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Syfte: 
Syftet med denna uppsats är att tillhandahålla företagsinkubatorn Minc med ett antal 
faktorer som kan vara orsaken till varför det är svårt för designentreprenörer att nå hög 
tillväxt. Detta kommer att underlätta för inkubatorn i sin rådgivning.  

Metod: 
Undersökningen utgår från en kvalitativ forskningsstrategi och är utformad som en 
fallstudie av två företag. Datainsamlingen har huvudsakligen skett genom kvalitativa 
semistrukturerade intervjuer med grundarna av fallföretagen. 

Teoretiskt perspektiv: 
Studiens teoretiska bakgrund består av teorier kring tillväxt av små företag. För att få en 
förståelse för tillväxtprocessen presenteras först Scott & Bruces modell om fem steg för 
tillväxt. Efter detta lyfts ett antal faktorer som verkar avgörande för tillväxt fram.  

Empiri: 
Undersökningens empiri är hämtad från två fallföretag som har genomgått Mincs 
inkubatorsprogram. Grundarna ger en heltäckande bild av entreprenörskapet och deras 
syn på tillväxt.  

Resultat:  
Resultatet pekar på att det finns ett antal faktorer som kan vara orsaken till att vissa 
designentreprenörerna har svårt att växa. Dessutom belyses ett antal skillnader mellan 
de två fallföretagen. 
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Abstract 

Title: 
Design, entrepreneurship and growth ‐ a case study of two designentrepreneurs who 
have participated in Minc’s incubator program. 

Seminar date: 
2012‐05‐31 

Course: 
FEKH95 Degree project undergraduate level, 15 hp 

Author: 
Maria Björklund 

Advisor: 
Ragnar Ahlström Söderling 

Key words: 
Design, Entrepreneurship, Designentrepreneur, Growth, Minc incubator 

Purpose: 
The purpose of this study is to provide the incubator Minc with an understanding of why 
it is hard for designentrepreneurs to grow. This will make it easier for the incubator to 
advice and approach designentrepreneurs in a proper way. 

Methodology: 
The study is based on a qualitative research strategy and is designed to be a case study 
of two small businesses. The data has been collected through qualitative semi structured 
interviews with the founders of these businesses.  

Theoretical perspective: 
The theoretical background consists of theories associated with growth in small 
businesses. To understand the growth process Scott & Bruce model of five stages of 
growth will first be presented. Furthermore a number of factors that are crucial for 
growth are identified.  

Empirical foundation: 
The empirical foundation is collected from two businesses who have participated in 
Minc’s incubator program. The founders are giving a holistic picture of the 
entrepreneurship and their approach to growth.  

Conclusions:  
The result points out a number of factors that might be the reason for why some 
designentrepreneurs are having a hard time growing. In addition, a number of 
differences between the two businesses are identified. 
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Förord 

Denna  uppsats  har  gett  mig  möjligheten  att  på  nära  håll  få  insikt  i  två 
designentreprenörers verksamheter. Den kunskap ni gett mig och det bidrag ni gett till 
uppsatsen  är  jag  tacksam  för.  Jag  vill  också  tacka  Kajsa  Bengtson  på  Minc  för  din 
öppenhet och entusiasm. 

Min handledare Ragnar Ahlström Söderling har  i  skapandet av uppsatsen varit väldigt 
tålmodig  och  flexibel.  Jag  vill  tacka  honom  för  det  ‐  men  även  för  våra  intressanta 
diskussioner. 

 

Lund, 2012  

 

 

 

______________________________________________________ 

Maria Björklund
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1. Inledning  

1.1. Bakgrund 

Design  och  entreprenörskap  är  två  ämnen  som  ligger  mig  varmt  om  hjärtat.  Min 

akademiska bakgrund  inom de båda ämnena kan verka som en ekvation svår att  lösa. 

Men jag skulle vilja hävda dess motsats. Design och entreprenörskap är båda processer 

som handlar om att lyfta fram idéer och förverkliga dem. Skapandeprocesser som jag vill 

vara del av. Därför handlar denna uppsats om vad som händer när man  förenar dessa 

två  processer.  Jag  har  valt  att  skriva  uppsatsen  om  design  och  entreprenörskap med 

utgångspunkt från företagsinkubatorn Minc i Malmö.  

2003  startade  företagsinkubatorn  Minc,  som  arbetar  med  kunskapsintensiva  företag 

inom branscher som just design, media och ICT (Minc, 2012). För att bli antagen till det 

tvååriga inkubatorsprogrammet bör entreprenören verka inom någon av ovan nämnda 

branscher  samt  ha  en  idé  med  hög  tillväxtpotential.  Initiativet,  som  är  finansierat  av 

Malmö  Stad,  EU  och  innovationsbron,  ligger  i  linje  med  den  ökade  tilltron  till 

småföretagen som källa till välfärd (Ahlström Söderling et al., 2007, s. B9).  

Små  företag  i  allmänhet,  och entreprenörskap  i  synnerhet,  anses  skapa arbetstillfällen 

och därför är det viktigt för beslutsfattare att småföretagen växer (Ahlström Söderling et 

al., 2007, s. B9). Men, det verkar vara svårare sagt än gjort, och många småföretag består 

bara av en enda person: grundaren. Statligt finansierade företagsinkubatorer som Minc 

kan  ses  som  en  av många  aktiviteter  vilka  syftar  till  att  vända  trenden  och  stimulera 

tillväxt för små företag.  

Henry  (2007,  s.  1) menar  att  kreativt  entreprenörskap  är  en  av  de mest  lovande  och 

snabbt växande sektorerna. Entreprenörskap vars huvudsakliga fokus är design kan ses 

som  ett  kreativt  entreprenörskap.  Denna  typ  av  entreprenör  kommer  fortsättningsvis 

att benämnas designentreprenör. Tötterman (2008, s. 211) har identifierat två typer av 

designentreprenörer: den ena arbetar med egna designprojekt medan den andra säljer 

design som en service till andra företag. Gemensamt är att  företagen karaktäriseras av 

en kreativ struktur och kapacitet (Maguire, 2008, s. 5).  
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1.2. Problemformulering 

Genom åren har  ett  antal  designentreprenörer  gått  igenom Mincs  inkubatorsprogram, 

men  få  företag  har  nått  så  hög  tillväxt  att  man  har  kunnat  anställa.  Kajsa  Bengtson, 

affärscoach på Minc, menar att det verkar vara särskilt svårt för designentreprenörer att 

nå hög tillväxt och att det finns få, om några, förebilder i Sverige. För att Minc ska kunna 

förvalta sitt uppdrag är det av största vikt att försöka utröna varför det är svårt för små 

designentreprenörer att växa. Därför kommer denna uppsats att behandla frågan: 

          Varför är det svårt för små designentreprenörer att nå hög tillväxt? 

Forskningsfrågan  berör  både  designentreprenörskap  och  tillväxt.  I  en  förberedande 

litteraturundersökning  uppdagades  det  att  designentreprenörskap  är  ett  nytt  och 

relativt  outforskat  forskningsområde.  Designentreprenörens  motivation,  process  och 

resultat har utgjort majoriteten av forskningen. Tillväxt  för små företag är däremot ett 

ämne  som  har  blivit  mycket  omskrivet  ‐  kanske  mycket  tack  vare  dess  förutsatta 

betydelse för samhället. Den aktuella forskningsfrågan kan ställas i relation till den mer 

allmänna  frågan  ’Varför  det  är  svårt  för  små  entreprenörer  att  nå  tillväxt?’.  Eftersom 

denna fråga har fått varierande svar är avgränsningen till designentreprenörer ett sätt 

att försöka dra mer specifika slutsatser som kan vara användbara för Minc. 

 

1.3. Syfte 

För att kunna vägleda designentreprenörer på rätt sätt måste Minc förstå vad det är som 

gör  det  svårt  för  designentreprenörer  att  växa.  Syftet  med  uppsatsen  är  därför  att 

tillhandahålla  Minc  med  ett  antal  faktorer  som  kan  vara  orsaken  till  att  många 

designentreprenörer inte växer.    

 

1.4. Avgränsningar 

Eftersom  Mincs  verksamhet  utgör  bakgrunden  till  uppsatsen  kommer  studien  att 

avgränsas  till designentreprenörer  som har gått  igenom Mincs  inkubatorsprogram. De 
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två olika typerna av designentreprenörer som Tötterman (2008, s. 211) har identifierat 

kommer representeras i studien och utgöra de två fallföretagen.  

 

1.5. Disposition 

I  Kapitel  1.  Inledning  presenteras  uppsatsens  ämne,  bakgrund,  problemformulering, 

syfte och avgränsningar. 

Kapitel  2.  Teoretisk  bakgrund  behandlar  ämnet  ’tillväxt  i  små  företag’  och  lyfter  fram 

tidigare forskning. För att få en förståelse för tillväxtprocessen presenteras först Scott & 

Bruces modell över fem steg för tillväxt. Sedan lyfts ett antal grundläggande faktorer för 

tillväxt i små företag fram.  

I  Kapitel  3.  Metod  tar  jag  ställning  till  ett  antal  kunskapsteoretiska  grundval  och 

argumenterar  för  forskningsstrategi  och  undersökningsdesign. Dessutom  redogörs  för 

hur själva undersökningen har gått tillväga.  

I  Kapitel  4.  Empiri  presenteras  de  två  fallföretagen  och  resultatet  från  de  kvalitativa 

intervjuerna.  Fallföretagen  presenteras  var  och  en  för  sig  för  att  ge  läsaren  en 

helhetsbild av de skilda fallen. 

I  Kapitel  5.  Analys  tolkas  empirin  och  ett  antal  teman  framträder,  vilka  verkar  vara 

avgörande  för  designentreprenörens  förmåga  att  växa.  Dessa  teman  kopplas  även  till 

den  teoretiska  bakgrunden  och  ett  antal  skillnader  mellan  de  två  fallföretagen  blir 

tydliga.  

