 

finns risk att man inte får en lika bra insyn i företaget. Därför är det också viktigt att man 

tillämpar rätt verktyg när det gäller styrning och kontroll över filialerna. Det är även viktigt att 

tänka på att utarbeta ett lämpligt informationssystem inom företaget, hur skall rätt information 

komma till rätt person vid rätt tidpunkt?   
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5.4 Bakomliggande orsaker till konkursen 

 

Det som Mikael angav som den främsta orsaken till konkursen var den allmänna nedgången inom 

branschen. Dessutom hade företaget förlorat flera viktiga kunder. Företagets ekonomi var även 

den i dåligt skick. Det som jag anser vara den främsta orsaken till konkursen var att man inte 

verkade ta konkurshotet på riktigt allvar. Företaget var under rekonstruktion och Gavle hade 

planer både för utökning av verksamheten, samt ett flertal nyanställningar. Att Mikael saknade ett 

bollplank att kunna diskutera och planera företagets framtid med kanske hade gjort att han blivit 

mer uppmärksam på detta faktum. Eftersom han istället hade fullt upp med sina dagliga 

arbetsuppgifter så kanske det blev svårt att samla den energi som behövdes för att kunna ta tag i 

dessa svåra frågor på egen hand. 

 

Expansionen gjorde att det ställdes högre krav på Vd:n. Mikael var tvungen att leda ett flertal 

olika filialer runt om i landet, vilket gjorde att hans redan pressade tidsschema blev ännu mer 

pressat. Vid den tidpunkt då man expanderade fanns det resurser inom företaget, även om 

expansionen blev dyrare än planerat samt att vissa filialer gick dåligt. Jag kan inte ifrågasätta 

beslutet att genomföra expansionen, men att Gavle inte avvecklade de filialer som gick minus då 

det började gå sämre anser jag vara en bidragande orsak till att man gick i konkurs.  

 

5.5 Vad som kunde göras då Gavle var under rekonstruktion 

 

En intressant fråga jag ställde mig då jag genomförde min första intervju på företaget var, varför 

vidtar inte Vd:n några åtgärder för att skära ner på kostnaderna genom att skära bort delar av 

organisationen? Företaget befann sig i en krissituation då det var under rekonstruktion. Ett första 

steg vore att skära bort de filialer som inte var lönsamma. Det som borde ha gjorts sedan vore att 

räkna ut vilka enskilda kunder som genererade ett överskott på kapital, på de olika filialer som 

inte var lönsamma. Dessa kunder kunde ha förts över till huvudkontoret i Gävle, detta för att 

sedan lägga ner de filialerna som inte är lönsamma. 

 

Om företaget fortfarande har negativ likviditet så borde nästa steg vara att genomföra samma sak 

på de lönsamma kontoren. Räkna ut vilka kunder som är, respektive inte är lönsamma, för att 

sedan lägga ner dessa filialer också. Detta drar ner på kostnader i form av filialchefers löner, samt 

lokalhyra etc. Självklart tar man med sig de lönsamma kunderna till huvudkontoret.  

 

Företaget borde avveckla regioncheferna och eventuellt även se över om alla säljledarna behövts 

eller om det går att skära bort någon tjänst. För att få in mer likvida medel till bolaget så skulle 

det möjligen gå att finna någon intressent som är intresserad av att köpa en större aktiepost i 

bolaget. Eftersom företaget är under rekonstruktion så kanske det kan vara svårt att hitta någon 

som vill köpa andelar. 
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 5.6 Allmänna tankar kring fallstudien 

 

Det bör poängteras att jag främst har pratat med Vd Mikael Lundén. Men jag har även intervjuat 

en administratör och IT ansvarig rörande allmänna frågor om företaget. Angående expansionen, 

rekonstruktionen och konkursen intervjuades endast Vd:n Mikael. Orsaken till detta var först och 

främst att det är ganska känsligt att undersöka något så negativt som rekonstruktion och konkurs. 