Kapitel 6. Slutsatser  redogör  för de mer eller mindre generaliserbara slutsatserna man 

kan  dra  av  undersökningen.  Först  diskuteras  ett  antal  möjliga  orsaker  till  att 

designentreprenörer har svårt att växa. Därefter belyses ett antal skillnader mellan de 

två fallföretagen. Slutligen ges förslag på fortsatt forskning.   
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2. Teoretisk bakgrund  

Som tidigare nämnt finns det mycket tidigare forskning kring tillväxt av små företag. För 

att  få  en  djupare  förståelse  för  tillväxtprocessen  kommer  först  Scott &  Bruces modell 

över fem stegen för tillväxt i små företag att presenteras. Utifrån litteraturen har sedan 

ett antal grundläggande faktorer för tillväxt i små företag identifierats och lyfts fram.  

 

2.1. Fem steg för tillväxt i små företag 

Scott  &  Bruce  (1987,  s.  47)  beskriver  processen  för  tillväxt  i  små  företag  i  fem  steg, 

mellan vilka företagen går igenom en kris. Överlever företagen krisen går de vidare in i 

nästa steg.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1. Five stages of growth in small business (Scott & Bruce, 1987, s. 47) 

Det  första  steget, uppstart,  präglas  av  grundarens drivkraft,  kunskap och  erfarenheter 

(Scott  &  Bruce,  1987,  s.  49).  Fokus  är  att  utveckla  ett  erbjudande  som  fungerar  på 

marknaden  och  de  största  utmaningarna  är  att  skapa  lönsamhet,  administrera 

verksamheten och få tiden att räcka till.   
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Under överlevnad har man nått till en punkt där företaget verkar fungera på marknaden, 

men  det  råder  fortfarande  stor  osäkerhet  (Scott  &  Bruce,  1987,  s.  49‐50).  Man  har 

endast ett fåtal produkter och de största utmaningarna är överbeläggning, hantering av 

distribution, förändrad konkurrens och ökad efterfrågan på intern information.  

När man går in i tillväxt har företaget börjat bli  lönsamt och mer struktur krävs för att 

hantera den växande organisationen (Scott & Bruce, 1987, s. 50). Beroende på företagets 

förmåga att anpassa sig till den externa miljön kan denna fas bli väldigt lång. De största 

utmaningarna är att större konkurrenter går in på markanden samt en ökad efterfrågan 

av nya produkter och marknader.    

Nästa steg, expension, karaktäriseras av en viss regelbundenhet och det är avgörande att 

ha en fungerande struktur (Scott & Bruce, 1987, s. 50‐51). Utmaningar i detta steg består 

av det ökade avståndet mellan management och verksamheten samt ett ökat behov av 

extern fokus. 

Slutligen når företaget mognad vilket kan innebära att företaget fortsätter att växa (Scott 

&  Bruce,  1987,  s.  51).  De  största  utmaningarna  är  att  hitta  nya  vägar  för  tillväxt, 

kostnadskontroll och produktivitet.  

 

2.2. Viljan att växa 

Cliff  (1998,  s.  538)  föreslår  att  tillväxt  i  små  företag  sällan  beror  på  dess  förmåga  att 

växa utan snarare på viljan att växa. Samtidigt har ett antal studier visat att beslut som 

tas under företagets första år har stor betydelse för dess utveckling (Gilbert et al., 2006, 

s. 929). Man kan då anta att det är av största vikt att entreprenören tidigt bestämmer sig 

för  tillväxt.  Men,  studier  visar  att  viljan  att  växa  inte  automatiskt  leder  till  tillväxt 

(Smallbone & Wyer, 2006, s. 104). Ahlström Söderling med flera (2007, s. B12) beskriver 

att  den  enda  möjliga  tillväxtstrategin  måste  vara  en  kombination  av  ambition, 

kompetens/resurser och potential. Det är alltså först när dessa tre faktorer är uppfyllda 

som det är möjligt att växa: 
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Figur 2.2. Möjliga tillväxtareor (Ahlström Söderling, 1998 se Ahlström Söderling et al., 2007, s. B12)   

Samtidigt är det viktigt att poängtera att inte alla som driver företag ser tillväxt som ett 

mål (Smallbone & Wyer, 2006, s. 102). Entreprenörens attityd till tillväxt beror till stor 

del  på  dennes  tilltro  till  sin  egen  förmåga  att  åstadkomma  och  kontrollera  tillväxt 

(Wiklund et al., 2003, s. 264). Även entreprenörens uppfattning om hur tillväxt påverkar 

de anställdas hälsa och företagets självständighet bidrar till attityden.  

Det  är  också  viktigt  att  understryka  att  inte  alla  små  företag  bör  växa.  Ahlström 

Söderling med  flera  (2007,  s.  B11)  använder  Bryttings  (1991)  talande metafor  vilken 

beskriver  små  företag  som  antingen  pygméer,  dvärgar  eller  barn.  Pygméer  är  små 

företag som är mogna trots att de är små, dvärgar har tillväxtpotential men växer inte på 

grund av någon typ av sjukdom. Barn, däremot, är små företag som ännu inte har börjat 

växa.   

 

2.3. Entreprenörens erfarenheter och personlighet 

Det  finns olika studier som visar på hur entreprenörens erfarenheter och personlighet 

bidrar  till  tillväxt, men det  finns  ingen  tydlig  enighet  på  området  (Smallbone & Wyer, 

2006, s. 102). Man kan därför anta att förmågan att växa alltid är ett resultat av många 

olika faktorer.  

Många  studier har visat  att  entreprenörens utbildning, branscherfarenhet och  tidigare 

erfarenhet av att starta företag påverkar företagets förmåga att växa (Gilbert et al., 2006, 

Ambition Potential 

Resurser/ 
Kompetens 

Möjlig  
tillväxt 
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s. 930‐931). En kombination av dessa erfarenheter gör att man med större sannolikhet 

borde  kunna  ta  mer  välgrundade  beslut.  Dessutom  menar  vissa  att  entreprenörens 

erfarenheter  av  ledarskap  har  stor  betydelse  för  företagets  utveckling  (Smallbone  & 

Wyer,  2006,  s.104).  För  företag  som  grundas  av  flera  personer  är  det  viktigt  att 

grundarnas  förhållande  är  stabilt,  att  deras  erfarenhet  kompletterar  varandra  och  att 

man är ett lämpligt antal (Eisenhardt & Scoonhoven, 1990, s. 524).  

När det gäller entreprenörens personlighet så finns det varierande åsikter om huruvida 

den  har  någon  betydelse  för  tillväxt.  Vissa  studier  menar  att  personer  som  är 

riskbenägna, kundfokuserade och har ett starkt  ledarskap har större  förmåga att växa. 

(Smallbone & Wyer, 2006, s. 104). I en studie fann Barth (2003, s. 145) att ledarskaps‐

förmågan  var  av  speciell  betydelse  i  tillverkningsindustrin.  Storey  (1994)  bedömer 

också  att  entreprenörens  personlighet  har  stor  betydelse  för möjligheten  att  anskaffa 

tillgångar  (se Smallbone & Wyer, 2006,  s. 105). Men, kritikerna menar att  alltför  stort 

fokus på entreprenörens personlighet gör att vi bortser från det faktum att människor är 

lärande varelser som förändras med tiden.  

Stanworth och Curran (1976) delar in småföretagare i tre olika grupper (se Smallbone & 

Wyer,  2006,  s.  103‐104).  Artisian  identity  är  företag  där  ägarens  roll  är  central  och 

företaget  drivs  av  dennes  önskan  av  självständighet.  Classical  Entrepreneur,  å  andra 

sidan,  speglar  företag  där  ägaren  istället  drivs  av  lönsamhet.    Slutligen  beskrivs 

Managerial identity där ägaren fokuserar på att lyfta fram andra personers förmågor. Ett 

intressant resonemang kring dessa tre identiteter är att en entreprenör kan gå från att 

vara  den  ena  till  den  andra.  En  sådan  rörelse  är  ofta  ett  resultat  av  externa  faktorer, 

lärande och personliga erfarenheter (Smallbone & Wyer, 2006, s. 105).   

 

2.4. Företagets resurser 

Som  tidigare  beskrivits  krävs  en  kombination  av  ambition,  resurser/kompentens  och 

potential för att ett företag ska växa (Ahlström Söderling et al., 2007, s. B12). Det anses 

vara  nödvändigt  för  entreprenören  att  anskaffa  rätt  resurser  för  att  kunna  verkställa 

strategiska  beslut  (Gilbert  et  al.,  2006,  s.  932). De  två  viktigaste  resurserna  framställs 

ofta som finansiellt kapital och mänskligt kapital.  
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Ett företag är ofta inledningsvis finansierat med privata medel och medel från familj och 

vänner (Berger & Udell, 1998, s. 660). Men, den mängd av kapital som krävs för att ett 

företag ska nå tillväxt är ofta mycket högre än så och därför bör entreprenören besitta 

en  förmåga  att  anskaffa  externt  kapital  (Gilbert  et  al,  2006,  s.  933).  Det  finansiella 

kapitalet  ger  entreprenören  tid  som  kan  vara  värdefull  för  att  verkställa  strategiska 

beslut  och  möjliggöra  höga  ambitioner  (Cooper  et  al.  1994,  s.  391).  Landström  och 

Löwegren  (2009,  s.  255)  beskriver  i  figuren  nedan  finansieringsalternativ  i  företagets 

olika utvecklingsskeden.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.3. Finansieringsalternativ i olika utvecklingsfaser (Landström & Löwegren, 2009, s. 255) 

På samma sätt hävdar Scott och Bruce (1987, s. 48‐50) att när ett  företag har gått  in  i 

överlevnadsfasen ökar behovet av  finansiellt kapital.  I  tillväxtfasen är en av de största 

utmaningarna just att finansiera tillväxten och här kopplas externa finansiärer in.  

Mänskligt kapital  i  form av anställda också viktigt  för  att  små  företag  ska växa. Precis 

som  med  finansiellt  kapital  kräver  olika  utvecklingsfaser  olika  typer  av  mänskligt 

kapital. I början kan det vara viktigare med duktiga experter inom respektive område än 

i ett senare skede (Cardon, 2003, s. 369).  
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2.6. Rätt strategi 

Vilken  strategi  som  är  lämplig  för  små  företag  som  eftersträvar  tillväxt  är  ett 

omdebatterat ämne. Storey (1994) menar att det är viktigt för små företag att fokusera 

på  små  nischer  på marknaden  som  inte  är  priskänsliga  (se  Smallbone  & Wyer,  2006, 

s.109). Men, en studie av Baum med flera (2001, s. 301) visar att denna typ av fokuserad 

strategi  inte  bidrar  till  tillväxt.  Istället  bör  små  företag  utgå  från  en  differentierings 

strategi där hög kvalitet och innovation är nyckelord. Sandberg och Hofer (1987, s. 22‐

23)  menar  att  små  företag  bör  utgå  från  en  bredare  strategi  om  branschen  är  i  ett 

tillväxtstadie medan man bör ha en mer fokuserad strategi om branschen befinner sig i 

ett mognadsstadie. Det finns alltså ingen enighet i ämnet och man kan därför utgå från 

att små företag bör välja en strategi som passar  företaget, dess struktur och processer 

(Eisenhardt  &  Schoonhoven,  1990,  s.  526).  Alltså  rätt  strategi  för  rätt  företag  i  rätt 

bransch bidrar till tillväxt.   
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3. Metod  

3.1.  Forskningsansats 

3.1.1. Kunskapsteoretiska grundval 

Vetenskapliga undersökningar är genomförda med vetenskapliga metoder och syftar till 

att ge teoretiska bidrag och (Lunddahl & Skärvard, 1999, s. 34). För att kunna göra en 

väl grundad undersökning som är vetenskapligt förankrad är det viktigt att ta ställning 

till  ett  antal  kunskapsteoretiska  grundval  innan man  tar  beslut  om  forskningsstrategi, 

undersökningsdesign och metoder för datainsamling. 

Det  finns olika sätt att generera kunskap på, och  i vetenskapsteorin brukar man skilja 

mellan induktion och deduktion. Dessa två processer beskriver förhållandet mellan teori 

och  praktik  (Bryman  &  Bell,  2005,  s.  23‐25).  Deduktion  utgår  från  befintlig  teori  och 

forskaren  skapar  hypoteser.  Empirin  som  samlas  in  syftar  sedan  till  att  bekräfta  eller 

avfärda  hypoteserna  vilket  resulterar  i  att  teorin  revideras.  Induktion,  å  andra  sidan, 

utgår  från  empiri  som  analyseras  och  genererar  teorier.  Detta  sker  ofta  i  en  iterativ 

process där forskaren kastas fram och tillbaka mellan empiri och teori. Det är viktigt att 

poängtera  att  resultatet  av  en  induktiv  process  ofta  snarare  är  empiriska 

generaliseringar än utvecklade teorier. Slutligen ska sägas att dessa processer sällan är 

renodlade vilket innebär att deduktion ofta innehåller drag av induktion och vise versa. 

Denna undersökning utgår ifrån en induktiv process där vikten ligger i den empirin som 

hämtas. Dock kommer inslag av deduktion då empirin i viss mån analyseras utifrån den 

teoretiska bakgrunden. 

Inom vetenskapsteorin talar man även om vad som anses vara kunskap. Denna fråga har 

delat in vetenskapen i olika ståndpunkter där positivismen och tolkningsperspektivet är 

två alternativ (Bryman & Bell, 2005, s. 27‐29). Positivismen är en ståndpunkt som utgår 

från  ett  naturvetenskapligt  synsätt  även  vid  studier  av  den  sociala  verkligheten.  Man 

menar  att  endast  det  som  är  verkligt  och  går  att  iaktta  kan  klassas  som  vetenskap 

(Luddahl  &  Skärvard,  1999,  s.  39).  Tolkningsperspektivet,  däremot,  anser  att  det  är 

skillnad mellan naturvetenskapens studieobjekt och människor och att det därför krävs 

en  annan  logik  (Bryman  &  Bell,  2005,  s.  29).  Enligt  detta  perspektiv  bygger  kunskap 

snarare  på  förståelse  och  tolkning.  Tolkningsperspektivet  ligger  till  grund  för  denna 
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undersökning  då  syftet  är  att  försöka  förstå  nyanser  av  verkligheten  snarare  än  att 

förklara hur verkligheten faktiskt är.  

Slutligen  finns  det  två  olika  synsätt  på  vad  den  sociala  verkligheten  är  uppbyggd  av: 

objektivism och kontruktionism (Bryman & Bell, 2005, s. 33‐35). Objektivism innebär att 

den  sociala  verkligheten  består  av  objektiva  enheter  som  är  oberoende  av  varandra. 

Konstruktionism är ett synsätt som menar att den sociala verkligheten består av enheter 

som  påverkas  av  och  är  beroende  av  andra  aktörer.  Denna  undersökning  vilar  på 

konstruktionismens synsätt. 

 

3.1.2. Forskningsstrategi 

När  det  gäller  forskningsstrategi  finn  det  två  huvudsakliga  strategier:  kvalitativ  och 

kvantitativ undersökning. Man kan beskriva strategierna som en föreställningsram över 

hur forskning ska bedrivas grundat på olika frågeställningar, som de kunskapsteoretiska  

grundval  vilka  har  beskrivits  ovan  (Bryman  &  Bell,  2005,  39‐41).  De  huvudsakliga 

skillnaderna  är  att  den  kvantitativa  strategin  baseras  på  en  deduktiv  process, 

postitivistisk kunskapssyn och objektivism medan den kvalitativa strategin grundar sig i 

en  induktiv  process,  tolkningsperspektivet  och  konstruktionsim.  Baserat  på  att 

undersökningen  utgår  ifrån  en  induktiv  process,  tolkningsperspektivet  och 

kontruktionismen gör att en kvalitativ strategi är lämplig. 

Den kvalitativa strategin fokuserar på förståelse och människors upplevelser (Lunddahl 

& Skärvard, 1999, s. 101). Man vill undersöka hur världen uppfattas snarare än hur den 

är.  Eftersom  det  finns  en  människa  bakom  varje  företag  är  det  avgörande  för 

undersökningen  att  förstå  dennes  handlingar,  val  och  beteenden  för  att  svara  på 

frågeställningen.  

 

3.1.3. Undersökningsdesign 

En undersökningsdesign består av en viss struktur som styr hur undersökningen ska gå 

till (Bryman & Bell, 2005, s. 47). Olika former av undersökningsdesign är experimentell 

design,  tvärsnitts‐  eller  surveydesign,  longitudinell  design,  fallstudiedesign  och 
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komparativ design. Det är vanligt att kvalitativa studier genomförs som fallstudier vilket 

innebär att man i detalj undersöker ett eller flera fall (Lunddahl & Skärvad, 1999, s. 185‐

187).  Syftet med detta  är  att  försöka  förstå  fenomen på djupet  i  sin  specifika kontext. 

Eftersom  bakgrunden  till  undersökningen  är  att  få  designentreprenörer  som  har  gått 

igenom Mincs inkubatorsprogram har nått hög tillväxt är det lämpligt att göra fallstudier 

på just dessa företag.  

 

3.2. Metod för datainsamling 

3.2.1. Kvalitativa Intervjuer 

För  att  få  en  så  detaljerad  och  heltäckande  bild  som  möjligt  av  fallföretagen  har 

kvalitativa  intervjuer genomförts.  Intervjuerna är utformade som semistandardiserade 

intervjuer  vilket  innebär  att  man  utgår  ifrån  ett  antal  på  förhand  bestämda  frågor 

samtidigt som man tillåter följdfrågor och spontana frågor (Lunddahl och Skärvad, 1999, 

s. 116). Ju mindre standardiserade frågorna är, desto mer uttömmande och nyanserade 

svar kan man få. Intervjuerna utgår från en intervjuguide med olika teman som berör de 

identifierade  faktorerna  för  tillväxt  av  små  företag.  Frågorna  är  inte  på  förhand 

bestämda  utan  formuleras  under  intervjuns  gång  för  att  öka  flexibiliteten  och 

möjligheten till situationsfokus.  

Intervjuerna spelas  in på band för att slippa det distraherande momentet att anteckna 

allt som sägs, utan istället kunna fokusera på respondentens svar och fånga upp viktiga 

synpunkter  (Bryman & Bell,  2005,  s.  374). Utan  inspelning  riskerar man dessutom att 

missa  viktiga  svar  på  grund  av  att  man  inte  hinner  med  att  skriva  ner  allt. 

Inspelningarna transkriberas direkt efter intervjuerna vilket underlättar för bearbetning 

och analys av materialet.   

 

3.2.2. Urvalsprocess 

Som  tidigare  beskrivits  baseras  undersökningen på  designentreprenörer  som har  gått 

igenom Mincs  inkubatorsprogram. Enligt Tötterman (2008  , s. 211)  finns det två typer 

av designentreprenörer som antingen arbetar med egna designprojekt eller säljer design 
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som en service till andra företag. För att få en heltäckande bild, men även en möjlighet 

till  jämförelser  av  de  två  typerna,  valdes  ett  företag  av  varje  typ.  Ett  annat  krav  i 

urvalsprocessen  var  att  företagen  fortfarande  ska  vara  aktiva  för  att  säkerställa  att 

respondenterna fortfarande är  involverade och engagerade. De fallföretag som valts ut 

benämns i uppsatsen som fallföretag Höst och fallföretag Sommar. Fallföretag Höst är ett 

aktiebolag som startade 2008 och designar, producerar och säljer möbler  i eget namn. 

Nio år tidigare, 1999, startade det andra fallföretaget och den enskilda firman Sommar 

som huvudsakligen designar produkter år andra företag.  