För det andra så var det endast Mikael som hade full insyn i detta, varför det blev onödigt att 

intervjua de andra om detta ämne. Man kan konstatera att det är en svaghet i denna empiriska 

studie. Under de förutsättningar som fanns i det här fallet så var detta dock den enda lösningen, 

och eftersom mitt mål med denna fallstudie var att få inblick i vad som hade hänt i företaget, så 

anser jag att målet uppnåtts. 

 

Att eftersträva att ha någon form av bollplank eller forum för att diskutera t.ex. trender inom 

branschen saknades i Gavle, då man inte var med i någon branschorganisation eller hade någon 

liknande kontakt med utomstående. Det Mikael kunde ha gjort var att vända sig till något statliga 

eller någon kommunal organisation som kunde agerat som bollplank tex. Företagscentrum.  

 

Trots att företaget hade många anställda och omsatte relativt mycket pengar för att vara ett litet 

företag så fanns det endast en deltidsanställd ekonom som skötte betalningar och fordringar, etc. 

En ekonom inom företaget med övergripande ansvar och som larmat när företagets ekonomi 

börjat gå dåligt, skulle säkert kunna ha underlättat för Gavle. När denna ekonom saknades inom 

företaget så kan man tycka att revisorn istället borde ha slagit larm när likviditeten och soliditeten 

var dålig. 

 

Det kan ifrågasättas att företaget har en befattning som t.ex. IT ansvarig, då affärsidén utgår från 

den företagsekonomiska tanken att göra det som man är bäst på. Gavle vill att andra företag skall 

outsourca funktioner till dem inom t.ex. försäljning. Då Gavle inte är något IT företag så kan man 

tycka att de borde leva som de lär och själva outsourca till något företag specialiserat på IT.   

 

5.7 Förslag till fortsatta studier 

 

Det skulle vara intressant att studera ett flertal företag som har expanderat sin verksamhet och 

alltså göra en kvantitativ studie. Utifrån denna kvantitativa studie så kan sedan 

författaren/författarna dra generella slutsatser. Dessa slutsatser skulle kunna ge en unik inblick i 

företagens expansion, unik i den bemärkelsen att väldigt få studier har genomförts kring 

fenomenet expansion. 

 

Dessutom skulle det vara intressant med en studie där man jämför expansionen i ett företag med 

expansionen i någon organisation som inte har något vinstsyfte, exempelvis en statlig 

organisation. Ytterligare ett förslag på fortsatta studier är att detaljstudera ett specifikt moment 

inom expansionen - t.ex. skulle man kunna studera olika företags ekonomiska kalkyler inför den 

planerande expansionen. Man kan undersöka vilka verktyg, kalkyler och dylikt som företaget har 

använt sig av. 

 

En annan intressant studie skulle kunna vara att genomföra en undersökning på ett företag som 

köpt upp ett redan existerande företag - man skulle då kunna studera hur det går för moderbolaget 

att implementera sin företagskultur, sina strategier och andra förändringar i det nya företaget.  
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6 Slutsats 

 
Det är viktigt att konstatera att jag inte kan göra någon generell slutsats. Detta då jag har gjort en 

kvalitativ fallstudie med syftet att få en inblick i expansionen som skedde i Gavle. Samt ett försök 

att utreda vad som kunde ha gjorts för att förhindra konkursen. Jag kan dock dra slutsatser 

specifikt för företaget Gavle. 

 

Motivet till expansionen - att komma närmare kunderna, kan ifrågasättas. Verksamheten består i 

huvudsak av telemarketing där avstånd till kunden inte har någon betydelse. Det finns alternativa 

lösningar som inte genererar lika höga kostnader och som gör att företaget kommer närmare 

kunderna. 

 

Företaget gjorde bristfälliga kalkyler i samband med expansionen då kostnaderna blev högre än 

beräknat. Dessutom skulle en omvärldsanalys ha underlättat, man utvärderar då konkurrenter, 

konjunktur, och branschutveckling. Dessutom fanns inte de företagsekonomiska kunskaperna i 

företaget som skulle ha behövts för att få ur företaget ur dess besvärliga sits. Dessa kunskaper är 

även viktiga att inneha då man planerar expansion av sin verksamhet. 

 

Företaget planerade att göra nyanställningar när branschen gick nedåt, och samtidigt som det var 

under rekonstruktion. Detta är steg i helt fel riktning enligt all grundläggande företagsekonomi. 

Enligt all litteratur inom ämnet så borde fokus ligga på att skära ner sina kostnader, för att på så 

sätt få ordning på ekonomin inom organisationen.  

 

Att företaget genomförde expansionen var inte direkt den en avgörande faktorn till att Gavle gick 

i konkurs. Men det var en faktor som gjorde situationen ännu svårare att lösa då företaget började 

gå dåligt, eftersom flertalet av filialerna försämrade likviditeten ytterligare. Detta påskyndade att 

företagets ekonomi urholkades. Dessutom spelade det in att konjunkturen inom branschen sjönk. 

Men indirekt genom ovan nämnda faktorer så hade företaget sämre ekonomiska förutsättningar 

att klara denna nedgång pga. att expansionen genomfördes. Alltså kan man konstatera att 

konkursen hade i hög grad en bidragande orsak till att Gavle gick i konkurs.  

 

Att etablera sig på nya orter belastar Vd:n ytterligare. Han eller hon måste överväga hur mycket 

tid denne kan avvara på de nya enheterna inom organisationen. Detta skall sättas i relation till hur 

mycket ansvar som Vd:n skall delegera ut. En redan stressig arbetssituation kan göra saken än 

värre och kan även leda till ohälsa o dyl. Därför kan det vara värt att ägna en tanke åt hur mycket 

mer psykisk och fysisk press man kan utsätta sig för. Ur detta perspektiv så blir belastningen 

självklart mindre om man är flera som är ytterst ansvariga, exempelvis två ägare som driver 

företaget gemensamt.     
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Bilaga 3. Frågor till VD Mikael Lundén vid Gavle 040528 

1. Historik, (när, hur och varför startade företaget samt viktigare 

milstolpar) 

 

2. Hur är de andra kontoren organiserade och hur sköts detta från 

huvudkontoret? 

 

3. Vad erbjuder Gavle för olika produkter och tjänster? 

 

4. Vilka är era samarbetspartners/kunder? 

 

5. Vad har du som VD för bakgrund och egenskaper? 

 

6. Vilka egenskaper och bakgrund anser du att en Vd bör inneha? 

 

7. Tror du att det är någon skillnad mellan manligt och kvinnligt 

ledarskap? 
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Bilaga 2. Frågor till administratör vid Gavle 040525 
 

1. Historik om företaget (när, hur och varför startade företaget samt 

viktigare milstolpar) 

 

2. Vilka är era samarbetspartner/kunder? 

 

3. Vad erbjuder Gavle för produkter och tjänster? (kort förklaring)  

 

4. Vilka olika tjänster/arbetsuppgifter finns vid Gavle? 

 

5. Antalet anställda i företaget (Gävle, övriga kontor, hel- eller deltid 

samt personalomsättning) 

 

6. Hur styrs de övriga kontoren och hur fördelas arbetsuppgifterna 

mellan kontoren? 

 

7. Hur ser marknaden ut? (framtid, konkurrenter, styrkor, svagheter) 
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Bilaga 1: Frågor till VD Mikael vid Gavle den 050819 
 

Vilka arbetsuppgifter inom Gavle delegerades ut till övrig personal? 

 

Berätta om expansionen som Gavle genomförde? 

 

Hur ser er nuvarande organisation ut i Gavle TM byrå? 

 

Varför var ni tvungna att rekonstruera företaget? 

 

Varför gick företaget i konkurs? 

 

Hade expansionen något att göra med konkursen? 

 

Vilka risker anser du att det finns rent allmänt när man expanderar? 

 

Vad skulle du ha gjort annorlunda när du ser tillbaka på det som har 

hänt?¨ 

 

Gjordes någon form av ekonomisk kalkyl för att beräkna kostnader samt 

nya intäkter när ni etablerade er på de nya orterna? 

 

Skiljde sig beräkningarna med verkligheten sen när ni såg det i 

efterhand? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