Intervjuerna  har  gjorts  med  grundarna  av  företagen  ‐  som  även  tog  initiativet  att 

genomgå Mincs inkubatorsprogram. Bakgrunden till detta är att grundaren av företaget 

kan  ge  en  heltäckande  bild  och  förmodligen  är  den  som  i  störst  utsträckning  kan 

påverka  företagets  tillväxt.  Intervjun  med  företaget  Höst  gjordes  på  dennes  kontor  i 

Malmö  och  intervjun  med  företaget  Sommar  gjordes  på  Minc  i  Malmö.  Namnen  på 

företagen och personerna är pseudonym. Detta gör att respondenten kan berätta känslig 

information och uttrycka straka känslor utan att känna sig utpekade.  

 

3.3. Kritik mot valda metoder 

Undersökningens tillförlitlighet anses vara stor eftersom allt som kan har gjorts  för att 

respondenterna ska känna sig bekväma i att vara ärliga. Självklart kan man aldrig veta 

om  respondenterna  av  personliga  skäl  håller  inne  på  viss  information  eller  vinklar 

verkligheten. Samtidigt kan även en vinklad verklighet vara tillförlitlig om det är så som 

respondenten upplever den.  

När  det  gäller  fallstudier  har  denna  undersökningsdesign  fått  stor  kritik  för  att  de 

resultat  man  får  inte  är  generaliseringsbara  (Bryman  &  Bell,  2005,  s.  73).  Därför  är 

överförbarheten relativt liten, men samtidigt ger undersökningen uppslag till nyanser av 

verkligheten som kan tillämpas i andra kontexter.  

Pålitligheten är hög eftersom respondenterna var tydliga i sina åsikter och konsekventa i 

sina svar. Det är dock möjligt att om man utför intervjuerna om tio år kan resultaten bli 

annorlunda då människor lär sig nya saker, skaffar sig nya erfarenheter och bildar nya 

uppfattningar. 
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Eftersom jag själv är  insatt och intresserad av både design och entreprenörskap är det 

svårt att förhålla sig helt objektiv till undersökningen. Men samtidigt har jag under hela 

processen varit medveten om vad som är mina åsikter, vad som är teori och vad som är 

respondentens  åsikter  och  har  på  det  sättet  undvikit  att  blanda  in  mina  egna 

värderingar  i  undersökningen.  Objektiviteten  i  undersökningen  ska  därför  ses  som 

relativt hög. 
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4. Empiri  

4.1. Fallföretaget Höst  

Företaget Höst startades 2008 av Johan och hans partner Maja.  Johan är civilingenjör i 

grunden och arbetade några år inom tillverkningsindustrin innan han bestämde sig för 

att skola om sig och läsa en möbelkurs. Maja är arkitekt och har alltid haft ett  intresse 

för  just möbler. Både  Johan och Maja är uppvuxna  i  familjer där  föräldrarna har drivit 

företag, men ingen utav dem har haft intresse av att driva företag tidigare. Idén om att 

starta  företaget  Höst,  där  man  designar,  tillverkar  och  säljer  möbler,  kom  från  det 

personliga intresset för möbler snarare än en önskan att driva ett eget företag:  

Det kom nog som en konsekvens av att jag ville hålla på med möbler. Så det var inte något 

brinnande  intresse  för  att  driva  företag  egentligen.  Det  skiter  jag  ärligt  talat  i  som man 

säger så. 

Samtidigt menar Johan att han nu tycker att det är roligt att driva företag, och det är då 

själva affärerna som han gillar. Han är tveksam till om han någon gång kommer att bli 

anställd igen eftersom det finns helt andra möjligheter när man driver eget: 

Man kan  ju  förlora mycket men det  finns mycket större möjligheter att vinna om man är 

anställd. Dels att ha ett roligare jobb, men egentligen främst ur pengasynpunkt.  

Johan  menar  att  det  är  hård  konkurrens  i  möbelbranschen,  att  branschen  är 

välutvecklad  och  ibland  ganska  traditionell. Men  att  ändå  välja  att  starta  ett  företag  i 

denna bransch visar ytterligare på hur starkt det personliga intresset för möbler är:  

Jag tror att skulle man bara gå efter ekonomin då skulle man ge sig in någon annanstans. 

Man kan  ju uppenbarligen  tjäna pengar på möbler  för det  finns  ju  folk  som gör det. Och 

vissa blir extremt rika. Men det var inte drivet utan pengar, utan det var intresse.  

Men,  Johan uttrycker  samtidigt  tydligt  att  företaget har  som mål  att  växa  trots  att  det 

verkar finnas olika åsikter inom företaget om hur mycket pengar man vill tjäna:  

Helst vill vi  ju omsätta mycket pengar på  få personer. Vi  startade på noll, nu  ligger vi på 

ungefär  två  miljoner  i  omsättning  och  målet  är  att  omsätta  tjugo  miljoner.  Vi  har  en 

femårsplan på det.  

Den  största  utmaningen  med  att  driva  företaget  Höst  har  enligt  Johan  varit  att  sälja 

produkterna.  Varken  han  eller Maja  är  särskilt  intresserade  av  att  åka  runt  och  prata 
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med kunder. Under en tid hade man en kontrakterad säljare och Johan önskar att man i 

framtiden  kan  ha  en  resurs  som  bara  arbetar  som  utesäljare.  Det  är  också  så  man 

planerar att nå det målet att omsätta 20 miljoner om fem år: 

Det tråkiga svaret är ju att man får ha bättre säljresurser. Produkterna är en grej men att 

komma ut med det och ha bra försäljning, det är liksom jätteviktigt.  

Det visar sig dock att säljresurserna inte är det enda sättet företaget Höst vill växa med. 

Man planerar också att ta fram ett antal nya produkter och utöka sin portfölj från tio till 

ungefär tjugofem olika produkter. Och det är just att rita och tillverka produkter som är 

själva kärnverksamheten för företaget Höst. På samma sätt var svaret på frågan om vad 

som är den viktigaste resursen i företaget givet:  

Ja, det är nog kreativiteten tror jag. Det är ju ändå det som är kärnan på något sätt som vi 

säljer liksom.  

Men,  Johan menar  att  kreativiteten  nödvändigtvis  inte  är  personberoende  och  att  det 

finns  många  kreativa  människor.  Däremot  poängterar  han  att  det  är  viktigt  att  få  en 

konsekvent  linje  i  produkterna  och  därför  bör  det  finnas  folk  som  tänker  lika  kring 

produkterna.  Faktum  är  att  det  inte  bara  är  Johan  och Maja  som  ritar möblerna  utan 

man tar även in och kontrakterar externa designers. 

Företaget  Höst  har  endast  finansierats  av  privata  resurser  och  Johan  menar  att  man 

aldrig har haft behovet av externa finansiärer eftersom man inte har haft en tydlig bild 

från början exakt vad man skulle göra:  

I starten har vi ju liksom letat lite efter vad det är vi ska hålla på med. Hade vi tagit in tre 

eller fem miljoner och bränt det i början, då hade vi kanske varit på fel spår.  

Han menar att det inte har varit pengar som i första hand har behövts i företaget, utan 

snarare  kontakter  och  råd.  Eftersom  de  inte  har  haft  något  större  behov  av  kapital 

menar Johan att det hade varit dumt att offra en del av företaget och framtida intäkter:  

Och sedan är det ju också så att du säljer en del av ditt företag och om man inte har något 

uppenbart behov utav pengarna så är det ju korkat att bara ’jag vill ha en miljon så får du 

hälften  av  mitt  företag’.  Vi  vill  ju  kunna  driva  upp  värderingen  och  äga  så  mycket  som 

möjligt. Och sedan sälja det liksom.  
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Johan  kom  kontakt  med  Minc  genom  en  bekant  som  studerade  ekonomi.  För  att  bli 

antagen  till  inkubatorsprogrammet  var  de  tvungna  att  visa  en  affärsidé,  men  Johan 

menar på att detta snarare var en  fråga om formalia än något som man slaviskt skulle 

följa. Affärsidén var i starten att skapa helheter för olika miljöer genom att sälja många 

olika typer av möbler. Johan poängterar själv att idén inte var extremt originell. När han 

tittar tillbaka på uppstarten menar han att de borde haft en spetsigare idé. Han uttrycker 

till och med en önskan om att idén hade blivit mer ifrågasatt av Minc:  

Jag tycker kanske att man skulle ifrågasatt det lite hårdare liksom. Och jag upplever att de i 

vissa fall hade kunna coacha lite hårdare. Nu är inte det en kritik av Minc eller så men. De 

vill väl inte heller lägga sig i för mycket.  

I  diskussionen  kring  om  vad  det  är  som  gör  att  företaget  Höst  har  lyckats  trots  hård 

konkurrens  är,  förutom  själva  produkterna,  att  man  tänker  kommersiellt  och  tar 

kommersiella  beslut.  Han  beskriver  att  de  kommersiella  besluten  bygger  på  faktorer 

som pris och miljö, vilken typ av möbler som säljer och vem som är ens kund. Men han 

poängterar samtidigt att detta förmodligen är ganska ovanligt för designentreprenörer: 

Jag tror att man är lite för intresserad av produkten som sådan och då inser man inte att 

det handlar om att någon ska vilja ha det. Det tänks för lite på pengar liksom. Jag tycker det 

är fint att tänka på pengar, det är bra liksom.  

Detta tror Johan beror på att det anses vara ofint att vara kommersiell i designvärlden. 

Trots att många i grunden vill sälja och tjäna pengar så vill man inte göra medvetna val 

som  drivs  av  pengar.  Det  verkar  finnas  en  idé  om  att  man  ska  vara  en  såpass  bra 

designer att folk bara springer efter ens grejer. När det gäller att driva företag tror Johan 

dessutom att designers nödvändigtvis inte är bra entreprenörer: 

Formgivaren kanske  inte egentligen är  intresserad  sådär  jättemycket av att  tjäna pengar 

och  strukturerna  runtomkring  utan  man  är  väldigt  fokuserad  på  sin  produkt  liksom. 

Egentligen tror jag att de flesta, som är rena designers, hade nog hellre varit anställd för då 

har man någon annan som tar hand om alla grejerna.  

Själv  arbetar  Johan  och  Maja  mycket  med  arbetet  runtomkring  företaget.  Johan 

beskriver att det är mycket att hålla koll på när man säljer färdiga produkter – allt från 

leverantörer,  logistik  och  ekonomi.  Företaget  Höst  använder  sig  av  en  traditionell 

affärsmodell där man själv producerar och säljer  färdiga produkter, även  i de  fall  som 

man gör specialritade produkter. 
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När det gäller marknadsföring är den största aktiviteten möbelmässor men Johan visar 

en skeptisk attityd till detta forum eftersom det är en så traditionell aktivitet. Hemsidan 

ser man som väldigt central men i övrig menar man att den mesta av försäljningen är ett 

resultat av kontakter eller folk som hittar dem på nätet eller i butik. Man har valt att inte 

använda  sig  av  sociala medier då varken  Johan eller Maja  är  intresserade av detta.  Få 

ansträngningar  görs  för  att  organisera  kontakten  med  potentiella  kunder  och  många 

affärer går igenom redan befintligt nätverk:  

Alltså arkitektkåren är ganska  liten och Maja känner  ju en del  folk  sedan  tidigare och  så 

kanske är det någon som känner någon.  

 

4.1. Fallföretaget Sommar 

Kristine  startade  sitt  eget  företag  Sommar  ett  år  efter  avslutade  designstudier,  1999. 

Anledningen till att hon registrerade firman var att hon hade fått ett frilanskontrakt med 

en stor möbelproducent och behövde F‐skattsedel för att kunna fakturera timmar. Hon 

beskriver  uppväxten  med  föräldrar  som  driver  eget  och  att  moms  och 

arbetsgivaravgifter  setts  som  svordomar. Därför  har  intresset  för  att  driva  eget  aldrig 

varit  särskilt  stort, och det enda hon visste när hon avslutade sina studier var att hon 

inte kände sig redo för att starta eget. Hon ville först jobba och skaffa erfarenheter. Men 

när frilanskontraktet var påskrivet hade Kristine inget val och sedan dess har hon varit 

egen  företagare  och  huvudsakligen  designat  produkter  åt  andra  företag.  Största  fasan 

med att driva eget var att göra fel med moms, skatter och bokföring. Dessutom hade hon 

haft  föreläsningar  i  skolan som berättade om att det var mycket administration, vilket 

Kristine  inte var sugen på att hålla  i. Därför blev det en  lättnad när hon  insåg att man 

kunde ha en revisor: 

Jag tycker man ska göra det man är bra på, så därför är det bra att kunna ha en revisor.     

Kristine  och  hennes  partner  tog  kontakt med Minc  år  2006  för  att  de  ville  prova  att 

jobba  tillsammans  med  sina  företag.  Kristine  som  produktdesigner  och  Nicklas  som 

grafisk designer:  

Jag  tänkte  att  det  var  kanske  en  bra  grej,  att  få  liksom  hjälpa  oss  att  utveckla,  att  det 

kommer någon utifrån och så. Och på något sätt så gav de lite sken av att kunna hjälpa till 
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med  kontakter  och  så.  Sedan  när  vi  väl  var  här  så  var  de  så  himla  inriktade  på  att man 

skulle växa, växa och växa. Det var liksom mantrat.  

Kristine  menar  att  hon  och  Nicklas  inte  ville  växa  genom  att  anställa  fler  som  Minc 

eftersträvade. De ville hellre bygga en bra och stabil bas med ett nätverk av människor 

som man kan jobba med. Idag arbetar Kristine bara med sitt eget företag och satsar på 

det fullt ut. Hon är nu mer mottaglig för att växa men ser måttet på tillväxt som arbetad 

tid  snarare  än  omsättning.  Hon  vill  fortfarande  inte  nödvändigtvis  anställa,  men  kan 

däremot  tänka  sig  att  ta  emot  praktikanter  och  anlitar  ibland  tredje  part  som  har 

specialistkunskaper inom olika områden: 

Det tycker jag också är ett sätt att växa, alltså att man tar de stegen. Så det är lite så som jag 

ser att jag börjar bygga. Tar det någon nivå upp. 

En anledning till att Kristine inte vill att företaget Sommar ska växa genom att anställa är 

att  hon menar  att  ju  fler man är på  ett  kontor,  desto mindre  får man  själv  jobba med 

projekten. Och  det  är  just  projekten  som Kristine  tycker  är  så  roligt.  Dessutom måste 

man vara beredd att släppa kontrollen om man har anställda, samtidigt som att bli chef 

är ett helt annat uppdrag som hon inte känner sig helt bekväm med: 

Det är ju ett stort ansvar också, att ha folk under sig. Det kanske inte är min grej helt enkelt 

på det viset.  

Kristine ser absolut sig själv att  fortsätta driva  företaget Sommar. Motivationen  för att 

driva  eget  är  dels  att  få  jobba  med  den  kreativa  processen,  men  även  friheten  i  att 

bestämma själv vad man vill göra:  

Det  ligger  nog  i  chansen  att  kontrollera  det  man  gör.  Att  man  vill  bestämma  över  sin 

vardag, vilket är både sanning och lögn så klart.  

Pengar har däremot aldrig varit en motivation att starta eget  för Kristine.  I början var 

ekonomi aldrig en faktor som var viktig men nu har hon blivit mer medveten. Kristine 

förklarar  att  hon  nu  har  kommit  till  ett  steg  där  hon  ibland  väljer  att  ta  kontakt med 

vissa  kunder  av  ekonomiska  skäl.  Kunder  som  har  möjlighet  att  satsa  mer.  Och  den 

verkliga  vinningen  av  att  jobba  med  sådana  kunder  menar  Kristine  är  att  man  kan 

utvecklas som designer: 

Att  utvecklas  som  designer  är  viktigt.  Och  det  kommer  också med  att  det  är möjligt  för 

företagen att göra en investering. Så, då blir det ju viktigt.  
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Kristine tycker att det är okej att vara kommersiell så länge företagen man jobbar med 

har  bra  ambitioner  och  hög  kvalitet.  Samtidigt  försöker  hon  kombinera  mer 

kommersiella uppdrag med mindre projekt som kan leda till något annat i framtiden. Att 

arbeta  på  uppdrag  från  andra  kunder  gör  att  man  ibland  får  kompromissa  med  sin 

formgivning,  men  förutsättningarna  för  varje  projekt  är  något  som  hon  är  medveten 

innan  hon  tar  sig  an  projektet.  Däremot  kan  det  ibland  hända  att  vissa  detaljer  i 

slutändan inte blir som hon hade tänkt sig:  

Det är inte så mycket men det kan vara grymt irriterande för att man har en klar vision.  

Trots detta tycker Kristine inte att det är ett alternativt att bara arbeta med egen design 

och producera själv. Hon förklarar att det blir någonting helt annat och att den kreativa 

biten minimeras på grund av allt arbete runtomkring:  

Jag  tror  ju  att  vissa  inte  ska  hålla  på  att  sälja.  Jag  ska  inte  hålla  på  och  sälja,  alltså  både 

designa och tillverka det. Pappersarbete och administration och sådant. Fy fan. 

Däremot poängterar Kristine att sälj ändå är en stor del i företaget Sommar, men på ett 

annorlunda sätt. För Kristine handlar sälj framförallt om att göra sig trovärdig genom att 

skapa  sig  en  portfölj  av  produkter  som  referenser  vilka  som  tillslut  gör  att  man  kan 

komma åt de större företagen: 

Alltså där får man ju sälja hela tiden, fast på ett litet annat sätt. Man måste liksom bevisa att 

man kan.  

Kristine förklarar att det är hård konkurrens i designvärlden, både mellan företagen och 

mellan designers. I möbelbranschen är det extra tufft vilket hon tror beror på att det är 

en så synlig bransch. Hon frågar sig själv varför det är så viktigt för designers, inklusive 

henne  själv,  att  synas.  Att  företaget  Sommar  ändå  har  överlevt  i  en  tuff  bransch  tror 

Kristine  beror  på  sin  egen  envishet  och  inte  hon  ger  upp  trots  upprepade  nej  från 

företag. Men hon tror också att det beror på att hon har varit konsekvent är ärlig i sitt 

formgivande: 

Sedan så  tror  jag att det också är viktigt att man  jobbar utifrån sin egen. Att man har ett 

uttryck och då gäller det ju också att vårda det på något sätt. Och utveckla det och komma 

fram till att ’det här står jag för’. 

Det finns olika affärsmodeller för designers som arbetar för andra företag. De vanligaste 

är att ta betalt för timmar, royalty eller att få en klumpsumma för utfört arbete. Kristine 
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har framförallt fått betalt för timmar och royalty, men önskan är att bygga upp en grund 

och bara arbeta med royaltys: 

Men någon slags naiv tro på, även fast det  inte är så många som klarar sig på royalty, att 

det ska gå. Jag vill ju att det ska vara min grund.  

När man arbetar med royalty krävs det att både designern och företaget gemensamt går 

in med sin tid vilket gör att båda tar en risk. Det är först när produkterna börjar säljas 

som designern  får pengar, och detta göra att Kristine ofta  får  ta andra uppdrag  för att 

klara ekonomin. Detta gör att Kristine inte har haft resurser att satsa fullt ut utan istället 

har hon exempelvis undervisat, gjort konsultuppdrag och jobbat halvtid som designer på 

ett möbelföretag. När det gäller att ta betalt för sitt arbete är det ibland lättare sagt än 

gjort. Kristine har själv varit delaktig  i projekt som blivit avbrutna efter en tid och där 

företagen  inte  vill  betala  för det  arbetet  som är utfört. Hon  tror  att detta beror på  att 

man som designer kommer in så tidigt i processen: 

Design kommer så tidigt i processen och det kanske inte vet att de kommer tjäna pengar på 

det. Många ekonomer kan verkligen säga såhär ’men kan du garantera att det här kommer 

generera pengar’. Nej, hur ska jag kunna göra det?  

Trots att det ibland är mycket pussel med tid och ekonomi har Kristine inte haft några 

externa  finansiärer  varken  i  företaget  Sommar  eller  i  hennes  och  partnerns 

gemensamma satsning. Orsaken till detta är att hon inte vill ha några andra som lägger 

sig  i  arbetet. Hon menar  att  det  säkert  hade  varit  bra  rent  ekonomiskt, men  eftersom 

varken hon eller hennes partner har haft ambitionen att bygga en byrå så har det  inte 

blivit aktuellt. 

När det gäller marknadsföring  ställer Kristine alltid upp på  intervjuer när  journalister 

ringer. Hon är också ute på mässor och försöker upprätthålla kontakten med folk genom 

att maila  och  hälsa  på  de  hon  känner.  Förutom  hemsidan  har  hon  inga  aktiviteter  på 

nätet  och  hon  har  aktivt  valt  bort  sociala medier  eftersom  det  tar  för mycket  tid  för 

tillfället.  

Kristine  tror  att  många  företag  skulle  tjäna  på  att  ta  in  designers  tidigt  i  uppstarten 

eftersom de har en  förmåga att hålla koll på hela processen och  se helheten. Däremot 

understryker hon att designers inte alltid är bra på ekonomi och att det största hindret 
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för många designers  som arbetar med  sina egna designprojekt  är  att ha en  tillräckligt 

bra säljorganisation. Hon sätter också fingret på det många upplever i branschen:  

Att växa är det svåraste. Det är så jäkla svårt. Att ta några extra steg.  



29 
 

5. Analys  

5.1. Med en smal bakgrund 

Det har tidigare gjorts klart att entreprenörens erfarenheter och personlighet kan spela 

stor roll  för att ett  företag ska växa. Både Kristine på  företaget Sommar och  Johan och 

Maja på  företaget Höst har gedigna utbildningar  inom sin bransch och  i viss mån även 

branscherfarenhet.  Det  kan  låta  som  att  förutsättningarna  för  tillväxt  därför  är  höga. 

Men alla saknar tidigare erfarenhet från att driva egna företag och denna erfarenhet kan 

vara  guld  värd  för  att  ta  rätt  beslut  i  processen.  Dessutom  är  de  gemensamma 

erfarenheterna  av  grundarna  Johan  och  Maja  respektive  Kristine  och  Nicklas  relativt 

smala då de alla har studerat designrelaterade ämnen. Man kan anta att företagen hade 

haft  ännu bättre  förutsättningar  för  tillväxt  om entreprenörerna dels hade drivit  egna 

företag innan och dels hade samarbetat med personer från andra bakgrunder.   

 

5.2. Att växa eller att inte växa 

I  den  teoretiska  bakgrunden  beskrevs  det  att  viljan  att  växa  är  avgörande  för  att  nå 

tillväxt. Företaget Höst visar en klar ambition att växa mycket de nästa  fem åren, mer 

precist  ska  de  öka  omsättningen  från  två  till  tjugo miljoner. Om allt  går  som planerat 

kommer  man  då  också  att  anställa  en  resurs  för  säljorganisationen.  Viljan  att  växa 

verkar vara något som har blivit viktigare under åren, då Johan beskrev att de i början 

inte  drevs  utav  pengar  utan  snarare  det  personliga  intresset  för  möbler.  Företaget 

Sommar är däremot mer tveksam i sin vilja att växa. Kristine förklarar att hon gärna vill 

bygga  en  bra  bas  och  arbeta  fler  timmar,  men  att  växa  genom  att  anställa  är  hon 

skeptiskt  till.  Anledningen  till  detta  är  att  hon  då  skulle  få mindre  tid  att  arbeta med 

projekten  själv  och  släppa  kontrollen.  Hon  tycker  inte  heller  att  ledarskap  är  hennes 

grej. Man kan här se kopplingar till den teoretiska bakgrunden där det gjordes klart att 

entreprenörens förmåga och erfarenheter av ledarskap var kopplat till tillväxt. 

Man kan i empirin se belägg för hur viktig viljan att växa är för tillväxt. Företaget Höst, 

som  vill  växa,  består  trots  allt  av  två  ägare  och  har  under  en  tid  även  haft  en 

kontrakterad  säljare.  Kristine  på  företaget  Sommar,  som  är  mer  tveksam  till  tillväxt, 

verkar däremot kämpa mer med att få företaget att gå ihop genom att ta andra uppdrag 
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vid sidan av. Men, som beskrivet i den teoretiska bakgrunden är det inte alla företag som 

bör  växa,  och  kanske  är  företaget  Sommar  ett  sådant  företag.  Som  en  pygmé  som  är 

mogen trots sin lilla storlek.  

 

5.3. Att tänka kommersiellt 

Ett  återkommande  ämne  i  intervjuerna  var  frågan  om  huruvida  det  är  accepterat  i 

designvärlden att tänka kommersiellt.  I  företaget Höst tar man medvetet kommersiella 

beslut  och  ser  detta  som  en  stor  del  i  företagets  framgång.  Han  tycker  det  är  fint  att 

tänka på pengar.  Samtidigt menar  Johan  att  det  i  designvärlden  ofta  ses  som ofint  att 

tänka på kommersiellt eftersom det gör att man erkänner att ens egen formgivning inte 

är  tillräcklig  för  att  sälja  produkter.    Kristine  menar  att  hon  i  början  aldrig  tog 

kommersiella beslut, men att hon med  tiden har blivit mer medveten. Hon kan  ibland 

välja att arbeta med vissa kunder av ekonomiska skäl, men framhäver samtidigt att det 

inte är pengarna i sig som driver detta beslut. Det är snarare en fråga om att få möjlighet 

att utvecklas som designer. Dessutom är hon mån om sin värdegrund och poängterar att 

det bara är okej att vara kommersiell om man jobbar med bra företag. 

Frågan om att vara kommersiell diskuterades knappt i den teoretiska bakgrunden. Men 

som  tidigare  diskuterats  är  viljan  att  växa  en  avgörande  faktor  för  tillväxt  och  detta 

borde  ligga  i  linje med att vara kommersiell. Dessutom beskrevs det att entreprenörer 

bör vara kundfokuserade för att nå tillväxt, vilket också är ett sätt att vara kommersiell 

på.  

 

5.4. Vi kan produkter men vi kan inte sälja! 

Både företaget Höst och företaget Sommar gör det klart i intervjuerna att det centrala i 

företagen  är  design,  kreativitet  och  produkter.  Företaget  Höst  tillägger  att  även 

tillverkningen av produkterna hör till kärnverksamheten. Det är inget tvivel om att det 

är produkterna man brinner för. Men, när det kommer till att sälja produkterna är det en 

helt annan sak. Företaget Höst menar att försäljning är företagets största utmaning och 

varken Johan eller Maja är själva intresserade av att sälja. En bättre säljorganisation är 
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en förutsättning för att företaget ska nå sitt mål om att växa från två till tjugo miljoner på 

fem  år.  På  samma  sätt  menar  Kristine  att  de  flesta  designentreprenörer  som  arbetar 

med  sin  egen design  brister  i  säljorganisationen,  vilket  gör  det  svårt  för  företagen  att 

växa. Kristine menar själv att försäljning inte är hennes grej, och att det är en anledning 

till att hon bara designar åt andra företag. Hennes utmaning är istället att ständigt bevisa 

för kunderna att hon kan genom de produkter hon designar. Och återigen handlar det 

om att arbeta med det om det som är centralt ‐ produkterna.  

 

5.5. Marknadsföring? Nja. 

Varken  företaget  Höst  eller  företaget  Sommar  arbetar  särskilt  aktivt  med 

marknadsföring.  Det  verkar  nästan  som  att  de  flesta  affärer  går  igenom  tack  vare 

kontakter på ett eller annat sätt. Både Kristine och  Johan nämner att de kanske borde 

vara mer  aktiva  i  exempelvis  sociala medier, men menar  samtidigt  att  det  tar upp  för 

mycket tid från kärnverksamheten. Att låta kontakter vara en källa till försäljning är ett 

bra  alternativ  men  samtidigt  så  kan  man  anta  att  båda  företagen  hade  tjänat  på  att 

arbeta mer aktivt med att bearbeta markanden.  

 

5.6. En unik strategi i en tuff bransch? 

Johan beskriver hur han önskade att deras affärsidé blev mer ifrågasatt när man kom till 

Minc. Han menar att  idén  inte var  särskilt unik och att de borde ha haft en spetsigare 

ingång. Samtidigt verkar företaget Höst i en högt konkurrentutsatt bransch vilket gör det 

svårare  och  långsammare  att  växa.  I  den  teoretiska  bakgrunden  diskuterades  det  att 

mogna  branscher  kan  kräva  mer  fokuserade  strategier  än  tillväxtbranscher.  Men  det 

klargjordes också att det är omöjligt att identifiera vilken strategi som leder till tillväxt. 

Man måste därför se på det specifika fallet samtidigt som man kan argumentera för att 

företaget Höst hade vunnit på att ha en mer fokuserad alternativt differentierad strategi.  

Inledningsvis  beskrevs  det  att  den  kreativa  sektorn  är  lovande  och  man  kan  därför, 

beroende  på  Kristins  kunder,  argumentera  för  att  företaget  Sommar  till  viss  del 

befinners sig  i en tillväxtbransch vilket gör att det är mindre viktigt med en fokuserad 
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strategi.  Det  finns  också  större  förutsättningar  att  växa  snabbt men  detta  kräver  som 

tidigare nämnt också att det finns en vilja att växa. 

 

5.7. Utan mig  inget företag! 

En  intressant  vinkel  på  frågan  om  designentreprenörer  är  huruvida  företaget  är 

personberoende eller inte. Här kan man se tydliga skillnader mellan företaget Höst och 

företaget  Sommar.  Kristine  i  företaget  Sommar  skulle  kunna  beskrivas  en  Artisian 

identity där entreprenören och dennes drivkraft är grunden i företaget. Hon gör det klart 

att det egna uttrycket är viktigt för företagets framgång. Hon uttrycker även att hon är 

tveksam  till  tillväxt  genom att  anställa  fler  eftersom hon  själv  vill  arbeta  i  de kreativa 

projekten.  Företaget  sommar  är  därmed  beroende  av  Kristine  för  att  överleva.  Johan, 

däremot,  skulle  snarare  kunna  beskrivas  som  en  classical  entrepreneur  eftersom  han 

strävar  efter  tillväxt  och  klargör  att  företaget  ska  säljas  om  några  år.  Han  anser 

dessutom att kreativiteten, som är central i företaget Höst, inte är personberoende. Det 

är snarare en fråga om att hitta personer som tänker lika kring produkterna. Därmed är 

företaget  Höst  inte  beroende  av  Johan  och  Maja  för  att  överleva.  Den  teoretiska 

bakgrunden tog inte upp huruvida detta påverkar företagets förmåga att växa, men man 

kan  anta  att  ett  företag  som  inte  är  personberoende  är mer  benäget  att  ta  in  och  ge 

ansvar till fler personer. Och därmed också tillåta sig själv att växa.   

 

5.8. Hur ska jag ta betalt?  

Företaget  Höst  verkar  inte  ha  några  större  betänkligheter  över  sin  affärsmodell.  Man 

arbetar  väldigt  traditionellt med  att  designa,  producera  och  sälja möblerna  direkt  till 

kund  eller  genom  en  återförsäljare. Men,  för  företaget  Sommar  verkar  affärsmodellen 

vara  ett  mer  komplicerat  kapitel.  Kristine  tar  betalt  antingen  per  timme  eller  genom 

royalty  ‐ vilka båda har stora nackdelar.   Det uppenbara problemet med att  ta betalt  i 

timmar  är  att  det  bara  finns  ett  visst  antal  timmar  per  dygn.  Det  blir  därför  svårt  att 

skala  upp  företaget.  Royalty  kan  däremot  generera  mycket  pengar  men  kräver  att 

Kristine  lägger  ner mycket  tid  innan  utbetalningarna  som  hon  inte  får  betalt  för.  Det 

innebär  också  en  viss  risk  eftersom man  aldrig  är  garanterad  att  produkten  kommer 
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produceras och säljas. Trots att Kristine jobbar för att bygga upp en bas av royaltys som 

hon kan leva av blir det svårt att klara av det ekonomiska kortsiktigt och därmed måste 

hon ta andra jobb. Vilket i sin tur leder till att det blir svårt att bygga upp sin bas. Man 

kan därför dra slutsatsen att det är svårt för företag som företaget Sommar att växa på 

grund  av  de  bristfälliga  affärsmodellerna.  Den  mer  traditionella  affärsmodellen  som 

företaget Höst jobbar med gör det lättare för designentreprenörer att växa ekonomiskt.  

 

5.9. Avsaknaden av externa finansiärer 

Varken  företaget  Höst  eller  företaget  Sommar  har  någonsin  använt  sig  av  externa 

finansiärer. Företaget Höst motiverar det med att man  inte har behövt externt kapital 

eftersom man  från  början  inte  hade  en  tydlig  bild  av  vad man  skulle  göra.  Dessutom 

menar Johan att man inte ville sälja av en del av företaget Höst eftersom han och Maja 

själva  vill  erhålla  företagets  framtida  potentiella  intäkter.  Kristine  har  valt  att  inte  ha 

några externa finansiärer i företaget Sommar eftersom hon själv vill ha full kontroll och 

inte vill  att  någon annan  ska  lägga  sig  i. Men, den  teoretiska bakgrunden pekar på att 

externa  finansiärer  ofta  är  en  förutsättning  för  att  nå  tillväxt  eftersom  det  ger 

entreprenören tid att verkställa strategiska mål. Externt kapital borde då vara speciellt 

värdefullt  för  företaget  Sommar eftersom Kristine upplever  att det  som problematiskt 

att hinna med att bygga upp en bas av royaltys samtidigt  som hon  tar andra uppdrag. 

Med en extern finansiär skulle hon kunna satsa fullt ut på att göra ett antal projekt som 

ger royalties och låta de projekten betala framtida liknande projekt.  

 

5.10. Det förbannade pappersarbetet  

Kristine som driver företaget Sommar förklarade under intervjun att hon gärna klarade 

sig utan allt vad administration, skatter, moms och pappersarbete hette. Detta var en av 

orsakerna till att hon tidigare inte ville driva eget företag. Det är också anledningen till 

att hon inte vill arbeta med egna designprojekt utan hellre designar åt andra. Samtidigt 

beskriver  Johan  att  en  stor  del  av  hans  arbete  är  just  saker  runtomkring  själva 

kärnverksamheten, men verkar inte vara alltför tyngd av detta faktum. Han säger också 
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att  han  tror  att  en  stor  anledning  till  att  många  designers  inte  gillar  arbetet  runt 

produkterna och därför hellre tar en anställning på ett företag.  
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6. Slutsatser och förslag till fortsatt forskning  

6.1. Slutsatser 

Utifrån  det  empiriska  materialet  har  ett  antal  möjliga  orsaker  till  varför  små 

designentreprenörer har svårt att växa lyfts fram. Detta ska ses som ett kunskapsbidrag 

som  framförallt  blir  viktigt  för  företagsinkubatorn  Minc  men  som  också  kan  vara 

startskottet  för  att medvetandegöra  hur  designentreprenörer  förhåller  sig  till  tillväxt. 

Dessutom  har  ett  antal  skillnader  mellan  fallföretagen  beskrivits  vilket  kan  ses  som 

förslag på distinktion mellan de två typerna av designentreprenörer. 

Att  grundarna  av  båda  fallföretagen  som  undersökts  har  en  djup  men  relativt  smal 

bakgrund kan ses som en nackdel i förhållande till företagens förutsättningar för tillväxt. 

Kanske  kan  anledningen  till  avsaknaden  av  samarbeten  med  personer  från  andra 

bakgrunder bero på en  rädsla av att  släppa  in någon annan som  inte kan design  i  ens 

väldigt  personliga  sfär. Men det  kan  också  bero på  att man helt  enkelt  inte  tycker  sig 

behöva  hjälp.  Oavsett  varför  borde  det  gynna  designentreprenörer  att  arbeta 

tillsammans med personer som exempelvis har en ekonomisk bakgrund.  

I denna undersökning har det blivit tydligt att viljan att växa också påverkar hur mycket 

man växer.  Samtidigt måste man  förstå  att  inte  alla  vill  växa,  och  att  olika  företag  vill 

växa  på  olika  sätt.  Alla  designentreprenörer  vill  inte  växa  genom  att  anställa.  För 

inkubatorer  som Minc gäller det att  försöka  förstå hur entreprenörerna ser på  tillväxt 

och stödja dem i sina visioner för att inte stöta på kraftiga motreaktioner. Det är också 

viktigt att inkubatorer inte direkt avfärdar entreprenörer som inte har visionen att växa 

eftersom synen på tillväxt kan förändras genom tiden. 

Diskussionen  om  huruvida  det  är  fint  eller  ofint  att  tänka  på  pengar  är  inte  unik  för 

designentreprenörer. Frågan skildrar på många sätt samhället i stort. Men när det gäller 

designentreprenörer och deras förmåga att växa så måste man nog ändå anta att ett viss 

mått  av  kommersiellt  tänkande  är  en  förutsättning.  Vad  detta  kommersiella  tankesätt 

sedan  appliceras  på  är  olika  för  olika  företag.  I  fallföretagen  handlade  det  om 

utformningen av produkterna respektive val av kunder.  

Redan i inledningen beskrevs att det karaktäristiska draget hos designentreprenörer är 

kreativiteten,  vilket  bekräftas  av  de  båda  fallföretagen.  Det  verkar  inte  som man  har 
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några  större  problem  med  att  skapa  produkter,  men  däremot  är  försäljningen  av 

produkterna ett stort hinder. Kanske kan detta hänga samman med det  faktum att det 

ibland verkar vara ofint att prata om pengar i designvärlden. Men det kan också bero på 

en nästintill besatthet av produkterna och den kreativa processen vilket har lett till ett 

totalt ointresse för andra delar av företaget. Men, att försäljning är en förutsättning för 

tillväxt verkar uppenbart, och det blir därför ännu viktigare att designentreprenörerna 

tillåter samarbete med personer från andra bakgrunder med andra intressen.  

Av kanske samma orsaker som nämnts ovan är intresset för marknadsföring svalt i båda 

fallföretagen. Det kan dock verka som att marknadsföring borde vara mer intressant för 

designentreprenörerna  eftersom  det  ofta  är  synonymt  med  en  kreativ  process.  Att 

designentreprenörer bör bli mer medvetna och aktiva med marknadsföring kan vara ett 

steg i att nå högre tillväxt. 

Möbelbranschen är en mogen bransch med stenhård konkurrens. Designbranschen kan 

ses  som  en  tillväxtbransch  där  det  finns  större  möjligheter  att  växa.  Inget  utav 

fallföretagen  verkar  ha  utvecklat  unika  strategier,  vilket  borde  vara  extra  viktigt  för 

fallföretaget  Höst  som  verkar  i  en  mogen  bransch.  Detta  faktum  kan  peka  på  att 

designentreprenörerna  inte  tittar  tillräckligt mycket  på  sin  omvärld.  Ibland  kan  detta 

visa sig vara en framgångshistoria, men det kan också bli ett företags förfall. Lärdomen 

blir att designentreprenörer borde på ett mer medvetet sätt utforma sin strategi utifrån 

den bransch de verkar.  

Företaget  Sommar  är  personberoende medan  företaget  Höst  inte  är  personberoende. 

Huruvida detta påverkar ett företags förmåga att växa kan man låta vara osagt. Men det 

verkar  onekligen  påverka  företagets  vilja  att  ta  in  och  lägga  över  ansvar  på  andra 

personer. Och det  i  sin  tur borde påverka ett  företags  förmåga  till  tillväxt.  I en kreativ 

bransch är det  självklart  att personerna blir  väldigt  centrala  resurser  i  ett  företag och 

det behöver inte vara något negativt. Men, för att nå tillväxt bör designentreprenörerna 

däremot  vara  öppna  för  att  ta  in  andra  personer  som  kan  hjälpa  till  att  bygga  upp 

företaget.  

Ett  stort  hinder  för  företaget  Sommar  är  att  de  existerande  affärsmodellerna  är 

otillräckliga och  inte  tillåter  företaget att  växa. Målet  är att  endast arbeta med royalty 

men  det  omöjliggörs  på  grund  av  dess  förskjutna  utbetalning.  För  att 
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designentreprenörer  som  designar  åt  andra  företag  ska  kunna  växa  krävs  därför  nya 

affärsmodeller där det ena inte utsluter det andra.  

Ovanstående problem skulle kunna lösas med hjälp av externa finansiärer. Men inget av 

fallföretagen har använt sig av externa finansiärer och detta verkar dels bero på en ovilja 

att låta någon annan lägga sig i och dels i en känsla av att man inte behöver pengar. För 

att designentreprenörer ska kunna växa bör man ändå överväga fördelarna med att ta in 

externa finansiärer, som ger företaget tid att växa med en stabil grund och tillåter höga 

ambitioner. En naturlig  fråga som följer är då vad designentreprenörerna har som kan 

locka  externa  finansiärer.  Ett  bra  argument  för  designentreprenörerna  kan  då  vara 

potentialen i royaltyn som bas vilken kan resultera i stor avkastning. Kanske kan externa 

finansiärer  erhålla  en  viss  del  av  royaltyn?  Men,  man  kan  också  tänka  sig  att 

företagsinkubatorer  som  Minc  utvecklar  ett  speciellt  finansieringsalternativ  åt 

designentreprenörer  som  snarare  går  ut  på  att  låna  pengar  under  perioder  när 

likviditeten är låg än att sälja delar av företaget.   

Slutligen  kan  man  se  att  fallföretagen  gärna  diskuterar  allt  arbete  runtomkring 

kärnverksamheten,  samtidigt  som  åsikterna  verkar  gå  isär.  Företaget  Höst,  som  har 

mycket arbete runtomkring, verkar inte se det som ett jättestort hinder medan företaget 

Sommar,  som  har  desto mindre  arbete  runtomkring,  inte  vill  ta  i  pappersarbete med 

tång. Detta kan helt enkelt bero på att man tycker det arbetet är olika kul. Men det kan 

också bero på förutfattade meningar om hur mycket kringarbete olika aktiviteter kräver. 

Självklart  innebär  att  driva  företag  en  del  pappersarbete,  men  det  är  viktigt  att  inte 

överdriva  dess  mängd  för  att  inte  skrämma  bort  designentreprenörer  från 

entreprenörskapets roliga sidor.  

De  två  fallföretagen  representerar  de  två  typerna  av  designentreprenörer.  Företaget 

Höst  jobbar  med  sin  egen  design  och  företaget  Sommar  designar  åt  andra.  Det  finns 

några tydliga olikheter mellan fallföretagen som kan peka på hur de två olika typerna av 

designentreprenörer  skiljer  sig.  Dels  har  företaget Höst  en  tydlig  bild  att  växa medan 

Företaget Sommar är mer tveksam till tillväxt, i alla fall då det betyder att anställa fler. 

Företaget Höst är inte personberoende medan företaget Sommar inte hade överlevt utan 

dess  grundare.  När  det  gäller  affärsmodeller  har  företaget  Höst  en  traditionell 

affärsmodell som verkar fungera bra medan företaget Sommar har en mer komplicerad 

och  inte  helt  fungerande  affärsmodell.  Slutligen  har  företaget  Höst  något  mer  arbete 
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runtomkring själva kärnverksamheten ‐ något Kristine på företaget Sommar verkar glad 

att slippa. 

 

6.2. Förslag till fortsatt forskning 

Under undersökningens gång har ett antal intressanta frågeställningar kommit upp vilka 

kan  ligga  till  grund  för  fortsatt  forskning.  Dels  kan  det  vara  intressant  att  ytterligare 

undersöka  skillnaderna  mellan  de  två  typerna  av  designentreprenörer.  En  annan 

intressant frågeställning är vilken affärsmodell som är lämplig för designentreprenörer 

som  designar  åt  andra  företag.  Slutligen  hade  det  varit  intressant  att  ytterligare 

undersöka  varför  designentreprenörerna  verkar  vara  ovilliga  att  ta  in  externa 

finansiärer och hur det påverkar utvecklingen av företagen.   

 



39 
 

Källförteckning 

 

Böcker 

Ahlström Söderling, R., Bianchi, C., Bivona, E., Dyner, I., Galan, L., Strocchia, M., Winch, G. 

(2007). Managing small business growth. Borlänge, Högskolan Dalarna.  

Bryman, A. & Bell, E. (2005). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber, Malmö. 

Landström, H. & Löwegren, M. (2009). Entreprenörskap och företagsetablering: från idé 

till verklighet. Studentlitteratur, Lund.   

Lunddahl,  U.  &  Skärvard,  P.H.  (1999).  Utredningsmetodik  för  samhällsvetare  och 

ekonomer. Studentlitteratur, Lund.  

Smallbone,  D.,  &  Wyer,  P.  (2006).  Growth  and  development  in  the  small  business.  I 

Carter,  S.  &  Jones‐Evans,  D.,  (red.).  Enterprise  and  small  business  growth.  Pearson 

Education Limited, England.  

Storey, D. (1994). Understanding the small business sector. London, Routledge.  

 

Artiklar, rapporter och avhandlingar 

Ahlström  Söderling,  R.  (1998).  Factors  limiting  growth  in  different  phases  of  firm 

development  –  a  system  theory  approach.  10th  Nordic  conference  on  small  business 

research, Växjö, Sweden, June 15‐16, 1998. 

Barth,  H.  (2003).  Fit  among  Competitive  Strategy,  administrative  Mechanism  and 

Performance: A Comparative Study of Small Firms in Mature and New Industries. Journal 

of Small Business Management, vol. 44 (2), ss. 133‐147.   

Baum,  J.  R.,  Locke,  E.  A.,  Smith,  K.  G.  (2001).  A  multidimensional  model  of  venture 

growth. Academy of Management Journal, vol. 44, ss. 292‐303. 



40 
 

Berger, A. N. & Udell, G. F. (1998) The economics of small business finance: The roles of 

private  equity  and  debt  markets  in  the  financial  growth  cycle.  Journal  of  Banking  & 

Finance, vol. 22, ss. 613‐673. 

Brytting, T. (1991). Organizing in the small growing firm – a grounded theory approach. 

Stockholm school of economics.  

Cardon, M. S. (2003). Contingent labour as an enabler of entrepreneurial growth. Human 

resource management, vol. 42, ss. 357‐373. 

Cliff, J. E. (1998). Does one size fit all? Exploring the relationship between the attitudes 

toward growth, gender and business siza. Journal of Business venturing, vol. 13, ss. 523‐

542. 

Cooper, A. C., Gimeno‐Gascon, F.J., Woo, C.Y. (1994). Initial human and financial capital as 

predictors of new venture performance. Journal of Business venturing, vol. 9, ss. 371‐395 

Eisenhardt,  K.  M.  &  Scoonhoven,  C.  B.  (1990).  Organizational  growth:  linking  the 

founding team, strategy, environment, and growth among U.S. semiconductor ventures, 

1978‐1988, Administrative Science Quarterly, vol. 35, ss. 504‐529. 

Gilbert, B.A., McDougall, P.P., Audretsch, D.B. (2006). New Venture Growth: a review and 

extension. Journal of Management, vol. 32, no. 6, ss. 926‐950. 

Henry,  C.  (2007).  Entrepreneurship  in  the  creative  industries:  an  exploratory  survey. 

Wirtschaftsuniversität Wien, Österrike.  

Maguire, P.  (2008) Design Empowered Entrepreneurship: case studies and development of 

the  master  of  product  design  enterprise.  Engineering  and  Product  design  education 

conference, Sanzburg University of applied sciences.  

Scott, M. & Bruce, R. (1987). Five stages of small business Growth. Long Range Planning, 

vol. 20, no. 3, ss. 45‐52.  

Tötterman, H. (2008). From creative ideas to new emerging ventures. Swedish school of 

economics and business administration, Helsingfors, Finland.  



41 
 

Wiklund, J., Davidsson, P., Delmar, F. (2003). What do they think and feel about growth? 

An  expectancy‐value  approach  to  small  business managers’  attitudes  towards  growth. 

Entrepreneurship Theory & Practice, vol. 26, ss. 247‐270. 

Sandberg, W.R. & Hofer C. W.  (1987)  Improving new venture performance:  the role of 

strategy,  industry structure and the entrepreneur.  Journal of Business Venturing, vol. 2, 

ss. 5‐28. 

Stanworth,  J.  &  Curran,  J.  (1976).  Growth  and  the  small  firm  –  an  alternative  view. 

Journal of management studies, vol. 13, ss. 95‐110. 

 

Internet 

Minc, 2012, www.minc.se, hämtad 2012‐05‐20 

 

Intervjuer 

Johan, grundare av företaget Höst, 2012‐05‐09 

Kristine, grundare av företaget Sommar, 2012‐05‐15 

Kajsa Bengtson, affärscoach på Minc, 2012‐04‐27



42 
 

Bilaga 1: Intervjuguide baserad på teman 

 

1. Bakgrund 

2. Motivation 

3. Minc 

4. Livscykel 

5. Tillväxt 

6. Strategi 

7. Marknadsföring 

8. Affärsmodell 

9. Finansiering 

10. Bransch 

11. Hinder 

12. Möjligheter 


